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Een mislukte satire
uit de Marechausseekazerne te Zundert
aant.

Zielens' romantisch realisme
Jef Last, De Laatste Waarheid (Brusse, Rotterdam 1938).
Lode Zielens, De Dag van Morgen. (Elsevier, Amsterdam 1938).
HET schrijversbestaan van Jef Last is een romantische historie op zichzelf; maar
men weet nooit precies, waar de romantiek in de tragedie overgaat. Er is n.l. een
element van onevenwichtigheid in zijn werk, dat ons dwingt voorzichtig te zijn met
de qualificatie ‘tragisch’; men ziet hier niet de moeizame ontwikkeling van een geest,
die zich losmaakt uit het oneigene om tot het eigene te geraken, maar een dikwijls
overhaast experimenteeren met richtingen en procédés om ze na gebruik weer even
overhaast in den steek te laten. Wat is daarin noodzakelijk, wat litterair gebaar? Ik
moet bekennen, dat ik het nog niet zou durven uitmaken, zoo zonderling zijn
eerlijkheid en comedie hier door elkaar gemengd. En vooral de laatste jaren, die voor
het schrijverschap van Last van groote beteekenis moeten zijn geweest, maken de
beslissing hachelijk. In die jaren ligt Lasts afval van het Stalincommunisme, dat hij
eerst door dik en dun had gevolgd, om het toen (weer overrompelend snel) onder
invloed van Gide aan den kapstok te hangen; in die jaren ligt ook Lasts vertrek naar
Spanje, zijn actieve dienst bij de Internationale Brigade. Voor dat laatste zal men,
hoe men verder ook over Last als schrijver denkt, niet anders dan groot respect kunnen
koesteren; wie zijn leven waagt voor een zaak, die zoo velen ter harte gaat, bewijst
op zijn minst, dat hij voor zijn standpunt metterdaad wil opkomen, en hij maakt velen
beschaamd, die niet verder komen dan platonische sympathie en episodisch
medelijden. Last heeft zijn strijd voor het republikeinsche Spanje echter bitter moeten
bezuren, doordat hem zijn staatsburgerschap werd ontnomen, zooals hij het heeft
moeten bezuren, dat hij het waagde de Stalinkliek den rug toe te draaien. aangezien
de voormalige vrienden geen vuil spaarden om hem van hun orthodoxe gezindheid
te overtuigen. Die twee dingen: het verlies van het Nederlandsche staatsburgerschap
en de modderbestrijding door de Communistische Partij, zijn, wat Last verder ook
gedaan of niet gedaan moge hebben. jammerlijke zaken, waaruit voor de zooveelste
maal blijkt, dat men van iemand verwacht, dat hij na een zekeren leeftijd bereikt te
hebben geen veranderingen meer in zijn doen- en denkgewoonten brengt.
Inmiddels is Last. al mag hij zich dan ook geen Nederlander noemen, toch weer een
man, die in Nederland woont, en hij heeft het schrijven er allerminst aan gegeven.
Dat bleek reeds uit zijn sympathieke boek De Spaansche Tragedie (in dit blad reeds
door een politieken redacteur besproken), waarin hij getuigde van de dingen, die
hem sedert zijn verblijf in Spanje na aan het hart lagen; maar kort daarna laat hij een
ander boek verschijnen, dat zijn ontstaan dankt aan Lasts verblijf in de
marechausseekazerne te Zundert: er staat met eenigen nadruk onder de laatste pagina
van De Laatste Waarheid, dat deze roman is ‘geschreven en voltooid’ in de
marechausseekazerne voornoemd. Het is nu juist dit boek, dat ons weer onmiddellijk
voor de vraag stelt: wat is in dezen auteur in godsnaam eerlijkheid en wat comedie?
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Want hoeveel sympathie men ook moge voelen voor Lasts ‘menschelijke avontuur’
in Spanje. De Laatste Waarheid kan men onmogelijk anders qualificeeren dan als
een complete mislukking en erger: als een overbodig stuk aanstellerij. voortgekomen
uit litteraire onmacht. Het klinkt hard. maar er zijn geen andere woorden voor.

Gebrek aan humor
Misschien moet ik een paar procenten van mijn desillusie toeschrijven aan de
verwachtingen, waarme ik aan de lectuur begon. Tenslotte hèèft men als lezer
verwachtingen van iemand, die in de loopgraven heeft gelegen en het drama van een
volk in eigen persoon kon aanschouwen. Van die ervaringen is echter blijkbaar in
de marechausseekazerne te Zundert niets meegenomen; noch wat het gegeven, noch
wat den toon betreft, heeft De Laatste Waarheid iets te maken met een drama. Het
is een poging tot satire. maar van een soort, die het huilen nader brengt dan 't lachen,
hoewel de auteur het er op gezet heeft geestig te zijn. Dat is juist het ellendige van
dit boekt het is volgepropt met grapjes. door iemand. die òf niet het minste gevoel
voor werkelijken humor heeft. òf aan zijn gevoel voor werkelijken humor op geenerlei
wijze uitdrukking vermag te geven. Wat bv. Paul van Ostayen, dank zij een
meedoogerloos-precieze zeggingswijze, wel kon. nl. een satire schijven, dat mislukt
bij Last te eenenmale. Het kan aan mij liggen: maar toen ik het boek uitgelezen had,
wist ik nog niet, waar deze satire nu eigenlijk op sloeg.
Eerst maakt men kennis met een privaatdocent Alexej Mildred. die in een circus
terecht komt. bij wijze van reactie op de verslaafdheid aan Marx, als ik goed begrepen
heb, want over Marx worden en passant nog eenige onmogelijke en vrij onleesbare
zinnen gedebiteerd, zooals b.v. deze: ‘Bij Marx was veeleer, en hoewel hij het telkens
in de practijk van zijn werk weer veraat, sprake van een soort driehoeks-causaliteit
met tegengestelde oorzaken, die een synthetisch en bijna onherkenbaar resultaat
hadden, omdat tegelijkertijd veelal. bij de nieuw gevormde waarde, de quantiteit in
qualiteit omsloeg’. (Dit betoog wordt geleverd door een zekeren Ralph Miroens,
vriend en ‘tot op zekere hoogte sambal in de al te taaie wetenschappelijke rijst van
Alexej’; wie lacht daar?). Alexej komt in aanraking met het circusmeisje Astarte; zij
maken samen carrière in het profeteeren, richten er zelfs een heel paleis voor in, waar
de chique de toekomst verneemt. Maar midden in het boek loopt het zoozeer spaak,
dat Alexej zich het hoofd met een scheermes afsnijdt; exit Alexej, Ralph wàs allang
uit onzen gezichtskring verdwenen. De smakelijke Astarte wordt nu de vennoote van
den democratischen dictator, consul Meelin, en nu bereiken Lasts satirische lusten
hun hoogtepunt, ten minste dat vermoed ik, want meer dan vermoeden kan ik niet,
aangezien mij de satire volkomen is ontgaan. Meelin speelt het gewone hooge spel
van iemand, die op Napoleon lijkt, hij wordt ten slotte ten val gebracht en schijnt
zich op de laatste pagina gelukkig te bevinden door een zoen van de meer gemelde
Astarte.
Wie een satire schrijft, ziet welbewust van een realistische weergave af; hij trekt
de beschrijving van personen en zaken samen op groteske details, op scherp
waargenomen en als karakteristieke ‘speciale kenteekenen’ opgediende kleinigheden,
die deze personen en zaken typeeren. Maar om dat te doen, moet de schrijver een
menschenkenner zijn, die het typeerende van het onbelangrijke kan scheiden; dat nu
kan Last in het geheel niet. Hij heeft (of manifesteert althans) geen schijn van humor,
hij gooit de zaak daarom in het gekke om vooral maar satirisch te kunnen zijn, hij
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stapelt de eene onmogelijkheid op de andere, met het gevolg, dat de lezer verdwaalt
in een oerwoud van schimmige wezens, waarvan hem wordt verzocht een en ander
te accepteeren, met name hun ontzettend getheoretiseer. Geschreven kan men
bovendien De Laatste Waarheid nauwelijks noemen; het moet, dunkt mij, afgeflodderd
zijn in een tempo, waarvoor zelfs de marechaussee bewondering zal hebben gehad,
want aan gemeenplaatsen, verschrijvingen en krukkige zinnen is geen gebrek.
Zoo staan De Spaansche Tragedie en De Laatste Waarheid, Lasts laatste boeken,
weer tegenover elkaar als twee uitersten van zijn persoonlijkheid, die elkaar ontmoeten
in een geweldig vraagteeken.

Familiegeschiedenis en politiek
In de politieke sfeer brengt ons ook het slot van Lode Zielens' roman De Dag van
Morgen, die als ‘familieroman’ begint. Na de lectuur van Jef Lasts satirische
experiment heeft men hier tenminste het gevoel van tusschen bekende, overbekende
kategorieën te wandelen: hetgeen op zichzelf niet eens een compliment is voor
Zielens. Lode Zielens behoort tot die Vlaamsche romanciers, wier werk gedegen
‘second rayon’ is; het heeft er alle qualiteiten en ook alle tekortkomingen van.
Vergelijkt men zijn stijl b.v. met dien van Elsschot of Roelants. dan springt het
tweederangsche ervan direct in het oog; Zielens is vaak sentimenteel, melodramatisch
zelfs, hij deinst ook niet voor de grove effecten van een gemakkelijk gehanteerd
realisme terug. Maar hij kan soms heel goed schrijven, wanneer hij zich niet laat
verleiden tot de romantiek, die de tegenkant van alle realisme is, zoodra het wat
oppervlakkiger wordt gehanteerd. De inzet van zijn boek is b.v. zeer geloofwaardig;
hier wordt de totstandkoming van een huwelijk beschreven, waaruit later de eigenlijke
held, Bertje, geboren zal worden. Deze Bertje wordt de dupe van de vervreemding
tusschen vader en moeder, waaraan de ongelijkheid der temperamenten schuld is;
Zielens lijkt mij op zijn best, waar hij zich bepaalt tot dit soort familieconflicten.
Gaandeweg, terwijl het jongetje opgroeit en man wordt, laten de bezwaren van het
genre zich sterker gelden; vooral de latere hoofdstukken. betrekking hebbend op
Berts verhouding tot zijn jeugdliefde Elisabeth (het meisje, waarmee hij later trouwt
en waardoor hij met de socialistische beweging in aanraking komt) zijn veel minder
zorgvuldig en rhetorischer geschreven dan het eerste deel van den roman. Evenals
in het boek van Last (maar hoe geheel anders van toon!) is het slot van De Dag van
Morgen een individualistisch motief: Bert, die zich wil opofferen door in Spanje te
gaan vechten, kiest eindelijk toch het gezin als de plaats, waar hij thuishoort. Door
die oplossing vindt Zielens toch een conclusie, die niet boven het niveau van zijn
stijl ligt.
Menno ter Braak.

Het Jongeren tijdschrift ‘Werk’
aant.
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Orgaan van een generatie, die men ten onrechte zoek waande
Geen leidende idee, maar voortreffelijke prestaties
Werk, letterkundig maandschrift. (Uitg. Manteau, Brussel, en Leopold,
's-Gravenhage).
ER IS, dunkt mij, geen beter onderwerp - voor een eerste artikel in het nieuwe jaar
dan een tijdschrift der jongere generatie. Dit tijdschrift, waarop in de voorgaande
maanden zoo nu en dan al eens gepreludeerd werd, is dezer dagen verschenen onder
den titel Werk, en de verschijning is een felicitatie waard. Er werd immers wel eens
vermoed, dat een jonge generatie in de letterkunde zoek was; de litteraire speurhonden
deden hun uiterste best haar op te sporen, maar zij keerden onverrichterzake terug.
Gevolg: voorbarige pessimistische conclusies. Zulke opsporingspogingen zijn echter
geïmproviseerde uitstapjes; het ontstaan eener generatie voltrekt zich doorgaans op
een wijze, die de officieele critiek niet verwacht; zij kristalliseert vaak zeer
plotseling.... zooals zij vaak ook weer plotseling verdwijnt. In het eerste nummer
van ‘Werk’ hebben wij zonder twijfel de kristallisatie van een aantal losloopende
personen tot een ‘groep’ te zien, ook al is het groepsverband dan niet met grooten
nadruk geaccentueerd. Hoe die ‘groep’ zich zal ontplooien, hoe zij op haar
noodlotsmoment weer onder schisma's zal gaan lijden en uiteenvallen: dat alles laten
wij aan de toekomst over; geconstateerd zij hier slechts, dat de Nederlandsche
literatuur weer een jonge generatie heeft, die zich met opmerkelijke bescheidenheid
en met even opmerkelijke prestaties aandient.

‘Afkeer van massaal hoerageroep’.
‘Werk’ is typographisch uitstekend verzorgd, terwijl eenvoud omslag en bladspiegel
karakteriseert. Redacteuren zijn de Nederlanders Ed. Hoornik en A. van der Veen,
de Vlamingen Johan Daisne en Jan Schepens; het tijdschrift is dus, evenals ‘Forum’
en ‘Groot Nederland’, bestemd voor Noord en Zuid. Haar inleiding heeft de redactie
beperkt tot één pagina, waarop het ontbreken van één leidende idee vastgesteld wordt,
hetgeen zij niet als een tekort meent te moeten aanmerken. Het is mogelijk, dat zij
daarin gelijk heeft. Een programma heeft doorgaans in zulke gevallen slechts de
beteekenis van een grove benaderinig of een vergissing, die men later zelf weer
corrigeeren moet. De leidende idee zal vanzelf blijken uit den inhoud der afleveringen.
Juist door dezer soberheid in het theoretische krijgt de volgende toevoeging
bijzondere beteekenis:
‘Wat de jongeren op het oogenblik gemeen hebben en wat hen mettertijd
wellicht zou kunnen vereenigen, is hun wantrouwen in en hun afkeer van
groote woorden, holle phrasen en massaal hoerageroep, waarmee men
thans het intellect tot zwijgen poogt te brengen en het zuiver gevoel tracht
te verwarren; dit een leidende idee te noemen ware overdreven; het is
slechts een antipathie, die door het meerendeel gevoeld wordt.’
Dat wil zeggen: het eenige punt, dat men een programmapunt zou kunnen noemen,
waaraan hier speciaal een passage wordt gewijd, is het verzet tegen den ‘geest der
eeuw’, voorzoover die zich manifesteert in de kudde-doctrines van fascisme,
nationaal-socialisme en stalinisme. ‘Slechts een antipathie’: dat is voldoende, meer
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en grooter woorden hebben wij niet noodig om ons te verheugen over juist deze
gemeenschappelijkheid.

De poëzie op hoog niveau
Wat den inhoud van de eerste aflevering betreft: hij overtuigt ons meer dan tien
programma-artikelen. Een poosje geleden lieten enkele jongelingen eenige maanden
lang een tijdschrift drukken, dat zij ‘De Literaire Revue’ noemden en waarin geen
enkele behoorlijke bijdrage het licht heeft gezien; toen het publiek zich onthield van
belangstelling en met het volste recht, slaakten de jongelui in quaestie een pedanten
doodskreet: zij waren te goed geweest voor dit land! en met dien kreet verdween hun
revue in het graf. Hoe weldadig doet het aan, in dit nieuwe tijdschrift ‘Werk’ een
aantal zeer bijzondere bijdragen aan te treffen, maar zonder één martelaarsgil, die
daarop speciaal de aandacht vestigt! Zoo is het groote gedicht ‘Requiem’ van Ed.
Hoornik een van de rijpste voortbrengselen van dezen dichter, wiens naam ik hier
al meermalen genoemd heb; het is een thema (‘Te Middelharnis is een kind
verdronken’) met variaties, die de reacties van den mediteerenden lezer van het
krantenbericht onder woorden brengen, zonder een zweem van rhetoriek of
gemakkelijke romantiek. Het gehalte van de poëzie is trouwens beslissend voor het
niveau van dit nummer; na Hoornik noem ik onmiddellijk de nieuwe gedichten van
M. Vasalis, die volkomen den eersten indruk van een vroegere publicatie bevestigen.
Deze dichteres (ik heb onlangs gehoord, dat zich achter dit pseudoniem een vrouw
verbergt) schijnt vooral gebiologeerd door 't probleem van tijd en ruimte, haar toon
is zoo overrompelend persoonlijk, dat men er eigenlijk niet aan denkt naar voorgangers
en invloeden te gaan zoeken. Van voorgangers en invloeden getuigt zeker wel de
verrassing van de aflevering: de poëzie van L.Th. Lehmann, een volkomen onbekende,
dien men na de lectuur van deze eerste reeks gedichten niet uit het oog zal verliezen.
Slauerhoff en Vestdijk hebben aan zijn wieg gestaan, maar hoe onafhankelijk zijn
deze ‘vaders’ reeds verwerkt! Ik schrijf een der beste gedichten, ‘Bekentenis’, hier
over:
Van aard zó ongeschikt triomf te vieren,
Dat nederlaag een sport geworden is,
Verbluf ik den bourgeois met mijn manieren;
Ik weet dat dit een laatste toevlucht is.
Ik ben mij welbewust van veel gemis,
Maar daarop hoef ik mij niet blind te staren;
Het air van man, die niet begrepen is,
Is 't heerlijk recht der onberekenbaren.
Want wat belet de dwaas die toe moet kijken,
Te zeggen dat hij een toeschouwer is:
De vis op 't droge noemt zich hoogtoerist.
Men kan in deze houding veel bereiken,
Mits men de kunst kent recht vooruit te kijken,
Niet ziende hoeveel grond verloren is.
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Minder sterk, maar geenszins onbelangrijk is de poëzie van den Vlaming Johan
Daisne; ook het gedicht ‘Gods Heimwee’ door Lisbeth van Thillo is opmerkelijk,
zoodat men van de poëtische helft eigenlijk alleen het beste kan zeggen.

Proza en essay.
Het proza staat niet op dezelfde hoogte. De novelle van W.H. Stenfert Kroese (‘De
Man die begraven werd’) is zuiver van toon, maar verder geen evenement; de schets
‘Klein en Onbelangrijk’ van A.L. Selten een veelbelovende, maar nog fragmentarisch
gebleven ‘proeve’, ‘Polyfoto’ van Jan Schepens behoort tot een soort proza, waarvan
ik de gualiteiten erken, zonder dat het mij bepaald overtuigt; dit analytisch spel met
het Ik is zeker niet zonder talent en geest, maar het is ook niet zonder stylistische
pretenties, herinnerend aan een verdwenen soort ‘moderniteit’.
Het essay is vertegenwoordigd door een knappe studie van A. van Schendel Jr
over Baudelaire als kunstcriticus, en een te gedrongen en gecompliceerd gesteld
beschouwinkje over ‘Inspiratie’ van D.A. de Graaf, die overigens zeker iets te zeggen
heeft. Dat deze generatie zich presenteert met een overschot aan essayistische proeven,
zooals van een vorige beweerd is, zal niemand dus kunnen of willen volhouden. Ook
polemiek tegen anderen vindt men hier niet; een scheutje zou niet schaden, voor de
toekomst.
Het feit, dat men zich roeping gaat voelen zich tegenover de eerste aflevering van
‘Werk’ critisch en schiftend te verhouden, moge den lezer van deze aankondiging
bewijzen, hoe gelukkig die aflevering is uitgevallen. Zonder de tam-tam van de
meestal zoo vooze jongere-generatie-programma's is dat nieuwe tijdschrift onzen
cultuurkring binnengetreden met een verantwoording, die uit de bijdragen zelf spreekt;
wij zullen het met groote aandacht volgen en wenschen het een evenredig groote
peripherie van oprechte belangstelling toe.
M.t.B.

Apollo Theater
De dertien Lanciers
aant.

Hoe de Russische film de idee der kameraadschap verbeeldt
Naieve ideologie, geraffineerde techniek
Van de Russische filmproductie der laatste jaren hebben wij ongetwijfeld slechts een
zeer onvolledigen indruk kunnen krijgen; de tijd is voorbij, dat de Russische film
eigenlijk geen artistieke concurrenten had en in geheel Europa een ware sensatie
was; vermoedelijk heeft ook de geleidelijke structureele verandering van het regime
(globaal genomen: de ontwikkeling van de ‘permanente revolutie’ naar het Stalinisme)
invloed gehad op de uitwisseling tusschen Rusland en Europa op filmgebied, die nu
veel minder levendig is den tien jaar geleden. Het is waarschijnlijk, dat er in Rusland
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films gemaakt zijn, die hier nooit vertoond zijn en vertoond zullen worden; of zij
voor ons van belang zijn, moeten wij dus in het midden laten.
Toch hebben wij van de inwendige evolutie in de Russische filmkunst wel het een
en ander kunnen controleeren. Na de groote ‘negatieve’ periode, waarin de revolutie
als verzet tegen het tsaristische regime en de bourgeoisie werd verheerlijkt (‘Staking’;
‘Potemkin’; ‘De Moeder’; ‘De Laatste Dagen van St. Petersburg’, etc. etc), hebben
wij de ‘opbouw’-periode zien aanbreken, waarvan films als Eisensteins ‘Generale
Lijn’ en Ekks ‘De Weg naar het Leven’ sprekende voorbeelden waren. Er voltrok
zich een verandering, die op een verandering van politiek, maar ook van mentaliteit
berustte; niet langer was het élan van de revolutie contra hoofdmotief; er kwam een
paedagogisch, instructief, helaas ook zelfgenoegzaam element in de nieuwe Russische
films, de beroemde of beruchte ‘Sowjet-glimlach’ kreeg een zekere standaardwaarde.
Die glimlach (breed, onstelpbaar, goedmoedig-tartaarsch) kwam ook in de ‘negatieve’
periode voor, maar toen was hij begrijpelijk en verdraaglijk, een accent van bevrijding;
de verstarring kwam pas in den tijd van den ‘opbouw’. De ‘Sowjet-glimlach’ is een
symbool van de collectieve kameraadschap, en als zoodanig is hij dan ook precies
sympathiek op het moment, dat kameraadschap sympathiek is, en hoogst antipathiek
op het moment, waar kameraadschap overgaat in zelfgenoegzaam clangevoel, of
erger: in de zatte tevredenheid van ‘es ist erreicht’.
***
Welke evoluties de Russische film echter ook doorgemaakt moge hebben, nooit
is in dit land het gevoel voor den film vorm verloren gegaan, zooals b.v. in het
hitleriaansche Duitschland wèl het geval is; dat blijkt overtuigend genoeg uit de beide
laatste Russische films, die hier geïntroduceerd werden: ‘Peter de Groote’ en ‘De
Dertien Lanciers’. Men mag zelfs wel zeggen, dat de kracht der vormgeving in geen
enkel opzicht is verzwakt; want deze twee films zijn onderling weer scherpe
contrasten, en toch beide in hun soort complete en boeiende werken. In ‘Peter de
Groote’ is de voormalige communistische idee geheel op den achtergrond geraakt
(men denke even aan een veel oudere, nog ‘zwijgende’ film ‘Iwan de Verschikkelijke’,
waarin ook een historische despotenfiguur de hoofdrol had), en staat de vitale, brutale,
schaterende persoonlijkheid van den ‘Westerschen’ tsaar, bestrijder der bojaren,
maar ook stevig tyran, in het centrum; in deze film domineert het plezier in de
machtsuitoefening, en er is niet heel veel noodig om zooiets in puur fascisme te laten
omslaan; vadertje Stalin kan van een dergelijke voorstelling genoten hebben. Geheel
anders ‘De Dertien Lanciers’. De ‘leider’ (aanvoerder van het detachement militairen,
dat met den bewakingsdienst in Midden-Azië is belast) speelt hier slechts een
ondergeschikte rol; hij is niet meer dan een onderdeel van het collectief, dat bereid
is zich tot den laatsten man te laten neerschieten in het belang van de veiligheid en
de orde in het Sowjetland. Ik zou echter niet durven beslissen, welke van de beide
films het meest boeit; juist door de verschillen zijn zoowel ‘Peter de Groote’ als ‘De
Dertien Lanciers’ elk voor zich uiterst curieuze voorbeelden van de tegenwoordige
Sowjet-mentaliteit.
Ongetwijfeld kan men ‘De Dertien Lanciers’ van den regisseur M. Romm geheel
rekenen tot de films in den ‘opbouw’-stijl. De militairen zijn hier dienaren van een
positief gewaardeerd gezag, de roovers bedreigen dat gezag en behooren daarom tot
de elementen, die uitgeroeid dienen te worden; alle ideologische sympathie is hier
aan de zijde van de politie, het heilige instrument van den nieuwen Staat. De idee
der kameraadschap beheerscht dit groepje functionarissen midden in de woestijn,
waarbij een oude geoloog en de vrouw van den commandant; ook de
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‘Sowjet-glimlach’, stralend en onstelpbaar, verschijnt telkens om de monden. Maar
toch is die kameraadschap hier zoo tactisch en discreet behandeld, dat men er geen
rhetoriek in voelt. Een van de beste eigenschappen van de Russische film was steeds
de afkeer van de valsche romantiek, die in de Amerikaansche en Europeesche
filmproductie dikwijls zoo veel bederft; die afkeer nu blijkt gelukkig ook heel duidelijk
uit ‘De Dertien Lanciers’, en daarom is de kameraadschap in de ure des gevaars hier
volkomen aanvaardbaar, en allerminst een rhetorische gemeenplaats.
Zij is niet vermengd met banale verzinsels; zoo ontbreekt de erotische nevenintrige,
in de Amerikaansche film (ook de goede!) zoo gebruikelijk als sentimenteel
tegenwicht, hier geheel en al; de vrouw van den commandant is de vrouw van den
commandant, zij is op niemand anders verliefd en niemand anders op haar, zij valt
dus ook op het eind niet in de armen van een gepommadeerden deus ex machina,
maar zij sneuvelt naast haar man als deel van het collectief in den strijd voor de orde.
Een van de manschappen wordt gek van den dorst gedurende het beleg van de
waterput, waar het detachement is opgesloten; hij ontsnapt en wordt neergeschoten
door de machinegeweren van zijn eigen kameraden, omdat hij den ‘magischen cirkel’
der kameraadschap verbrak. Zoo zijn er talrijke détails meer te noemen, die maken,
dat de film ‘De Dertien Lanciers’ iets anders is dan de Michael Strogoff-romantiek,
waar het onderwerp haar telkens zoo dichtbij brengt.
***
Dat de Russen, ook nu nog, in staat zijn het filminstrument zoo te beheerschen,
bewijst, dat zij bepaalde dingen ook zuiver voelen; want anders zouden zij
onherroepelijk, juist in dit soort werk, zijn afgedwaald naar de woestijnromantiek
met een fatale Marlene Dietrich als erotische oase. Dit soort collectieve verbondenheid
heeft immers niets onwaarschijnlijks, zij is geen phrase; zij belet trouwens ook
geenszins, dat de individualiteit der afzonderlijke soldaten uitstekend is getypeerd
en volgehouden. Zij zijn weliswaar voor alles onderdeelen van de militia der Orde,
maar zij zijn toch ook, stuk voor stuk, menschen met een eigen voorkomen; zij zijn
één tegenover de woestijnroovers en hun luitenant, die even herinnert aan den chique
gekleeden Kerenski uit ‘De Laatste Dagen van St Petersburg’ (de chique is blijkbaar
in de Sowjet-Unie nog des duivels), maar zij zijn toch geen nummers, wèl personen,
die zich vrijwillig onderschikken aan de discipline der kameraadschap. Romantiek
is dat stellig, maar het is geen romantiek van de soort, waarbij men misselijk wordt;
het is veeleer de verantwoording van een primitief gevoel, dat in een woestijn zeker
op zijn plaats is.
Alle spelers zijn uitstekend; zij zijn geen sterren, maar werkelijk deelen van het
geheel. Een element van humor (de oude geoloog, gespeeld door A. Tsjitjakof, bekend
uit ‘De Moeder’, is b.v. geheel als humoristische ‘Einlage’ opgevat, hoewel ook hij
sneuvelt) versterkt nog het naïeve karakter van de film; want naïef is de ideologische
achtergrond, terwijl de techniek zeer geraffineerd mag heeten. Hoe prachtig is hier
niet partij getrokken van het zand! De woestijn is wel de voornaamste acteur; men
merke b.v. op, hoe prachtig het reisavontuur van den soldaat, die uitgezonden wordt
om hulp te halen, door zandmotieven wordt gesuggereerd; een bedolven paard, een
verloren sabel, en maar eindeloos voetstappen, voetstappen.... tot de in het zand
verlorene zelf door het kamera-oog gevonden wordt. Dit gebruik van het zand als
filmisch motief ontaardt echter niet in aesthetische Spielerei, het blijft ondergeschikt
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aan de handeling. Ook de waterput en het langzaam druppelende water zelf hebben
hun aandeel aan die handeling, evenals de mitrailleurs, de paarden, de wind. Dat men
den dialoog niet verstaat, zou nauwelijks een bezwaar te noemen zijn, ook als de
teksten niet vertaald waren, zoo expressief is het gebeuren zelf.
Dat ik ‘De Dertien Lanciers’ slechts hartelijk aanbevelen kan, spreekt na het
hierboven geschrevene wel vanzelf.
M.t.B.

Voor het Verwey-monument
aant.

Het oorspronkelijke dichtwerk van Albert Verwey in een tweedeelige
uitgave
De idee en de totaliteit
Albert Verwey, Oorspronkelijk Dichtwerk, I, II. (Em. Querido's Uitg.
Mij, Amsterdam en C.A. Mees, Santpoort, 1938)
DE MONUMENTALITEIT, waarvan ik hier reeds meermalen gewag gemaakt heb
als kenmerkend voor Albert Verwey's oeuvre, komt thans ook typografisch tot
uitdrukking in de twee lijvige deelen van zijn verzamelde gedichten, die met steun
der Regeering het licht hebben gezien. Een kleine tweeduizend bladzijden poëzie:
hoe begint men er aan en hoe komt men er weer uit? Dat is een van de eerste
vraagstukken, waarvoor de criticus en lezer gesteld worden, wanneer zij aan deze
uitgave gaan beginnen; misschien verbiedt een gevoel van letterkundig fatsoen velen
om over deze moeilijkheden te spreken, maar niemand zal ze, dunkt mij, geheel
kunnen ontkennen. Het monument in marmer of baksteen vervult zijn plicht door
ergens te staan; maar het monument in poëzie wil ook gelezen worden, is, ondanks
zijn monumentaliteit, toch slechts toegankelijk door individueele toegangspoortjes:
de afzonderlijke gedichten. Dat is de paradox van het poëtisch monument en bij
Verwey te meer, omdat de structuur van zijn werk niet duidelijk zichtbaar is, hoewel
de dichter altijd veel waarde heeft gehecht aan de gezamenlijkheid van zijn poëzie.
Het is dan die befaamde ‘Idee’, waarin wij het eenheidscriterium moeten zoeken; de
Idee, die bij Verwey een soort van bemiddelende functie heeft tusschen plastiek en
denken, tusschen dichterlijke aanschouwelijkheid en philosophisch-moralistische
abstractie. Wat is deze Idee?
In een verantwoording. waarin de bezorgers van deze uitgave hun werk motiveeren,
citeeren zij een uitspraak van Verwey zelf, uit een voorbericht bij zijn Verzamelde
Gedichten van 1911. Men leest daarin o.m.:
‘Wat ik wil uitspreken is dit, dat na de natuurlijke ontwikkeling die in mijn
jeugdpoëzie voldoende is aangegeven. eenzelfde Idee zich in afzonderlijke, maar
onderling verbonden gedichten, reeksen en boeken verzichtbaard heeft.... (Die
natuurlijke ontwikkeling) is afgelopen. Wat zich ontwikkelt, is de Idee. Ze doet dat
uit zichzelf, hoewel voortdurend met behulp van de omgevende werkelijkheid. Zonder
bewust plan, maar zeker dat de Idee in hem plan heeft voor al wat hij schrijven zal.
vermeldt de dichter de verzen, die in hem opkomen. Hij stelt zich niet buiten de
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dingen, maar ontleent er vormen aan. Hij sluit zich niet af van zijn gevoel, maar
sterkt zich erdoor tot nieuwe beweegkracht. Hij moge dan naar buiten dwalen totdat
zijn uiting het gelegenheidsgedicht nabij komt, of in zichzelf ondergaan totdat zijn
vers geheel den toon heeft van de persoonlijke uitstorting. altijd is hij zeker, dat de
Idee hem dwingt, in hem werkt, zich door hem uit, en dat gelegenheidsgedicht en
persoonlijke uitstorting aanstonds delen zullen blijken van een zelfde reeks.’

Aposteriori en apriori.
Wat Verwey hier zijn lezer suggereert, is een soort geloof in de Idee; die Idee vervult
hier ongeveer de functie van den immanenten God bij de vrijzinnig-christelijke
geloovigen, zij is zoowel in de gedichten, reeksen en boeken verzichtbaard als ook
bewerkster van een ‘plan’, waarvan de dichter overtuigd is dat het hem door de Idee
gedicteerd wordt: aan deze verzichtbaring volgens een plan, hebben wij dus den
monumentalen samenhang van Verwey's oeuvre te danken. Maar deze platonische
stafkaartphilosophie overtuigt ons toch niet geheel en al, vooral niet, omdat de
samenhang meer a posteriori geconstrueerd dan a priori geconcipieerd lijkt.
Ongetwijfeld. er is verband tusschen gedichten, reeksen, bundels van Verwey, maar
het is niet het organisch verband van een groote compositie; het is in de eerste plaats
de eenheid van een in de kategorieën der aanschouwelijkheid denkend temperament,
die wij hier aantreffen; en dat een persoonlijkheid als Verwey in een bepaalde periode
van zijn leven de behoefte voelde die eenheid van temperament met een
philosophischen term te rechtvaardigen, is ook niet zoo verbazingwekkend. Maar
daarmee wordt een a posteriori nog geen a priori[,] wordt een verband door eenheid
van temperament nog geen Hoogere Orde. Wanneer Verwey ons vertelt. dat zich.
nadat zijn natuurlijke ontwikkelingen was afgeloopen. in zijn gedichten ‘de Idee
ontwikkelde’. dat die Idee ‘hem dwong’, ‘in hem werkte’. ‘zich door hem uitte’ dan
vertelt hij ons eigenlijk met de termen van een platonische mythe een heel eenvoudige
zaak: nl. dat hij zelf, als bewust wezen. niet geweten heeft. hoe zijn poëzie in hem
ontstond. vorm kreeg, versvorm werd, voortkwam uit vorige. overging in volgende
etappes. Dat is een ervaring, die meer dichters hebben gekend, en die Rimbaud aldus
formuleerde: ‘Je est un autre’. Deze ervaring beschrijft Verwey echter als een wonder,
door het plan van de Idee bewerkstelligd:
Het wonder dat ik heb beleefd
Is juist dat ongestoord verband
Waarin zich vers met vers begeeft,
Somtijds als vingers aan een hand,
Somtijds als blaren aan een plant.

Dit besef van een mirakel der Idee bij te wonen is Verwey natuurlijk niet aangewaald.
Het ontstond langzamerhand, parallel aan de ontwikkeling van een zeker plichts- of
taakbesef, als reactie ook op de Tachtiger idealen. In zijn jeugdperiode dichtte Verwey
nog:
Maar ik ben een klein kindje en kan
Niet zonder spelletjes zoet zijn....

waarop hij een denkbeeldigen kriticus dan laat antwoorden:
Nu ja, dat is moot en wel, maar ik
zeg toch dat je versjes niet goed zijn.
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Een klein kindje, dat zonder spelletjes niet zoet kan zijn, kan men den ouderen Verwey
met het monumentale oeuvre achter hem bezwaarlijk meer noemen; hij werd de
eerste dienaar der Idee in Nederland, hij werd zelfs hoogleeraar te Leiden. En toch
heeft die verknochtheid aan de Idee voor mij altijd den bijsmaak behouden van een
spelletje, dat zichzelf als spel verloochenen wilde, om monumentalen ernst te kunnen
zijn. Immers: het is per se niet de samenhang in of door de Idee, die aan het oeuvre
van Verwey zijn waarde geeft; het is ondanks die serieuse totaliteitsconceptie, dat
men Verwey leest! ‘De Idee’ schreef Vestdijk in een studie over Verwey, die ik hier
vroeger al eens geciteerd heb (Forum 1935, p. 628), ‘werd hier een moloch. die het
individueele leven opeischte zonder er door gevoed te kunnen worden, zonder iets
anders over te houden dan een stapel lijken, die hem tot den schouder reikte, maar
niet in zijn vleesch en bloed kon worden omgezet’ De Idee van Verwey is, minder
bloedig gezien, een rustige, kalme idee fixe. of anders gezegd: een van de vele
dichterlijke pogingen om door een halve rationaliseering de poëzie een plaats toe te
kennen in het pantheon van Philosophie, Levenswijsheid, Rede.... waarin zij krachtens
haar rebelsche wezen toch niet thuis hoort. Zulk een halve rationaliseering lag in de
lijn van Verwey's persoonlijkheid, die zeker was voorbeschikt om in de sfeer der
aanschouwelijkheid te leven en te werken, maar bovendien de behoefte aan
gelijkmatige geestelijke spijsvertering (harmonie) van den beginne af sterk gevoelde.
Voorbeelden uit de wereldlitteratuur (Dante, Stefan George) hebben het hunne
bijgedragen tot de ontwikkeling van dit Idee-complex en van deze
monumentaliteitsgedachte; maar primair is bij Verwey toch zonder eenigen twijfel
de begeerte van den kunstenaar met philosophische en moralistische bijbedoelingen
om de grilligheid, toevalligheid, onberekenbaarheid der poëzie ondergeschikt te
maken aan een ‘plan’.... weliswaar geen vier- of vijfjarenplan van een totalitairen of
stalinistischen Staatsmoloch. maar toch een ‘plan’ der Idee. De essayist Benjamin
Fondane noemt deze en dergelijke ‘vluchtsymptomen’ bij dichters in zijn pas
verschenen en bijzonder belangrijke Faux Traité d' Esthétique (Denoël, Paris 1938)
‘la conscience honteuse du poète’. ‘Pour échapper à la vindicte de la raison et sauver
néanmoins son propre bien, l' artiste s' est vu obligé d' avoir recours au mensonge
éthique, de travestir ses intentions. de recourir au piège du perfectionnement moral
du lecteur. Pour échapper à l' opprobre universel, il s'est jeté de lui-même dans les
bras du mécanicisme, du scientisme, de l' éthicisme. de la pensée spéculative’. Zoo
kan men de Idee-conceptie van Albert Verwey ook zien als een philosophische
travesti, waardoor een dichter met een gelijkmatig temperament en een afkeer van
crises en disharmonieën zich wilde presenteeren als een monumentbouwer in dienst
van een poëtische godheid.

Verwey onder de travesti.
Een travesti: want de beteekenis van Verwey ligt te eenenmale niet in de Idee of in
de monumentaliteit, zooals ik hierboven opmerkte. Daarom zal de lezer, die zich niet
gèneert om zulke officieuse dingen te bekennen, moeten bekennen, dat hij
aanvankelijk zeer onwennig om dit tweedeelige monument heeft heengedraaid;
althans is het mij zoo vergaan. Ik voelde mij als ten muis vis à vis een reusachtige
kaas, waar ik telkens ergens aan begon te knabbelen om aldus tot het begrip van de
totaliteit Kaas te geraken. Die methode is weinig vruchtbaar, want naarmate men
meer knabbelt, ziet men de totaliteit minder; maar men leert er toch één ding van,
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en wel: dat men de poëzie van Verwey niet om het geheel moet lezen. Want knabbelt
men om het knabbelen zelf, dan krijgt het oeuvre langzamerhand een ander aspect;
men begint dan achter de idée fixe van de Idee den officieuzen Verwey te ontdekken,
die gelukkig bestaat, en zelfs zeer reëel bestaat.
Om hem te leeren kennen, behoeft men het project van de totaliteit dezer poëzie
volstrekt niet geheel te laten vallen; men moet het alleen terugvertalen in de termen,
waarin men de geschiedenis van een gelijkmatig dichter-temperament zou kunnen
verhalen. Dan ziet men, ongetwijfeld, hoe hier de moloch Idee zich vestigde ten koste
van het individueele gedicht; dan ziet men ook, dat het dichten soms op huisvlijt kan
gaan lijken, wanneer de dichter een gewoonte maakt van de poëzie en, niet geplaagd
door een overmaat van humor, met haar zijn dagen begeleidt; maar men begint ook
de contouren van deze gestalte te zien; den stuggen wil van dezen echten Hollander,
die niet anders veinsde te zijn dan hij was; de absolute integriteit van dezen mensch,
die zich tot het einde van zijn leven zoo prachtig wist te handhaven als een humanist
in den besten zin van het woord; de qualiteit tenslotte ook van dezen dichter, voor
wien de zuivere aanschouwelijkheid van een beperkt talent niet genoeg was om zijn
leven te vullen en die daarom in alle oprechtheid de philosophische bezinning aan
de poëtische inspiratie wilde paren.

Een bloemlezing wenschelijk?
Moest men Verwey dan niet liever bloemlezen? Vestdijk heeft in de bovengenoemde,
studie al een conscientieuse handleiding voor zulk een bloemlezing opgesteld. Maar
ik vrees. dat men de beteekenis van de figuur Verwey daar mee toch geen recht zou
laten wedervaren. Het gaat - dat heeft hij zelf ook zeer juist gezien - bij hem niet om
de afzonderlijke juweelen, die een ‘kenner’ zeker uit zijn verzameld werk bijeen kan
brengen; want men kan met gemak drie, vijf, tien dichters na Tachtig, opnoemen,
die veel meer en kostbaarder juweelen hebben achtergelaten; het gaat bij Verwey
om een heel dichterleven. Boven een bloemlezing prefereer ik daarom toch den
‘totalen’ Verwey van deze uitgave, met zijn dorheden, zijn rijmelarij zelfs, met zijn
abstracte schaduwvelden, waartusschen men de concrete lichtplekken bij wijze van
verrassing aantreffen kan; want slechts in deze gedaante leert men de totale figuur
kennen, die er niet minder totaal om is, omdat de bedoelde totaliteit van zijn oeuvre
een illusie bleef.
Vermeld zij nog, dat de uitgave met piëteit is verzorgd en gedrukt, als een
standaardwerk en blijvend bezit.
Menno ter Braak.

Geen goede gewoonte
aant.

Het ‘nieuwe programma’
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Aangezien ik de danskunst van mevr. Darja Collin hoog aansla, heb ik mij gisteravond
naar den Kon. Schouwburg gespoed om een dansavond, door haar en Edmee Monod
de Froideville te geven, bij te wonen. De impresario had ons n.l. bericht, dat de
danseressen zouden optreden met een ‘nieuw programma’; wij hebben dit bericht
ook opgenomen in het avondblad van Woensdag j.l.
Tot mijn verbazing bleek het programma echter geen enkelen nieuwen dans te
bevatten! Het ‘nieuwe programma’ was dus vrijwel precies hetzelfde als het vorige,
waarover ik eenigen tijd geleden met veel waardeering geschreven heb! (Alleen is,
naar mij werd meegedeeld, de danser Milé Iwanowitsch, die niet vermeld was,
ingelascht.)
Het lijkt mij geen goede gewoonte om op die manier bij pers en publiek een
verkeerden indruk te vestigen omtrent den samenstelling van een dansprogramma.
En Darja Collin heeft een dergelijke ‘reclame’ ook in het geheel niet noodig.
M.t.B.

Twee maal Pascal
aant.

De Chineesche muur om het ‘christelijk volksdeel’
Doorbraken van verschillenden aard
Roel Houwink, Een Man zonder Karakter. (U.M. Holland, Amsterdam,
z.j.).
H.M. van Randwijk, Een Zoon Begraaft zijn Vader. (G.F. Callenbach,
Nijkerk, z.j.)
HET (protestantsch) christelijk volksdeel in ons land heeft in de literatuur een soort
autonomie; 't heeft zijn eigen auteurs, zijn eigen tijdschriften, zijn eigen zeden en
gewoonten; wanneer er van die literatuur naar buiten iets ‘uitlekt’, dan is dat dikwijls
toeval, zoo gesloten is de wereld van het tegen de indifferentie en het ongeloof
worstelende calvinisme. Veel meer dan de katholieke letterkunde is deze wereld een
wereld op zichzelf; de calvinistische mentaliteit, van oudsher annex met de ‘kleine
luyden’, is veel minder kosmopolitisch dan de katholieke en ook veel minder geneigd
tot bondgenootschappen met moderne en modernistische geestesstroomingen. Dat
is een historische traditie, dat is ook het instinct van het zelfbehoud; afsluiting,
beteekent in de periode als die waarin wij leven n.l. in de eerste plaats verdediging
van z.g. geestelijk bezit. Wie zich prijs geeft aan de Fransche revolutie en haar
opvolgsters, die den mensch op den troon van God hebben geplaatst, is verloren; dat
beseft het ‘christelijk volksdeel’ maar al te goed en daarom verkiest het in de meeste
gevallen een streng doorgevoerd provincialisme boven de halve assimilatie aan de
moderne cultuur, die in katholieke kringen nogal gebruikelijk is. Ongetwijfeld, het
calvinisme heeft in den laatsten tijd schrijvers van beteekenis voortgebracht, zooals
Geerten Gossaert en Willem de Mérode, maar zij zijn weinig talrijk en nauwelijks
representatief voor de groep. Tegenover deze enkelingen, die om min of meer
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bijkomstige redenen buiten die groep de aandacht trekken, staan enorme oplagen
van ‘christelijke boeken’, die men zoo nu en dan tot zijn stomme verbazing in
prospectussen en etalages ontdekt en waarin heele uitgeversbedrijven een bloeiend
bestaan vinden. Deze wereld leeft een eigen leven, achter een Chineeschen muur van
historische normen.
Er gist ook in dit milieu natuurlijk meer dan de buitenstaander denkt, omdat onze
samenleving niet alleen naar den geest kosmopolitischer is dan vroegere
samenlevingen, maar ook door zuiver materieele factoren: verkeer, radio, dagbladen
etc. De hardnekkigheid, waarmee de calvinistische groep zich verdedigt, is evenredig
met een groote kwetsbaarheid; overal staat de ‘vijand’, al is het maar in de gedaante
van een trein naar de wintersport of een dancing, die men in een minimum van tijd
met een autobus bereikt; iedereen, die in een dorp gewoond heeft, zal u kunnen
zeggen, welke veranderingen daardoor zelfs in het ‘christelijk volksdeel’ teweeg zijn
gebracht. Er is, strikt genomen, geen absolute afzondering meer mogelijk; vandaar
de gisting, die zich langs allerlei wegen - dikwijls ook de zonderlingste - een uitweg
moet zoeken. Ik wil, mij thans beperkend tot den ‘christeliijken’ roman, twee
voorbeelden behandelen van zulk een innerlijk conflict, die beide in hun soort
typeerend zijn voor den invloed van het ‘heldendom’ op deze relatief afgesloten
groep.

Een huweliijksroman en een bekeerings-geschiedenis
Het eerste: de roman Een Man zonder Karakter van Roel Houwink, is tevens het
ongunstige voorbeeld. Wij hebben hier te doen met een schrijver, die eens redacteur
van de ‘heidensche’ Vrije Bladen was, die als dichter toen een zekeren naam had
(onder het pseudoniem H. van Elro) en door een bundel Novellen gepromoveerd
werd tot een der voorgangers van het destijds (1925) moderne proza. Na deze korte
periode van paganistische samenwerking met Marsman verdween Houwink achter
den Chineeschen muur; hij dook weer op als vertegenwoordiger van het ‘Christelijk
volksdeel’, redigeerend, essayeerend, bloemlezend, doceerend, en wij zagen hem
met een zekere verbazing (aanvankelijk gepaard gaande met een misschien niet
volkomen redelijke teleurstelling) geheel opgaan in werkzaamheden, waarop wij
slechts de qualificatie ‘provincialistisch’ van toepassing konden achten. Door zijn
bekeering werd Houwink voor ons tevens een vreemde, al stak hij zoo nu en dan nog
wel eens zijn voelhorens uit naar de door hem verlaten ‘kille’; ‘l'esprit d'orthdoxie’
regeerde voortaan over zijn geschriften, die talrijk werden als het zand der zee. Hij
van zijn kant kon daartegenover zijn provincialisme natuurlijk met het volste recht
beschouwen als een terugkeer tot een waarachtiger vorm van leven waaraan wij geen
aandeel hadden.
Houwinks roman Een Man zonder Karakter is nu een typisch voorbeeld van een
soort provincialisme, dat mij persoonlijk (ik kan alleen voor mijzelf spreken) bijzonder
onaangenaam aandoet, omdat hij put uit herinnerlagen aan of grensincidenten met
de door hem verlaten ‘heidensche’ wereld, zonder bij machte te zijn het conflict
loyaal te beschrijven. De held (de ‘ik’) van dezen roman is een zakenman, wiens
huwelijk scheef gaat; zijn vrouw Marianne verlaat hem na een oogenschijnlijk niet
zeer belangrijke wrijving, waaraan natuurlijk een vervreemding van anderen aard
ten grondslag ligt. In den tijd, dat beide gescheiden leven, raakt onze held verstrikt
in een avontuur met een meisje, waarvoor hij pas na zeer veel zieledrama's te hebben
doorworsteld, in den eigenlijksten zin van het woord bezwijkt; deze Lucie, wier broer
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zich op chantagebrieven specialiseert, springt daarna in het water en verdrinkt. De
ellende, waarin de ‘ik’ door deze verhouding is geraakt, brengt hem echter gelukkig
ook tot een bekeering, en in de sfeer van een nieuw leven in Christus vindt hij dan
zijn Marianne terug; het versleten huwelijk, dat op verkeerde fundamenten (‘op
subjectieve basis’, in de terminologie van den auteur) was opgetrokken, wordt nu
hersteld in het teeken eener diepere verantwoordelijkheid,
Ik zal niet beweren, dat dit boek zonder meer slecht is; er komen verdienstelijke
passages in voor, en het niet bepaald origineele gegeven is ook stellig tot reëele
ervaringen te herleiden. Maar Een Man zonder Karakter is eigenlijk erger dan slecht;
het is op de bladzijden, die de schrijver zelf zeker als de belangrijkste zal beschouwen,
valsch, het heeft een pretentie, die door den titel al wordt uitgedrukt. Wat de lezer
er als reëel en doorleefd in voelt, is de verstoring van het huwelijksleven, de
benauwdheid van een man om ende bij de acht en dertig, die het met zijn vrouw niet
meer kan vinden, het noodzakelijke ‘uitstapje’ met het meisje, de terugkeer na de
retraite, tenslotte, die een nieuw samenleven mogelijk maakt. Had Houwink zich
hieraan gehouden, men zou zijn boek waarschijnlijk gelezen hebben als een van de
vele noch bizonder goede, noch bizonder slechte huwelijksromans, die er in ons land
geregeld verschijnen. Maar hij heeft dit heele geval voorzien van een ‘bovenbouw’,
die de lectuur volkomen vergalt. Deze ‘natuurlijke historie’ van een huwelijksconflict
moest voorzien worden van een geestelijke parallelhistorie, waardoor verwijdering
tusschen en hereeniging van de echtelieden in een hooger licht kwam te staan; de
met Lucie begane zonde moest in een drastische bekeering worden geboet om alles
weer in het reine te brengen. Dit element doet hier bizonder onverkwikkelijk aan.
Het is niet onsympathiek als iemand behoefte heeft om zijn huwelijksmoeilijkheden
op te biechten, maar wanneer hij zich, na gevallen te zijn, de overwinning behaald
en zijn vrouw teruggekregen te hebben ook nog gaat presenteeren als een geestelijke
triomfator, beginnen wij hem gedecideerd onaangenaam te vinden; men kan
huwelijksmoeilijkheden als die van den ‘man zonder karakter’ ook overwinnen
zonder zulk een misbaar te maken. De arme Lucie, die in het water sprong, had den
auteur tot eenige bescheidenheid kunnen aanmanen.

Een verrassing van den eersten rang
Stel naast den roman van Houwink den (tweeden) roman van H.M. van Randwijk,
en men heeft het allergunstigste voorbeeld van een innerlijk conflict naast het
ongunstige. Dit boek is voor mij een van die verrassingen geweest, die tegen de niet
altijd pleizierige lectuur van talrijke ‘romannen zonder karakter’ volkomen opwegen;
men moet zich voorstellen, hoe het den criticus te moede is, die, na gemelijk en suf
te zijn geworden onder het geestelijke bombardement van Houwink, plotseling
drinken mag uit de allerklaarste bron. Deze verrassing trof mij des te meer, omdat
ik van Van Randwijks eersten roman Burgers in Nood (1936) slechts ‘halve dingen’
had kunnen zeggen: sympathiek maar onhandig, onverdachte gezindheid, maar stijve
en schoolsche dialoog etc. (Het Vad. van 26 April 1936). Mijn voornaamste indruk
was, dat Van Randwijk nog geen weg wist met zijn materie en met zichzelf.
Na Een Zoon Begraaft zijn Vader behoeft men niet meer te twijfelen: deze schrijver
heeft zichzelf gevonden, hij springt plotseling naar voren van achter den Chineeschen
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muur, zijn stem is beslist en persoonlijk geworden. Wèl moet zich in dezen jongen
auteur uit het gistend ‘christelijk volksdeel’ een inwendige revolutie hebben
voltrokken, dat hij dit boek met zooveel meesterschap schrijven kon! Alles, wat in
Burgers in Nood voorloopige belofte was, is hier heldere realiteit geworden; de
personages uit deze calvinistische wereld van een grossiersfamilie zijn met een
bitteren, altijd precies treffenden humor geteekend, de stijl is niet meer aarzelend en
breedvoerig, maar uiterst sober, kernachtig, volmaakt beheerscht. En dit alles betreft
dan nog maar de uiterlijke symbolen van het verhaal, dat iets heel anders is dan een
realistische of romantische historie van een vader en een zoon, die langs elkaar
heengaan. Hier is het christelijke conflict par excellence met zoo zeldzame zuiverheid
van inzicht gesteld.... en niet opgelost, goddank, dat men zich, eerlijk gezegd, even
afvraagt, in welk opzicht Van Randwijk zich nog gebonden acht aan dat ‘christelijke
volksdeel’, dat hij zoo uitmuntend objectiveert! Houwink schreef een citaat van
Pascal voor in zijn boek, maar er is daarin niets van de pascaliaansche en bij uitstek
verticale durf om te twijfelen; in Van Randwijk daarentegen staat de geest van Pascal
op, zooals die, voor het ‘katholieke volksdeel’, opstaat in een schrijver als Henri
Bruning. Geen lamentabele bekeering tot slot, maar een moedig ‘open einde’; daaraan
herkent men zonder mankeeren het intellectueele geweten.
Wat is dan het christelijk conflict par excellence, waar het boek van Van Randwijk
ons mee in aanraking brengt? Het is de tragiek van den mensch ‘zonder rechten en
zonder plichten’, deelnemend ‘aan heel het dubbelzinnige leven van een maatschappij,
die om te beschutten moest vernietigen, die moest nemen om te kunnen geven’; het
is de tragedie van het handelen, waaraan geen levend mensch ontkomt, omdat hij
het product is van andermans handelingen en door zelf te handelen nieuwe,
onoverzienbare relaties schept; het is dit handelen, dat den onmaatschappelijken,
vagen idealist, hoewel hij aanvankelijk meent in de lucht te zweven, doet ontdekken
dat hij zonder de erfenis van een Indischen oom en de grossierderij van zijn
geborneerden vader niet eens zou bestaan. Dit conflict heeft Van Randwijk zonder
schijn of schaduw van romantiek, sentimentaliteit of effect-voor-de-stalles belichaamd
in den ouden Hagendoorn en zijn zoon Philip, den grijsaard der calvinistische
principes tegenover den uit het nest gevallen jongeling, met als achtergrond de
jubileerende grossierderij, het verval van krachten van den vader, het sterfbed
eindelijk. Maar Philip, die uit zijn vage zweefssfeer teruggekeerd was naar die
grossierderij ‘in den acker Godts’, ziet zijn vader niet sterven, omdat hij in een gesprek
over den dood met de dochter van een communist. met wie hij vroeger schoolging,
met dien dood in volledige directheid bezig is af te rekenen; ook het communistisch
ideaal immers (evenals het calvinistische) stelt zich tusschen den enkeling en zijn
eenzaamheid, tracht de tragedie van dien enkeling te vervangen door een speculatie,
ditmaal niet op ‘den acker Godts’, maar op de toekomst. Het einde van het boek is
aan het graf, waarover, paradoxaal, een escadrille vliegtuigen manoeuvreert; Philip
begrijpt, ‘dat hij zich van hen allen (de maatschappij, het maatschappelijke. M.t.B.)
afkeeren moest om tot allen te kunnen gaan’.
Deze ‘genade’ (Van Randwijk gebruikt dien term) is geen abdicatie, zooals de
theatrale bekeering bij Houwink; Philip heeft geleerd tot het leven een eigen
verhouding te hebben, na de bekrompenheid ontvlucht en daarna onder de oogen te
hebben gezien; hem wordt geen patent geleverd, geen handleiding meegegeven. Het
is, zooals ik schreef, juist dit ‘open einde’, dat in Van Randwijks boek de bevestiging
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is van het niveau, waarop het heele boek staat; uit dat ‘open einde’ blijkt, dat Van
Randwijk zoowel het calvinistisch als het communistisch ideaal heeft doorzien en
dat hij het waagt zonder ideaal het bestaan in de oogen te zien. Nihilisme, cynisme,
immoralisme? Neen, het aanvaarden van het persoonlijk leven als een tragedie. Men
vraagt daarom niet meer, of deze schrijver tot een van de protestantsche secten
behoort, of tot een van de richtingen, die elkaar in de protestantsche litteratuur
bekibbelen; hij is na Een Zoon begraaft zijn Vader, tout simplement een Nederlandsch
schrijver, die tot de besten gerekend moet worden.
Menno ter Braak.

Perks laatste liefde
aant.

Zijn briefwisseling met Joanna C. Blancke gepubliceerd
Nieuw licht op zijn verhouding tot Mathilde
Een Dichter Verliefd. Brieven van Jacques Perk aan Joanna C. Blancke.
Uitgegeven en ingeleid door dr G. Stuiveling. (H.P. Leopolds Uitg. Mij,
Den Haag 1939).
Als eerste schrift van den nieuwen jaargang der Vrije Bladen is verschenen een
litterairhistorische, maar ook psychologisch merkwaardig document; de
correspondentie van Jacques Perk met een zijner jeugdliefdes, Joanna C. Blancke
(later mevrouw Schippers-Blancke). Omtrent den jongen Perk zijn wij altijd nog
maar zeer matig ingelicht en de beroemde quaestie van de uitgave van zijn gedichten
is evenmin geheel opgelost. Onlangs heeft Stuiveling de briefwisseling tusschen Perk
en Vosmaer gepubliceerd, waaruit bleek, dat oude opvattingen, grootendeels door
Kloos geïnspireerd, zullen dienen herzien te worden; deze correspondentie met Joanna
C. Blancke, die beknopter, maar zeker niet minder interessant is, werpt vooral nieuw
licht op de ontwikkelingsphase, waarin Perk verkeerde, toen hij begon een
persoonlijkheid te worden. Van de drie vrouwen, van wie hij bewijsbaar gecharmeerd
was, is stellig niet Mathilde Thomas, maar Joanna C. Blancke de belangrijkste
verschijning in zijn leven geweest; al blijkt uit Perks brieven (die van Joanna zijn op
één uitzondering na verloren gegaan, zoodat wij ons met een paar heel aardige
portretten moeten tevredenstellen), dat hij nog een onrijpe idealistische geest was,
toen hij met Joanna correspondeerde, zijn humor is reeds bijzonder veelbelovend,
zooals dit geheele panorama van een verliefden dichter bovendien ontroerend is door
naïeveteit en erotische rhetoriek beide.

De episode in de Ardennen.
Men kan de briefwisseling in quaestie beschouwen als een huiselijke parallel van de
sonnetten, waarvan er, zooals Stuiveling in zijn inleiding uiteenzet, verschillende
voor Joanna zijn geschreven. Zelf noemt Perk Joanna de ‘opvolgster’ van Mathilde,
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en in een passage, die te belangrijk is voor de kennis van de Mathilde-episode om
haar niet te citeeren, geeft hij de geschiedenis van zijn ontmoeting met dit meisje
weer.
‘'t Was in den zomer van '79 in Laroche sur Ourthe’, schrijft Perk in een brief van
30 Maart 1881. ‘Daar heb ik zes dagen juffrouw Mathilde Thomas gekend. Ze was
blond, twintig jaar, vrij aardig en verloofd met een graaf de Bloek. Onze familie
kwam met de hare in aanraking en ging er veel meê op en neer. Doodeenvoudig
reisavontuur. Ik heb behoefte lief te hebben, zooals Dante Beatrice, Petrarca Laura,
Goethe de Muze, en de dichterlijkste mannen onder de Roomschen Maria beminden.
Die liefde, welke mij nooit verlaat, dezelfde soort, die aan Goethe deed zeggen zijn:
‘Ob ich dich liebe, was geht es dir an?’ concentreerde zich op die juffrouw, in wier
gezicht ik iets ontwaarde, dat zweemde naar hetgeen ik voor de volmaaktheid houd.
Ik begon verzen te maken en naderhand, te Amsterdam, ontstond een geheele bundel
sonnetten, die ik den naam Mathilde gaf. Zij zelf las er nooit een van, ten eerste
omdat ze geen stom woord Hollandsch verstaat, ten tweede omdat ze werden gemaakt,
lang nadat ze weg was. De menschen, mijn goede familie in de eerste plaats, noemden
mij verliefd, omdat ik vaak eenzaam rondzwierf en stil was. Die juffrouw Mathilde,
als alle ‘fijntjes’ nog al onbeteekenend, dacht, scheen het, waarlijk, dat ik haar wou
‘hebben’ en sprak soms heel vriendelijk met het twintigjarig baasje, nog al vreemd
voor een verloofde. Ik verzeker je, dat geen haar op mijn hoofd er aan, dacht met
deze vrouw het leven te willen doorgaan, toch al onmogelijk doordien haar hart weg
was.
‘Enfin ze heeft voor mij geposeerd als model en ik heb mijn madonna uit eenige
trekken van haar samengesteld. Ik heb aanleg tot vergoden als ik zelf mijn afgoden
maar mag maken. Ik ben er de man niet naar om aan stervelingen zulke verzen te
richten als in mijn bundel voorkomen. Deze feiten boezemen je waarschijnlijk weinig belangstelling in even als mij, maar
wat mij zeer ter harte gaat is het volgende. Ingesloten omslag bevat het portret van
Mathilde... Zie het eens goed aan. Vind je er niet 'n flauwe gelijkenis in met dat
Mantielje portret van jou? 't Is alsof hier de winter is, die dáár zomer is geworden.
Ik heb Mathilde verscheurd en verbrand omdat ik nu een potret heb, dat mijn ideaal
letterlijk voorstelt, hier is werkelijk, wat ik vroeger in phantasie aanschouwde. Zie,
daarom schrijf ik je eigenlijk Jo, om je te danken voor dat verrukkelijk madonnakopje,
dat de bron van al mijn bovenmenschelijke zaligheid is geworden.
Nu kan ik sterven, want ik heb genoten
Het hoogst genot. Ik heb mij blind gestaard
Op 't licht der schoonheid....

Zoo begint een versje er op.
Alle nachten straalt het in mijne droomen. Des daags prijkt het in de wolken.... ik
kan aan niets laags of onedels meer denken. Vroeger bad ik wel eens. Als ik nu naar
dit verhemeld gelaat tuur, gevoel ik mij biddende, nietig, versmolten.’
Uit dit citaat blijkt weer, dat Perk een zeer sterke voorliefde gehad heeft voor het
scheiden van werkelijkheid en ideaal; t.o.v. Mathilde was dat 't geval, maar t.o.v.
Joanna, met wie hij in een iets reëeler contact kwam, nauwelijks minder; niet
onvermakelijk is, hoe Mathilde voor de oogen van Joanna, en volkomen te goeder
trouw ongetwijfeld, wordt ‘weggewerkt’. Ook de nieuwe liefde, begonnen als een
grappige philippine-correspondentie en gestrand op de strubbelingen, die uit Joanna's
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gevoelens voortkwamen, wordt weer verwerkt in een platonisch schema, onder
invloed van de voorbeelden van dichterlijken vrouwencultus, die Perk voor oogen
had; dat schema heeft echter tevens alle naïveteit en zelfs onbeholpenheid van den
Hollandschen verliefden jongeling. Dat die verliefde jongeling een nieuw tijdperk
voor de Nederlandsche letteren moest inluiden, is eigenlijk nogal een heel zonderlinge
speling van het lot.

De Mathilde-cyclus een voorbeeld van hoofsche lyriek
Ongetwijfeld is de conclusie, die de inleider uit Perks mededeelingen over Mathilde
als ‘model’ trekt, juist: ‘De Mathilde-cyclus is geen uiting van gepassioneerd gevoel,
maar het schoonste voorbeeld (deze superlatief lijkt mij zeer dubieus, M.t.B.) van
hoofse minne-lyriek in onze taal, ontstaan uit het kunstzinnige spel van een
vrouwendienst, éven chevaleresk, als in de late riddertijd.’ Dat ‘kunstzinnige spel’
openbaart zich in de correspondentie als een naïef schematiseeren met twee Joanna's,
een ideale en werkelijke, waaraan men wel kan zien, hoe jeugdig Perk, ook innerlijk,
nog was. En het is een curieus iets daarbij te bedenken, dat hij dit jaar tachtig zou
zijn geweest, indien hij zoo oud was geworden, als hij in een van de brieven aan
Joanna veronderstelt....
Ook in verband met de hangende geschillen over de wijze van uitgave van Perks
poëzie (de standpunten van Greebe en Kloos zijn nooit definitief met elkaar verzoend)
zal dit bundeltje brieven zeker van veel belang zijn. Portretten van Mathilde en
Joanna, een caricatuurzelfportret van Perk en een facsimile van het aan de
‘zeereerwaarde jonkvrouw Joanna C.B.’ opgedragen manuscript van ‘Iris’ verluchten
den tekst.
M.t.B.

Over de verfijning
aant.

De ‘goede’ en de ‘booze’ verfijning
Tweemaal tien verhalen
Jeanne van Schaik - Willing, Uitgestelde Vlucht (Em. Querido's Uitg.
Mij., Amsterdam 1938).
Leonhard Huizinga, ‘O ...’ zei ik (Elsevier, Amsterdam 1938).
ER ZIJN twee soorten verfijning: een, die betoovert, en een, die irriteert. Dat ligt
aan de positie, die de verfijnde mensch in onze cultuur inneemt. Hij betoovert ons,
zoodra wij aan hem merken, dat hij een bepaalde grofheid (de grofheid van het cliché)
heeft vaarwel gezegd en in een intiem contact leeft met dingen, waar men meestal
zonder eigen oogen, ooren, neus en vingers aan voorbij gaat. Hij irriteert ons, zoodra
wij moeten constateeren, dat de verfijning bij hem een nieuw dogma is geworden,
waarin hij even hopeloos gevangen zit als een ander mensch in een ander dogma;
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het l'art pour l'art der verfijning (‘halma for halma's sake’, om met Aldous Huxley
te spreken) krijgt dan het karakter van een met veel studie bedreven artistieke
bezigheid, waarvan de oorspronkelijke impuls (het verzet tegen de grofheid van het
cliché) langzamerhand niet meer wordt gevoeld. Een dergelijke soort verfijning, bij
kunstenaars uiteraard een zeer gebruikelijke vorm van nieuwe stabiliteit in hun eigen
wereldje tegenover de platte wereld van de politieke leuzen en het energieke zaken
doen, kan ons zelfs prikkelen tot heimwee naar de verlaten grofheid van weleer; want
deze was tenminste ronduit grof, terwijl de verfijning als sport van een delicate
menschensoort zonder humor zich op een standpunt stelt, een superieure houding
aanneemt. En waardoor wordt die superieure houding gerechtvaardigd? Door niets
anders dan de overschatting van allerlei raffinementjes, waarvan de ware bekoring
was, dat zij den mensch vergunden weer met eigen oogen te zien, met eigen ooren
te hooren, met eigenneus te ruiken en met eigen vingers te tasten!
Dus: de geïrriteerdheid richt zich niet tegen het raffinement en is nog veel minder
een pleidooi voor de grofheid. Geïrriteerd worden wij omdat wij het gevoel hebben,
dat zulk een verfijnd auteur zich behaaglijk heeft geïnstalleerd in een opnieuw
hermetisch afgesloten kring (te Amsterdam heet een artiestensocieteit De Kring),
waarin men elkaar onderling te gemakkelijk op grond van de verfijnings-afspraakjes
begrijpt en waaruit men derhalve ook niet meer ontsnappen kan of wil. Wanneer een
plompe dictator met olifantspooten over zulke gebieden heenwandelt, zullen wij ons,
hoezeer wij ons ook over de olifantspooten qua talis mogen ergeren, niet voor honderd
procent kunnen aansluiten bij het jammerkoor, dat uit den kring der verfijnden opstijgt;
want hebben de verfijnden niet óók een weinig schuld aan dat dramatisch gebeuren,
hebben zij de olifantspooten niet helpen oproepen uit het oerwoud door hun behaaglijk
samenzijn in het teeken van het Heilige Raffinement?.... Het is, aan den anderen
kant, ook geen wonder, dat de zielsrust der verfijnden in de laatste jaren sterk is
afgenomen, nu zij zien, dat een zekere menschensoort zich zelfs uit pure
conventioneele wellevendheid niet meer bekommert om de aanwezigheid van
verfijning in een maatschappij, die men totalitair noemt en die de apotheose van den
totalen plebejer is.
Daarom doet men er goed aan de twee soorten verfijning duchtig uit elkaar te
houden; hoezeer de betooverende en de irritante verfijning ook op elkaar mogen
lijken, hoezeer zij ook van één stam mogen zijn (zooals de goede en de booze Eris
bij de Grieken), zij werden nochtans door de menschen, die hen zoo verschillend
cultiveeren, symbolen van twee fundamenteel verschillende levenshoudingen. De
consequentste vorm van den ‘boozen’ verfijnde is de snob, die alles slikt en
bewondert, als het maar verfijnd is, van educatie getuigt en binnen den kring als
onderscheidingsteeken wordt aanbeden; en als snobs door dictatoren (die hun eigen
snobs meebrengen) worden vertrapt, kan men er zeker van zijn, dat daardoor alleen
de wereld niet heel veel armer zal worden. Helaas echter, de ‘goede’ en ‘booze’
verfijning grenzen zoo dicht aan elkaar, dat mèt de snobs doorgaans ook de cultuur,
de scheppende, betoovorende, levenwekkende verfijning, vertrapt wordt: en daarom,
in een bepaald verband: leve de snobs!1)

Op de grens; een concreet voorbeeld.
Mevrouw Van Schaik-Willing moge mij vergeven, dat ik zooveel woorden over
‘goede’ en ‘booze’ verfijning gebruikt heb (en zelfs over snobs gesproken heb, een
kategorie van verfijnden, waartoe ik haar allerminst reken!), alvorens tot haar bundel
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Uitgestelde Vlucht te komen. Tot mijn verontschuldiging voer ik aan, dat geen
gedachte mij onder de lectuur van dat boek meer heeft beziggehouden dan deze:
waar is de verfijning hier scheppend, betoovorend, levenwekkend, waar is zij ‘halma
for halma's sake’, litterair, irritant? Die vraag nu is ook het thema van bovenstaande
beschouwing, en daarom is een lange inleiding misschien in dit geval toch niet geheel
verspild. Waar de overgangen zoo moeilijk te controleeren zijn, is het zeker
wenschelijk de quaestie zoo principieel mogelijk te stellen.
Jeanne van Schaik-Willing behoort tot de niet overtalrijke Nederlandsche
proza-schrijfster, die inderdaad verfijnd zijn, en niet alleen doen alsof. Er staan
subtiele bladzijden in haar romans (vooral Uitstel van Executie en Sofia Blank),
werkelijk subtiele bladzijden: deze schrijfster beheerscht een bepaald gebied met
name dat van de psychologie van kind en vrouwe en wanneer zij de grenzen van dat
gebied niet overschrijdt, kan haar stijl uitstekend zijn: ik heb van deze (zij het dan
min of meer voorwaardelijke) bewondering meermalen getuigd in mijn besprekingen
van haar romans. Ook in de tien verhalen, die in Uitgestelde Vlucht gebundeld zijn,
is veel te vinden, dat men in den ‘goeden’ zin verfijnd kan noemen; maar tevens
openbaart zich juist in dezen, altijd bijzonder verraderlijken vorm van het korte
verhaal, ook de andere kant der verfijning, zoodat de lezer het voortdurend niet met
zichzelf eens is over de waardebepaling van dit talent. Nu eens erkent hij grif de
qualiteit van het raffinement, dan weer wordt hij geïrriteerd door het al te subtiele
het over-litteraire, dat niet slecht is, omdat het grof of plat of conventioneel is, maar
eenvoudig irritant, omdat er een zekere aesthetische behaaglijkheid in tot uitdrukking
komt. Zijn dit wellicht de natuurlijke perikelen van het gebied, waarop Jeanne van
Schaik-Willing zich beweegt? Het lijkt wel waarschijnlijk, vooral, omdat de stukken
uit den bundel uit verschillende jaren dateeren en van een eigenlijke ontwikkeling
niet gesproken kan worden. Het oudste verhaal, Riks Terugkeer, is van 1917 en is
zeker niet het beste verhaal van het boek; maar De Nacht van Bethlehem, van 1936,
kan ik evenmin bewonderen; en in beide gevallen is het dezelfde, al te litteraire
‘opmaak’, die voor mij het pleizier aan de reëele verfijning van de schrijfster bederft.
Een ander verhaal, Als het Oog Breekt, is blijkens de dateering in 1927 voor het
eerst neergeschreven, geheel of gedeeltelijk, en in 1938 in den definitieven vorm
gebracht, terwijl in die definitieve redactie toch nog zinnen voorkomen als deze:
‘Wat hem zooeven nog als taboe deed huiveren (er is sprake van een man en een
vrouw, die met elkaar wandelen, M.t.B.) werd getransponeerd tot heilige
verleidelijkheid en zijn deernis met zichzelf, daar hij toch ook ooit zou moeten sterven,
werd tot een kern, waaruit medelijden met haar losschoot.’
Of deze zin van 1927 of van 1938 is, hij is leelijk en pretentieus; deernis, die tot
een kern wordt, waaruit dan nog weer iets losschiet, is zelfs reeds quasi-verfijning
en quasi-psychologie van iemand, die het al te mooi wil maken. Zulke zinnen nu zijn
in den bundel geen uitzondering en zij bevestigen den indruk, dat Jeanne van
Schaik-Willing, hoeveel werkelijke, scheppende verfijning ook haar deel moge zijn,
zich slechts met moeite aan de litteraire pretentie weet te onttrekken. Zij is in haar
korte verhalen in menig opzicht het vrouwelijk aequivalent van Marsman, die in zijn
korte prozastukken ook van de reëele ervaring plotseling in het dichterlijk cliché kan
tuimelen, en omgekeerd. Alleen is Marsman, met zijn dichterschap op den
achtergrond, veel ondernemender in de keuze van zijn onderwerpen, en Jeanne van
Schaik-Willing, op haar beperkt gebied, onmiskenbaar psychologisch spontaner in
haar beste oogenblikken. Tot die beste oogenblikken reken ik b.v. de verhalen De
Vampier en De Dochter van den Kunstenaar; het laatste de historie van een meisje,
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Saskia, levend tusschen twee ouders met tegengestelde temperamenten, waarbij
eindelijk het verdrongen schilderstemperament van den vader in de dochter toch de
overwinning behaalt Ook De Lusteloozen en De Doode Vogel (verhalen, waarin de
relatie tusschen het kind en de volwassenen een belangrijke rol speelt: een van de
thema's, die mevr. Van Schaik meermalen inspireerden) behooren tot het goede proza
van deze schrijfster.
Maar ook in deze verhalen doet soms de verfijning wat opzettelijk aan. Men moet,
resumeerend, vaststellen, dat Uitgestelde Vlucht als geheel toch niet de qualiteit heeft
van Sofie Blank en ook wel eenig licht laat schijnen over een gedeeltelijke mislukking
als den daarop gevolgden roman Nachtvorst.

Piet Bok kosmopoliet
Een heel wat minder gecompliceerd geval van tien korte verhalen is de bundel ‘O..’
zei Ik van Leonhard Huizinga, die na een mislukten aanslag op den roman (Het Vierde
Geslacht) teruggekeerd is naar het genre van zijn Gestroomlijnde Wereld. De auteur
betitelt deze schetsen in een opdracht aan den heer J.H. Huizinga te Londen als een
‘bescheiden paardje’; dat is natuurlijk geen reden om te veronderstellen, dat hij zijn
paardje zelf nu zoo ijselijk bescheiden beoordeelt. En dat is ook niet noodig, want
de terugkeer van den roman naar het reisverhaal heeft Huizinga alleen maar goed
gedaan; hij behoeft zich hier niet zwaarwichtiger voor te doen dan hij is, en kan zich
naar hartelust wijden aan de avonturen van Piet Bok, half Nederlander, half
Amerikaan, die zijn geestesgesteldheid vrij juist met de volgende woorden weergeeft:
‘Zoolang ik in Holland ben, schimp ik op alles wat maar Hollandsch is, en eet mij
op van heimwee naar het groote land, waar mijn moeder vandaan kwam. Maar ik
heb nog geen voet aan wal gezet in Manhattan, of ik voel mij heelemaal Hollander,
en sta klaar om ruzie te maken met iedereen, die niet onmiddellijk erkent, dat Holland
het mooiste en beste land van de wereld is.’
Dit is ook ongeveer het kosmopolitisme van Huizinga, die veel gereisd heeft en
pittoresk kan beschrijven, bovendien zeer smakelijk vertellen en het avontuur
arrangeeren. Van bizondere verfijning is hier geen sprake, al meent men den schrijver
soms ineens op ‘diepere’ bedoelingen te betrappen; Huizinga blijft voor alles vlot
kosmopolitisch, en zijn humor lijkt mij hier in het algemeen zelfs van beter-gehalte
(al is hij ook van dezelfde origine) dan in De Gestroomlijnde Wereld, waarin men
heel wat flauwiteiten op den koop toe moest nemen. Door alle verhalen, op één na,
met een ‘O....’ zei ik’ te besluiten (een aardige vondst!) brengt hij bovendien nog
een soort eenheid in de kosmopolitische veelheid, die toch geen dwang oplegt.
‘Ja, maar men kan op alles wel “O” zeggen,’ zei mij onlangs iemand, van
hyper-verfijnden huize, die beweerde, dat men eenvoudig te kiezen had tusschen
Homo Ludens van prof. Huizinga en de vlotte verhalen van Leonhard Huizinga. ‘Dat
negenmaal herhaalde ““O....” zei ik” is gewoon een snobistisch trucje, voor mijn
part een aardig trucje, mààr een trucje. Ik mag dan tot in het snobistische over-verfijnd
zijn: jij bent onder-verfijnd, als je dat niet ziet.’
‘O....’ zei ik.
Menno ter Braak
1) ‘Leve de heer Coster, wanneer men aan den Hollandschen Goebbels denkt’,
riep Du Perron uit, toen hij de oplaag van zijn Uren met Dirk Coster liet
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vernietigen. De tendentie van een dergelijk gebaar lijkt mij ongeveer dezelfde
als die van bovenstaande passage; het ‘goede’ en het ‘booze’ humanisme grenzen
even dicht aan elkaar als ‘goede’ en ‘booze’ verfijning.

Hubert Kornelisz. Poot
aant.

Hij werd op 29 Januari 1689 geboren
De dichter van ‘De Maan bij Endymion’
Van den achttiende-eeuwschen dichter Hubert Korneliszoon Poot, die op 29 Januari
1689, dus 250 jaar geleden, geboren werd, zijn eenige levensfeiten en gedichten
vrijwel algemeen bekend. Zelfs zoo bekend, dat men geneigd is zich af te vragen: is
de rest van Poots oeuvre zoo belangrijk, dat juist altijd weer dat ‘Akkerleven’ en dat
‘Op de Doot van mijn Dochtertje’ geciteerd moeten worden? Zij schijnen den dichter
welhaast compleet te kunnen vervangen; en inderdaad, zij zijn beide representatief
voor Poots geestesgesteldheid, het eene voor zijn idyllischen pastorale-toon, het
andere voor zijn lyriek (die voor ons ongetwijfeld het aantrekkelijkst element is in
zijn poëzie). Den heelen Poot zal echter wel niemand, afgezien van specialisten,
meer lezen; hij is daarvoor al te zeer een kind van zijn tijd, die zich in mythologische
figuren verlustigde, waaraan langzamerhand een museumluchtje is gekomen. Anders
gezegd: het spelkarakter van Poots poëzie, waarbij men op den achtergrond de
regentenmaatschappij van het achttiende-eeuwsche Nederland moet veronderstellen,
is niet meer het onze; en daarom zijn alle pogingen, die in het werk gesteld werden
om Poot integraal te doen herleven, bij voorbaat tot mislukking gedoemd. Er is met
dat al zeer veel aantrekkelijks in zijn werk: in de lyriek met name, in de erotische
poëzie, waarop hij zelf later critiek oefende, maar ook b.v. in zijn autobiografische
gedichten.

De litteraire boer.
Poot was, zooals iedereen weet, afkomstig uit Abtswoude en.... boer. Dat hij een heel
echte boer geweest is, naar lichaam en ziel, is van diverse zijden betwijfeld; een zoo
litteraire figuur als Poot lijkt weinig op de plattelandsdichters, die te onzent ook
veelvuldig voorkwamen en voorkomen. Hij genoot dan ook een zeer behoorlijke
opleiding, en hij verliet het boerenleven in 1722 om een rechterlijke betrekking in
Delfland te gaan vervullen. Hij is toen ‘vrij straf aan den boemel geraakt’. om een
eenigszins eigenaardigen, maar overigens doeltreffenden term van prof. Prinsen te
gebruiken en daarover heeft hij in zijn poëzie ook berouw betoond. Kort voor zijn
dood, die in 1733 valt, trouwde hij met Neeltje 't Hart, die in zijn gedichten ook een
rol speelt; hij overleed eenige maanden na zijn dochtertje Jacoba. dat hem onsterfelijk
gemaakt heeft:
Jacoba tradt met tegenzin
Ter snode werelt in;
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En heeft zich aan het endt geschreit
In haere onnozelheit.
Zij was hier naeu verscheenen
Of ging, wel graeg, weer heenen.

Zin voor het concrete beeld.
Den litterairen boer meet men zich in de achttiende eeuw voorstellen als een
bezienswaardigheid; Poot wàs dan ook eenigen tijd zulk een bezienswaardigheid.
De voorkeur voor het landleven was ongelimiteerd in een tijd, die de natuur
idealiseerde; dit idealiseeren en mythologiseeren heeft Poot ook als de gewoonste
zaak van de wereld beschouwd, en het is niet daarom, dat men hem altijd als
tegenstelling tot de rederijkerij dier dagen aanvoert. Wat Poot van andere
mythologiseerende arcadiërs zijner dagen onderscheidt, is de zin voor het concrete
beeld; hij valt daardoor allerminst uit zijn eeuw, hij blijft evengoed wat hij ook is;
de navolger van groote zeventiende-eeuwsche voorbeelden als Hooft en Vondel;
maar degene, die zijn drie deelen gedichten doorbladert, zal telkens stuiten op
verrassende momenten, bewijzen van Poots concrete visie en persoonlijk taalgebruik.
Ik denk bv. aan het werkelijk unieke gedicht ‘De Maan bij Endymion’. dat tot de
beste gedichten van onze litteratuur behoort en door Kloos zelfs gesteld werd boven
het allermooiste van Hooft.
Men hoorde mensch noch dier,
Geloei van koe noch stier,
Gerucht in velt noch kolken.
Het weer was zonder wint,
De hemel zonder wolken,
Diane min-gezint.
De Herder, onbewust
Van alles, sliep gerust
In Latmus' wilde bosschen.
Zij hielt haer zilvre kar
En hagelwitte rossen
Recht op hem aen van ver.
De bloemen aen den top
Des heuvels loken op,
De tijt scheen te verjongen.
De nachtegael hief aen,
Het wout kreeg duizent tongen,
't Geboomt veel groener bladn.

‘De Maan bij Endymion’ behoort tot die zeldzame gedichten, waarin alles
opeens ‘in orde’ is: men weet niet precies waarom, men kan het achteraf
trachten te analyseeren; maar hoofdzaak is, dat er een volkomen harmonie
bestaat tusschen ‘vorm’ en ‘inhoud’, tusschen ‘bedoeling’ en
‘verwezenlijking’. Van geen enkel ander gedicht van Poot kan men bij
mijn weten hetzelfde zeggen; deze volkomen harmonie bereikte hij
eenmaal, hoeveel goeds hij verder ook schreef.
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Maar ook in dit eene, sublieme gedicht valt Poot niet uit zijn tijd, is hij geen
boveneeuwsch genie, want alle mythologische decors zijn aanwezig, de sfeer van de
pastorale, met goden en satyrs, is compleet. Het is dezelfde man van het veel
geciteerde ‘Akkerleven’, die hier het woord hanteert met zooveel meesterschap, en
het lijkt mij dan ook onjuist, zooals Kloos deed, die ‘Akkerleven’ als een ‘dichterlijk
misgreepje’ en als ‘zot’ te qualificeeren. Wie de figuur Poot alleen ziet als een
voorlooper van de Schoonheid van Tachtig, en als een leverancier van de befaamde
‘zuivere beeldspraak’ avant la lettre, zal voor het totale beeld van zijn persoonlijkheid
en met name voor zijn mythologische sierkunst (waartoe ook het cliché behoort)
moeilijk oog kunnen hebben.
Met dat al komt Kloos de eer toe, dat hij Poot weer uit het museum heeft gehaald,
toen de achttiende eeuw in discrediet dreigde te raken, en dat hij het voor ons
belangrijkste element in dezen dichter: zijn concrete zuiverheid, heeft aangewezen.
Ook als men zich niet verbeeldt, dat deze zuivere-beeldspraak-Poot de heele Poot
is, of zelfs de ‘ware’ Poot, kan men in den lyrischen Poot de aardigste verrassingen
vinden:
Galaté, mijn schoone, kom;
Laet ons minnen, spelen, zoenen,
Eer de beevende ouderdom,
Die al stil op wolle schoenen
Aensluipt, onze jeugd verbyt.
Jeugd en minlust raekt men quyt
Eer men 't denken kan of merken:
Galaté, de min heeft vlerken.

Nieuwe bloemlezing.
Bij W.J. Thieme en Cie te Zutphen is een nieuwe bloemlezing uit de poëzie van
Hubert Korneliszoon Poot verschenen, samengesteld, ingeleid en toegelicht door
Pierre van Valkenhoff (Klassiek Letterkundig Pantheon). Dit boekje bevat een goede
keuze uit het werk van den litterairen boer, terwijl in de inleiding een critisch overzicht
gegeven wordt van des dichters leven en werken.
M.t.B.

Honderd jaar camera
aant.

De humorist, gecontroleerd door den zedemeester
Bruis - Nurks - Van der Hoogen
DIT JAAR is het honderd jaar geleden, dat het boek, waarvan de populariteit zelfs
door Max Havelaar niet zou worden overtroffen: Hildebrands Camera Obscura, het
licht zag. Weliswaar, zooals men weet, nog niet in den definitieven vorm, dien wij
tegenwoordig kennen, maar toch reeds in den kern het heilige boek, waarop talrijke
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generaties zich zouden beroepen, als iemand beweerde, dat de Nederlanders weinig
zin voor humor hadden. Want dat de Camera hier de autoriteit heeft gehad (en deels
nog heeft) van den Koran, waar het den humor, en zelfs meer dan den humor betreft,
lijkt mij een moeilijk te betwisten feit; bepaalde personages, heele scènes uit dit boek
zijn voor den gemiddelden Nederlander nog steeds zonder commentaar begrijpelijk,
wanneer men de namen maar noemt: Nurks, Gerrit Witse, mijnheer Kegge, Pieter
Stastok. Deze geestesproducten van Hildebrand zijn niet alleen litteraire figuren, zij
zijn ook moralistische exempelen geworden, waaraan men de waarde van ideeën en
handelingen pleegt af te meten; als iemand een ‘nurks’ genoemd wordt, is daarin een
zedelijk oordeel over zijn persoonlijkheid vervat, een voor iedereen begrijpelijk
vonnis opgesloten.
Dat de Camera zulk een moralistische standaardwaarde heeft kunnen krijgen,
dankt zij voor een deel zeker aan het feit, dat het humorbegrip van Hildebrand zoo
precies klopt met den gangbaren humor van het Nederlandsche volk; het is er de
apotheose, maar niet minder de getrouwe spiegel van. Vandaar, dat niet de Havelaar
(met zijn veel gedurfder humor), maar wel de Camera onze humorbijbel is geworden;
de ernst en de zielsrust van den verzekerde op den achtergrond zijn n.l. niet mis te
verstaan, men kan Hildebrand op al zijn paden volgen, zonder dat men ooit bang
behoeft te zijn voor een tuimeling in den afgrond. Zulk een boek kon het ideale werk
voor de lagere klassen der middelbare scholen worden, en er steekt volstrekt niets
degradeerends in die plaatsbepaling. Om jongelui, die iets te oud zijn voor Winnetou
en iets te jong voor de literatuur der ‘groote menschen’, tientallen van jaren van
dienst kunnen zijn, moet een auteur minstens over een dosis natuurlijke verteltalent
beschikken; en dat men zoovele generaties van deze jongelui óók met de Camera
verveeld heeft, ligt niet zoozeer aan de Camera als wel aan het gebruik, dat men er
van gemaakt heeft. Als alle heilige boeken is ook de Camera het object geworden
der commentatoren, die in de moeilijkheden van den tekst aanleiding vinden tot
strikvragen: wat beteekent ‘Koosje zat hevig te festonneeren’, wat is een ‘gueridon’,
wat zijn de regels van het potspel, waarmee Pieter Stastok zich bezighoudt, wat is
een ‘salebdrank’, wat ‘jalappe harst’, wat zijn ‘lijzen’ en wat is
‘geperpendiculariseerd’? Naarmate de Camera door het verloop der jaren verder van
ons af komt te staan, worden deze vragen voor de jeugd moeilijker en voor de
paedagogen dus een grooter bron van autoriteit, wordt de Camera zelf een grooter
bron van mogelijke verveling. Met het werkelijke talent van Hildebrand heeft dat
alles natuurlijk niets te maken.

Don Quichote in het lichaam van Sancho Panza.
Hoe rustig lag dit land te ademen, toen deze humorist met zijn welverzekerden
achtergrond die schetsen schreef! Hoe ver lag het nog van het zondige Parijs van het
Juli-koningschap, hoe zalig gebed tusschen de singels van een vriendelijke rust,
waarin nog iets natrilde van den Belgischen opstand! Men kan soms heimwee krijgen
naar deze welgeordende burgerwereld, waarin een misdadiger direct tot een ‘type’
wordt en de twijfel slechts toegang krijgt, voorzoover de humor het gedoogt. Iets
van die orde en rust voelt men b.v. opwalmen uit de eerste bladzijden van Een oude
kennis (beter bekend als ‘Hoe warm het was en hoever’): een meesterstukje in zijn
soort, misschien wel het meesterstukje van Hildebrands talent, omdat de al te
nadrukkelijke zedemeester er in ontbreekt, die elders het diakenhuismannetje rugsteunt
of den charmanten Van der Hoogen het masker afrukt, omdat het humoristisch
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gestelde geval er in wordt afgewikkeld met niets anders dan de eigen middelen van
den humorist.
‘Het was een brandend heete Vrijdagnamiddag in zekere Hollandsche stad....’
Daar ligt die wereld voor ons, waarin de gestalte van den heer mr Hendrik Johannes
Bruis, op weg naar zijn studievriend dr Deluw, het tragische voorbeeld is van een
man, die een avontuur riskeert zonder een held van het avontuur te zijn, die overal
op weerstanden stuit bij zijn zonderlingen tocht: een Don Quichote in het lichaam
van Sancho Panza, gedreven door de idee der vriendschap, maar niet in staat iets van
die vriendschap te realiseeren tegen de hitte en de meedoogenloosheid van den
verloopen tijd in. Ik heb altijd (hoe vaak heb ik het verhaal niet gelezen, als scholier
en als schoolmeester!) ontzaglijk sterk meegevoeld met het avontuur van ‘Buikje’,
met zijn bescheiden hellegang in die bezwijmde Hollandsche wereld, waarvan hijzelf
toch voor de volle honderd procent deel uitmaakt Bruis is verwant aan Pieter Stastok,
maar hij is toch ook iets meer dan deze sullige student; hij lijdt voor een ideaal, hij
ziet dat ideaal jammerlijk failliet gaan in den tuin van dr Deluw, waar niet de verbeide
vriend hem wacht, maar een door het maatschappelijk leven geknecht wezen, met
een pretentieuze echtgenoote en nare kinderen.
Hier slaagt Hildebrand erin door den humor in den vorm van de ‘copieerlust des
dagelijkschen levens’ iets te suggereeren van tragiek, Hollandsche tragiek, die juist
daarom zoo sterk aanspreekt, omdat de wereld, die den held omringt, zoo volkomen
geïmmobiliseerd is door de hitte en zoo onherroepelijk definitief geordend is in
rangen en standen. Men vergete nooit, dat in de maatschappij van Hildebrand het
abstract-democratische wezen ‘de mensch’ nog nauwelijks bestond! Men ontmoet
in de ‘zekere Hollandsche stad’, waarin de heer Bruis ronddoolt, ‘kerels (spatieering
van mij; M.t.B.) die met kroosjes en wijnperen rondwandelden’, ‘sjouwermannen....
met een pot karnemelk in plaats van jenever’, metselaren, dienstboden, een
straatjongen, een spekslager, een kommies, etc. etc., die allen hun vaste
maatschappelijke plaats hebben, zooals elders het diakenhuismannetje, de lieve
Saartje van den koekebakker en de bescheiden juffrouw Noiret. In die wereld is het
algemeen kiesrecht nog niet binnengedrongen en evenmin dus ‘de mensch’ met zijn
rechten en eischen; de ‘kerels’ zijn zuiver decoratief aanwezig, hoogstens object
voor een stemmingsstukje en wat medelijden, terwijl alleen de betere standen, waartoe
Bruis en Deluw behooren, door Hildebrand voor vol worden aangezien. In zulk een
fraai geordende, rustige samenleving is de tragiek van den dikken man uiteraard een
zeer bescheiden tragiek; maar met dat al is zij er, en daarom gaat het tenslotte. In
iedere samenleving kan de humor tragisch worden, en voorwaarde daarvoor is, dat
de humorist zich niet forceert om tegelijk de tragiek met andere, nadrukkelijker
middelen binnen te halen of den zedemeester uit te hangen.... zooals Hildebrand in
andere schetsen van zijn hand maar al te vaak deed.

Mephisto en Don Juan onschadelijk gemaakt.
De heer Bruis, alias ‘Buikje’, is geen gevaarlijk mensch; geen revolutionnair op de
barricaden, geen ongeloovige, geen schurk; hij is niets anders dan een dikke man op
zoek naar een vriendschap, die een illusie blijkt, zooals zijn pelgrimsreis een
nederlaag. Ook zijn schepper Hildebrand was geen gevaarlijk mensch, al had hij een
decoratieven ‘zwarten tijd’ achter den rug, met Byron-allures; hij had met zijn humor
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zeker geen gevaarlijke bedoelingen. Daarom zal men in de Camera ook geen
gevaarlijke figuren vinden, die de zielsrust ernstig kunnen verstoren; wat aan
sommigen van hen gevaarlijk zou kunnen worden, heeft Hildebrand onmiddellijk
onschade lijk gemaakt.
Nemen wij b.v. den vermaarden Robertus Nurks, die uit de verte soms even op
Mephisto lijkt: de eeuwige negativist, altijd critisch, nooit eens geestdriftig voor de
eenvoudige dingen des levens, kortom een onaangenaam mensch in den
Haarlemmerhout van de geordende samenleving (welke, in een anderen ‘toonaard’,
precies dezelfde is als die, waarin de heer Bruis rondwandelt). Hand op het hart: is
hij gevaarlijk voor de rust, die hem omringt? Neen, want diep in hem sluimert al het
goede, dat er maar in een onaangenaam mensch sluimeren kan; zijn onophoudelijke
critiek is in laatste instantie een oppervlakteverschijnsel, camouflage van een volstrekt
positief op zijn milieu ingesteld wezen. Hildebrand heeft iets tegen Z. Ed., maar,
voegt hij er dadelijk aan toe: ‘evenwel was hij (Nurks) een beste, eerlijke, trouwe
jongen, prompt in zijn zaken, stipt in zijn zeden, godsdienstig, en zelfs in den grond
goedhartig’. Het is duidelijk, dat deze Nurks, nadat hem een dusdanig getuigschrift
is uitgereikt, voor niemand meer eenig gevaar kan opleveren. Hij is daarom ook
minder compleet dan Bruis, want hij is ‘van terzijde’ (d.i. buiten den humor om)
gerechtvaardigd als een man, die geen kip kwaad zal doen; de zedemeester Hildebrand,
hoewel verscholen, waakt over den humorist Hildebrand! De goede, edele Nurks op
den achtergrond overstraalt voortdurend den kribbigen, bijterigen Nurks op den
voorgrond; de lezer is er van de eerste bladzijde af vast van overtuigd, dat Nurks
eventueel voor het diakenhuismannetje in den bres zou zijn gesprongen en meer nog:
dit mannetje stichtelijk had kunnen toespreken. Was hij niet ‘prompt in zijn zaken,
stipt in zijn zeden, godsdienstig’?
De gevaarlijkste man uit de heele Camera Obscura is ongetwijfeld de charmante
heer Van der Hoogen; om hem onschadelijk te maken, moest Hildebrand zelfs naar
forscher middelen omzien. Want deze Van der Hoogen is een zeer vreemde eend in
de bijt, de welgeordende wereld van ‘zekere Hollandsche stad’; veel vreemder bv.
dan de exotisch aandoende heer Kegge, die er toch wel degelijk in thuis hoort met
zijn heele exotische, familie. De Charmante behoort er zoozeer niet in thuis, dat
Hildebrand hem op twee manieren moest verteekenen: eerst als de caricatuur van
een fat, later als de caricatuur van een Don Juan en zwendelaar. Zoo ziet men tevens,
dat een Hildebrand de grenzen van zijn humor bereikt, en zelfs bedenkelijk
overschrijdt, door een Van der Hoogen te creëeren. Om dezen in aanleg gevaarlijken
man onschadelijk te maken kon hij niet volstaan met de promptheid in zaken, stiptheid
in zeden en godsdienstigheid, die hij Nurks mee gaf; bij moest den losbol ronduit
aanvaarden als prompt noch stipt, noch godsdienstig, maar als niets dan een losbol,
die bijzonder onschuldige jongedames paarse briefjes met min eerbare proposities
in handen wil spelen. Daarom maakt hij Van der Hoogen volstrekt verdorven en
immoreel, daarom vermomt hij zich zelf plotseling als moralist en verdediger der
onschuld, als een Hollandsche St Joris, die den draak doodt. En de draak, die zich
wentelt in deeltjes van Paul de Kock, met een keel rauw van den chambertin, wel,
die draak valt subiet voor de promptheid, stiptheid en godsdienstigheid van den nu
nauwelijks meer humoristischen Hildebrand....
Ziedaar zeer in het kort aangegeven, hoe Hildebrand Mephisto en Don Juan (of
voor mijn part Casanova) onschadelijk maakt. Zijn gezag als humorist kon er in de
oogen van zijn landgenooten slechts bij winnen; zijn humor kreeg aldus een volstrekt
geoorloofd karakter. Maar het zijn ook juist deze bladzijden waarin gepoogd wordt
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den mensch buiten den humor om te oordeelen (in De Familie Stastok, De Familie
Kegge, Gerrit Witse), die het meest verouderden; wat eens stellig den lezer zal hebben
gestreeld als een uitstorting van ‘echt gevoel’, lijkt ons nu doorgaans vrij poovere
en vaak zelfingenomen sentimentaliteit. Het is tenslotte de geschiedenis van den
doolenden ridder Buikje, waarin Hildebrand humorist was en niets dan humorist, die
zich het beste handhaaft, als een geheel zonder barst.
Menno ter Braak

W.B. Yeats overleden
aant.

Een van de belangrijkste figuren der Keltische renaissance
Mystisch dichter en tooneelschrijver
Zaterdag is in den ouderdom van 74 jaar te Menton overleden de Iersche
dichter en tooneelschrijver W.B. Yeats.
William Butler Yeats (geb. 13 Juni 1865 te Dublin) wordt gewoonlijk gerekend te
behooren tot de z.g. Keltische Renaissance, waarvan hij een der belangrijkste, zoo
niet de allerbelangrijkste vertegenwoordiger is. Deze beweging, beginnend met het
bundeltje ‘Poems of Young Ireland’ (1888), concentreert zich voornamelijk op
Ierland, al doortrekt het Keltische element ook de geheele Engelsche litteratuur, en
al staat de beteekenis van dit ‘Keltisch’ evenmin precies vast als de qualificatie
‘arisch’. De Keltische Renaissance aan het einde der vorige eeuw wordt gekenmerkt
door een sterken myztieken inslag, die bij Yeats tot een volkomen dualisme van
zichtbare en onzichtbare wereld leidt. De beide andere grooten van deze beweging,
George William Russell (pseudoniem A.E.) en J.M. Synge, brengen die tendentie
weer op andere wijze tot uiting; de eerste was theosoof, de tweede is de schepper
geweest van het nieuwe Iersche drama, dat volkskunst is in den goeden zin des
woords.
Ook bij Yeats speelden Ierland en het Iersche volk een groote rol; in zijn ‘The
Wandering of Oisin. and other Poems’ (1889) en ‘The Comtess Cathieen’ (1892)
kan men hem zelf nog een dichter van het land noemen. Oude Iersche legenden en
historische motieven schieten hier samen met invloeden van Shelley, de
praerafaëlieten, Ossian. Reeds in het begin is bij Yeats echter de hang naar de mystiek
zoo duidelijk, dat men hem van de oorspronkelijke motieven der Keltische
Renaissance terstond ziet afwijken; wij denken aan het gedicht ‘The Two Trees’, dat
tot zijn bekendste behoort, en waarin de dualistische symboliek der twee zielskrachten
op den voorgrond treedt.
Na 1892 wierp Yeats zich op het drama en op de bezorging van de uitgave van
William Blake, een van de geesten, die hem het meest verwant zijn; wij zien hem in
de jaren voor 1900 ook zijn levensbeschouwing theoretisch vastleggen (bijv. in ‘Ideas
of Good and Evil’ 1903). In deze ‘Ideas’ is de invloed van Blake duidelijk zichtbaar,
zooals trouwens ook die van den Parijschen ‘magiër’ Sar Péladan, met wien Yeats
persoonlijk in aanraking kwam. Reeds in zijn jeugd had hij trouwens kennis gemaakt
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met mystieke stroomingen; zijn grootouders, bij wie hij een groot deel van zijn
kindsheid doorbracht, geloofden aan bovenzinnelijke werkingen op het bestaan. Zoo
wordt voor Yeats te geheele zichtbare wereld symbool van het onzichtbare; de
verbeelding dient den dichter om iets van deze tweede wereld kenbaar te maken; hij
is derhalve een soort Pythia, die geheimen ontraadselt en zich in de eenzaamheid
terugtrekt om de teekenen verstaanbaar te maken.
Deze dichterlijke wereldbeschouwing vindt men in de gedichten ‘The Wind among
the Reeds’ (1899); rijper en schooner nog in ‘The Seven Woods’ (1903), ‘The Green
Helmet and other Poems’ (1910), ‘Responsibilities’ (1914), ‘The Wild Swans at
Coole’ (1919) en ‘Michael Robartes’ (1921). Hij herinnert ons sterk aan den
Nederlandschen dichter A. Roland Holst, die misschien door niemand sterker werd
beinvloed dan door Yeats en met name in zijn dualistisch, mystiek wereldbeeld geheel
met den Ier overeenkomt. Roland Holst was het ook, die veel poëzie van Yeats
vertaalde en zoodoende belangstelling voor zijn werk wist te wekken.

De dramatische kunstenaar
Als tooneelschrijver debuteerde Yeats met het reeds genoemde ‘The Comtess
Cathleen’ en ‘The Land of Hearts Desire’; het laatste stuk werd in 1894 te Londen
gespeeld. Yeats wilde een Iersche dramatiek in het leven roepen en stichtte daarom
het tijdschrift Samhain (Alle-Zielen); later werd hij medeoprichter van het Iersche
Nationale Theater, dat hij met Synge leidde. In 1904 werden zijn tooneelstukken
bijeengebracht onder den titel ‘Plays for an Irish Theatre’.
Yeats' tooneel is evenzeer doortrokken van den geest der mystiek als poëzie; hij
is in dit opzicht de antipode van zijn landgenoot Shaw, maar beiden hebben toch
weer gemeen, dat zij niet in de eerste plaats dramatische conflicten willen scheppen,
aangezien hun bedoelingen op een ander gebied liggen dan dat van het ‘zuivere’
tooneel. Bij Yeats is de dramatische wereld zoo als de mysticus en ziener haar
waarneemt; daarom speelt de nar een groote rol in zijn stukken, want de mysticus
is in de oogen der menschen een nar. In het stuk ‘The King's Threshold’ wordt de
nar zelfs de goddelijke dichter. Ook het maskerspel trok Yeats aan, zooals blijkt uit
zijn ‘Four Plays for Dancers’ (1921).

De Nobelprijs van 1923
Kenmerkend voor Yeats is ook zijn voorkeur voor Rabindranath Tagore, op wiens
werk hij door vertaling en commentaar in Engeland de aandacht vestigde. In 1923
verwierf hij den Nobelprijs voor letterkunde. Met dat al is deze dichter, wiens
grootheid niet door reclame werd gediend, een eenzame gebleven; eenzaam door de
geaardheid van zijn werk. Ten onzent heeft hij in ruimen kring vooral bekendheid
verworven door ‘The only yealousy of Emer’ uit zijn ‘Four plays for dancers’, dat
onder den titel ‘Vrouwe Emer’ door een groep tooneelspelers onder leiding van
Albert van Dalsum als ‘maskerspel’ is opgevoerd. De maskers, welke hiertoe door
Hildo Krop werden vervaardigd, hebben de groote bewondering van den dichter
gewekt.
Ook in de politiek speelde Yeats een rol, al wist hij politiek en litteratuur streng
te schelden. Hij was, na een rebelsche jeugd, zelfs Senator van den Ierschen Vrijstaat,
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en politieke tegenstanders verbrandden eens zijn landhuis vanwege zijn relatie met
de partij van Cosgrave.

Oostrecht in opspraak
aant.

De roman van een doktersleven
Een Hollandsch drama, maar niet van Van Schendel
Ru Basse, Hoog aan den Wind - (W. de Haan, Utrecht z.j.).
Naar ik uit verschillende bronnen verneem, is een industriestad in het Oosten des
lands (die ik van zeer nabij ken) in rep en roer over den roman van een auteur, die
zich noemt Ru Basse, maar in werkelijkheid een bekend chirurg is uit die industriestad,
waarvan de schuilnaam in het boek Oostrecht is. De menschen in die contreien staan
op hun achterste beenen, zooals destijds de bewoners van een andere stad in het
Westen des lands, toen ‘De Zondaar’ van Alie Smeding verscheen; de Oostrechtenaren
meenen zich of buren of kennissen in de romanpersonages van Ru Basse te herkennen,
en aangezien Ru Basse verhaalt van echtbreuk en compromittante fuifjes is de
ontsteltenis aanzienlijk. Wel is waar heeft Ru Basse zijn verhaal van een
chirurgenleven nog meer gecamoufleerd door den hoofdpersoon van ‘Hoog aan den
Wind’ John Bakker te noemen, maar men weet, dat zulke middelen niets helpen. Als
de Oost-, West- of Utrechtenaren eenmaal op het spoor zijn van die-is-die en
dat-is-dat, is het schandaal niet meer te stuiten.
Tot mijn spijt heb ik, hoewel ik ‘Oostrecht’ van nabij ken en ook iets meen te
weten van de zeden en gewoonten der inboorlingen, in den roman van Ru Basse
vergeefs gezocht naar de ‘special marks’ van die industrieele nederzetting. Wie het
niet weet. zal er nooit achter komen, dat hier gehandeld wordt over juist deze stad....
die toch karakteristiek genoeg is, met haar zonderling mengsel van oude
plattelandsgebruiken en industrieele realiteit, met haar parvenu's en aardige menschen,
haar coterieën en haar dialect. Niets van dat alles komt tot uiting in den roman van
Ru Basse, die als twee droppels water lijkt op soortgelijke biechtromans van
menschen. die plotseling tegenover zichzelf en anderen eerlijk willen zijn, die over
levende wezens willen schrijven. waarin zij nooit iets anders dan bridge- of
zeilgezelschap hebben gezien, die na een druk leven in dienst van de practijk ineens
over het wereldraadsel gaan peinzen zonder tot peinzen gereed te zijn. Hoewel hij
gelardeerd is met citaten van Vondel en Blicher Clausen, is zoo'n roman is verre van
een kunstwerk; hij is een product, dat één seizoen opschudding zal verwekken om
redenen, die met de reëele waarde van het boek niets te maken hebben. en daarna
vergeten zal worden.
De menschen, die steenen werpen naar den auteur zijn overigens in het ongelijk.
‘Hoog aan den Wind’ van Ru Basse is een boek zonder eenige literaire waarde (over
andere waarden die boven het strikt-literaire zouden kunnen uitgaan, spreek ik hier
nu maar niet eens), maar de schrijver maakt allerminst een onsympathieken indruk;
hij stelt ‘zichzelf’ niet beter voor dan hij zich in al die perikelen van zijn leven
gedragen heeft, hij beschuldigt ook niemand op larmoyanten toon; hij is, kortom,
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eerlijk, voor zoover iemand. die plotseling op papier eerlijk wil zijn. dat zijn kan.
Hij maakt van zijn boek ook geen fraaie literatuur, hij vertelt slechts een verhaal, dat
hem blijkbaar van het hart moest. Zulk een verhaal had zelfs aangrijpend kunnen
zijn van on-literairen eer voud, ware het niet, dat de schrijver zich bedient van de
hopeloos afgezaagde clichevisie, die in leestrommelboeken aan de orde van den dag
is; daardoor wordt zijn eerlijkheid vanzelf toch weer een vervalsching, maar dan
onbewust. Ru Basse is eerlijk via de derderangsletterkundigheid van anderen; en
daarom schiet hij zijn doel compleet voorbij. terwijl heel ‘Oostrecht’ op stelten staat.
Een Hollandsch drama - maar niet van Arthur van Schendel - dat zich om de zooveei
jaar in ons land schijnt te moeten herhalen; het drama van de
eerlijkheid-voor-iedereen, van de biechtbehoefte in het openbaar, terwijl de
hoofdpersoon van dat drama niet den afstand kan scheppen, die aan zijn eerlijkheid
en biechtbehoefte relief zou kunnen geven.
***
Ook zonder gemeene zaak te maken met de publieke opinie van ‘Oostrecht’ kan men
dus dit boek verwerpen. Zooals meer het geval is, slaagt Ru Basse nog het best, waar
hij van zijn jeugd vertelt; onwillekeurig interesseert men zich voor een jeugd, hoe
dan ook weergegeven Zoodra de schrijver echter aan de liefde begint. wordt het
pijnlijk; en het is juist zijn huwelijksleven, dat het hoofdthema is van den roman. De
carrière van den medicus is zoozeer achter de coulissen gebleven, dat de ondertitel
‘roman van een doktersleven’ feitelijk juist en toch grot onjuist moet heeten; het
doktersberoep schijnt den auteur slechts belang in te boezemen, voor zoover het met
zijn huwelijk en de beproevingen daarvan samenhangt. Kennelijk is de aandrift tot
schrijven hier voortgekomen uit de gemoedsbeweging, ontstaan door den tragischen
dood van de vrouw, die den chirurg John Bakker vroeg ontvalt: de dood brengt hem
tot meditaties over den zin des levens. Positieve godsdienstigheid wordt daaruit niet
geboren, maar wel een vage adhaesiebetuiging aan de Christelijke moraal (Rotary,
Oxford), die echter zonder den ondergrond van het christelijk dogma of de christelijke
geloofsovertuiging geheel in de lucht komt te hangen. Wij mogen aannemen, dat Ru
Basse alias Bakker bij het Rotary-devies ‘service above self’ voorloopig vrede heeft
gevonden, maar het blijkt niet, waarom de auteur deze en soortgelijke formules meer
waard acht dan een handleiding voor privé-gebruik die niemand hem zal misgunnen.
Het voornaamste stuk van het boek is echter gevuld met de tijdelijke verwijdering
tusschen de echtgenooten, die er beiden met anderen verhoudingen op na houden:
anderen, die uiteraard ook al niet ‘onberispelijk’ leven. Bij deze huwelijksperikelen
staat Ru Basse zeer uitvoerig stil, en men behoeft dan ook geen oogenblik in het
onzekere te verkeeren omtrent het waarom van de Oostrechtsche sensatie! De
‘uitstapjes’ van man en vrouw zijn geschilderd met de conventioneelste middelen,
maar hu niet bepaald met terughoudendheid; het fuifleven in ‘Oostrecht’ voelt zich
daardoor natuurlijk gecompromiteerd, al dan niet terecht. Dat er overigens ook maar
iets van de schilderachtige en bijzonder typische feestgewoonten en vrijerijen speciaal
van deze karakteristieke stad in het Oosten des lands in den roman van Ru Basse zou
doorschemeren, moet ik ontkennen; misschien zijn de Oostrechtenaren wel zoo
zondig, maar zij zijn zeker minder cliché dan Ru Basse ons wil laten gelooven....
***
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De bekende literatuurhistoricus W.L.M.E. van Leeuwen heeft ‘Hoog aan den Wind’
ingeleid. Sommige beweringen uit die inleiding kan men onderschrijven (b.v., dat
deze roman een ernstig werk is), maar voor iemand, die zich met de literatuur geregeld
bezig houdt, is een beschouwing als deze zonder zelfs maar een spoor van critische
plaatsbepaling toch wel heel zonderling. Men zal hier ‘vergeefs zoeken naar allerlei
ongezonde onnatuurlijkheden, waarvan zoovele moderne romans (hoe meesterlijk
van schriftuur vaak) vol zijn,’ zegt Van Leeuwen. Wat wil hij daarmee in vredesnaam
poneeren? Dat Ru Basse toch eigenlijk maar beter is dan b.v. de ontaarde Vestdijk?
Of dat het schrijven over gezonde natuurlijkheden zeer wel samen kan gaan met een
verre van meesterlijken, want uiterst gemeenplaatsigen stijl? In dat geval zou men
Van Leeuwen ook Courths Mahler als lectuur kunnen aanbevelen. Maar blijkbaar
bedoelt hij ook dat niet, want hij zegt goedkeurend, dat men in ‘Hoog aan den Wind’
geen ‘zonderlinge stijlexperimenten’ (zal) aantreffen. Neen, inderdaad; maar sedert
wanneer is een literatuurhistoricus zóó bang voor zonderlinge stijlexperimenten, dat
hij tegenover een door en door conventioneelen en vaak bedenkelijk kitschigen stijl
zijn critisch besef verliest?
M.t.B.

De chroniqueur en de critiek
aant.

Over de besmetting met de ironiebacil
In de herschapen ‘Nieuwe Gids’ (niet te verwarren dus met het voormalige orgaan
der Tachtigers) begint Martien Beversluis een ‘chroniek’ der poëzie (niet te verwarren
met een gewone kroniek s.v.p.). Bij een chroniek behoort een inleiding, en daarin
beklaagt de heer Beversluis zich o.m. over ‘de beginselloosheid der critiek, die, ik
herhaal het, in de groote pers nog al te veel wordt uitgebracht door verongelukte
auteurs, gearriveerde Jansens, middensoorters. in één woord platgeesten.
Indien men het waagt, zoo vervolgt de chroniekschrijver Beversluis, tegen deze
critici slechts een woord van protest te laten hooren, zooals Herman de Man dit deed,
Maurits Dekker en meerdere wezenlijke artisten, dan worden deze heeren ineens
deftig en gereserveerd hautain en nemen het hun tegenstanders hoogst kwalijk dat
zij ook eens, minder geraffineerd, maar openlijk hun ergernis en verachting
uitspreken.’
Dat is allemaal uitstekend, en dezer dagen ook nog eens zoo juist en fijn gezegd
door Jan H. Eekhout (in de Standaard), die met den heer Beversluis voornoemd tot
de chronisch verongelijkten behoort. Maar hoe staat het nu met de bevoegdheid van
den heer Beversluis zelf? Verderop in zijn chroniek schrijft hij:
‘Het jongste geslacht is ook ten deele nog besmet met de ironie-bacil. Wij
verwerkten de gedichten van Greshoff, die van E. du Perron. En nieuweren meldden
zich aan - Gerard den Brabander, A.D. van Oosten (Eric van der Steen), Leo Breen,
Victor van Vriesland om er slechts enkelen te noemen.’
Aldus de heer Beversluis. Wij noteeren:
1e. A.D. van Oosten heet A.J.D. van Oosten.
2e. A.J.D. van Oosten is een heel ander persoon dan Eric van der Steen.
3e. Leo Breen heet Leo van Breen.
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4e. Victor van Vriesland, door Beversluis gerekend tot de ‘nieuweren’ van ‘het
jongste geslacht’ is geboren 27 Oct. 1892, en behoorde tot de medewerkers van
de (voormalige) ‘Nieuwe Gids,’ waarin hij reeds in 1911 begon te publiceeren,
na in 1910 in ‘De Beweging’ te hebben geschreven.
En dan neemt de chroniqueur Beversluis zoo'n Van Vriesland kwalijk, dat hij besmet
is met de ironie-bacil! En ons chritici verwijt hij dat wij deftig en gereserveerd-hautain
tegen hem doen, wanneer hij met luid misbaar en veel armgezwaai zelf het
chroniekwezen gaat beoefenen!
M.t.B.

Boekbesprekervoorlichter
aant.

De afkeer van ‘sabotage’
Theorie en practijk ten opzichte van het onbewuste
C.J. Kelk, Rondom Tien Gestalten. (A.W. Bruna & Zn., Utrecht 1938).
VAN BUSKEN HUET werd onlangs nog in overigens achtenswaardig gezelschap
gezegd, dat hij geweest is ‘de saboteur der Nederlandsche letterkunde’. Nog lang na
zijn dood blijft hem de haat vervolgen dergenen, die hem, nu nog, haast persoonlijk
kwalijk nemen, dat hij zoo ‘negativistisch’ was, dat hij zooveel afkeurde en zulk een
hoog critisch standpunt innam, terwijl het toch evengoed mogelijk is op Gods
aardbodem om een laag, bemiddelend, verzoenend critisch standpunt in te nemen en
allerlei plantjes te helpen opkweeken, waarvoor een ijskoude wind noodlottig wordt.
Inderdaad, dat is zeer wel mogelijk; de ‘highbrow’ Busken Huet had ook géén
‘highbrow’ kunnen zijn, en het ware de gemoedelijkheid in onze letterenwereld
misschien bijzonder ten goede gekomen. Alleen zou men dan in 1939 niet meer met
zooveel pleizier sommige zijner Litterarische Fantasien en Kritieken ter hand nemen,
om er zich van te overtuigen, dat een persoonlijkheid, die stijl en gezag heeft gehad
op andere gronden dan de toejuichingen van de meerderheid zijner tijdgenooten, stijl
en gezag behouden blijft lang na de dagen zijner actualiteit.
Van C.J. Kelk nu zal men veel kunnen zeggen; maar niet, dat hij een saboteur der
Nederlandsche letterkunde, anders gezegd een ‘highbrow’ is. Voegen wij er direct
aan toe, dat hij zich ook niet verbeeldt iets anders te zijn dan hij is: een voorlichter
van ‘het publiek’; zijn overzicht Rondom Tien Gestalten is, volgens zijn eigen
woorden, ‘niet zoozeer bedoeld voor hen, die de literatuur van den dag volgen met
eigen kritisch inzicht gewapend, maar veeleer voor den doorsnee romanlezer, die
zich rekenschap tracht te geven van het feit, dat het eene boek hem zoo veel beter
bevalt dan het andere en die in zichzelf naar de reden daarvan speurt’. Deze beperking
is duidelijk; Kelk snijdt om te beginnen reeds alles af, wat buiten den roman valt (al
is hij in dit opzicht niet geheel consequent door ook iets over de poëzie en het korte
verhaal te vertellen); en dat is heel wat, in een land, dat een tijd lang voornamelijk
gedichten en essays voortbracht! De ‘doorsnee romanlezer’ - een wezen, dat ik mij
voorstel met een abonnement op de portefeuille en een z. g schakel-boekenkast, waar
ieder jaar een klein plankje bijkomt - interesseert zich echter niet voor poëzie en
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theorie, en daarmee moet men hem dan ook niet aan boord komen. Poëzie en essays
zijn voor de ‘highbrows’, alleen de roman is volksvoedsel. Naar dat dogma richtte
zich welbewust de boekbespreker Kelk, die in zijn bundel Rondom Tien Gestalten
een aantal krantenartikelen over litteratuur bijeenbracht.

Boekbespreker en criticus.
De boekbespreker-voorlichter dient wel onderscheiden te worden van den criticus,
aangenomen zelfs, dat zij beide voor een dagblad schrijven. De eerste denkt altijd
aan ‘het publiek’, de tweede.... ook, maar niet altijd, en niet uit principe. De eerste
gaat uit van de seizoen-litteratuur, die hij zoo goed mogelijk wil presenteeren; de
tweede vindt in de seizoen-litteratuur voornamelijk een aanleiding, om telkens weer
over litteratuur in het algemeen te spreken. De eerste wil tot iederen prijs opbouwen,
de tweede ook...., maar op een manier, die ‘het publiek’ afbreken noemt. De eerste
tracht te schrijven voor iedereen (den ‘doorsnee romanlezer’), de tweede ‘für Alle
und Keinen’ (de ‘doorsneê romanlezer’ inbegrepen); of het hun lukt, is een tweede.
In bijna ieder opzicht is de boekbespreker-voorlichter de antipode van den criticus,
al komen zij noodzakelijkerwijze telkens op elkaars terrein. Zoo moet de criticus in
de rol van boekbespreker-voorlichter optreden, als hij een boek van zijn keuze graag
een grooter verspreiding zou gunnen; en zoo moet de boekbespreker-voorlichter er
ook eenige critische principes op na houden, aangezien hij nu eenmaal noch bespreken
noch voorlichten kan zonder een zekere mate van selectie toe te passen. Echter:
zooals de criticus weinig ovetuigend is, wanneer hij een boek onder het publiek wij
brengen, zoo is de boekbespreker-voorlichter weinig overtuigend, wanneer hij zijn
critische beginselen gaat ontvouwen. Die beginselen zijn immers niet zeer principieel,
want da boekbespreker-voorlichter richt zich naar den ‘doorsneê-romanlezer’, die
weten wil wat hij lezen moet; hij wil hoogstens diens smaak verbeteren, hem afhouden
van het ‘kwaken over de onbeduidendste zaken of over buren of familieleden
kwaadspreken’, hem een middel aan de hand doen om los te komen ‘van een
verveling, de landerigheid, het hinderlijk gevoel van onbenulligheid’, zooals Kelk
het uitdrukt. Er is niets tegen die taak au sérieux te nemen, mits men zich realiseert,
dat deze werkzaamheid geen critiek is, maar voorlichting. Men heeft bureaux voor
economische en sociale voorlichting, Kelk heeft een bureau voor letterkundige
voorlichting; hij veronderstelt dus een ‘doorsneê-romanlezer’ met slechten smaak,
dien hij een beteren (ik zeg niet goeden) smaak wil bijbrengen, om hem zoodoende
meer houvast te geven. ‘Hartstochtelijk verlangt (de mensch van tegenwoordig) naar
een geruststelling, een tegemoetkoming, een geleide door de duisternis’. Aldus Kelk
in zijn ‘Algemeene Beschouwing over de Letterkunde’, die dan ook zeer geruststellend
en tegemoetkomend klinkt. Critisch gezien bevat zij echter niet veel meer dan
vriendelijke gemeenplaatsen, mitsgaders een aantal wonderlijke begrippen, die
bewijzen, hoezeer een boekbespreker-voorlichter het met zichzelf te kwaad krijgt,
als hij zich ook nog de weelde van een paar algemeene critische beginselen wenscht
te permitieeren. Want critische beginselen zijn niet altijd geschikt om de
bovengenoemde geruststelling en tegemoetkoming te bieden: dingen, die de
boekbespreker-voorlichter, toch voor alles bieden moet, wil hij in zijn taak niet te
kort schieten.
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De leer van den normalen mensch.
Mijn voornaamste bezwaar tegen Rondom Tien Gestalten geldt dan ook niet het
meerendeel der opstellen zelf, die vlot, gemoedelijk, eenvoudig en soms slordig
geschreven, eerlijke en volstrekt populaire krantenartikelen zijn, maar alleen het feit
der bundeling. In de Litterarische Fantasien en Kritieken van den saboteur Huet, in
het verzamelde Proza van Albert Verwey staat al te veel, dat bij een uitgave in
boekvorm beter weggesneden had kunnen worden; bij Kelk staat eigenlijk vrijwel
niets, dat op meer dan een seizoen voorlichting berekend is. Hij lichtte eerlijk en
oprecht voor, maar tot iets anders dan onsamenhangende en toevallige
smaak-oordeelen kwam hij niet. Wat heeft men dan aan een phrase als deze uit de
inleiding.
‘De litteratuur spant een net om den aardbol, een net van onderling begrijpen,
verbroedering, van berichtgeving en van verheldering. Zij is de eenige (sic!) hoop
der toekomst, de eenige weg, die de Vooruitgang open staat, het universeele voertuig,
dat de Cultuur in staat stelt het Barbarisme te ontloopen’? Dat zijn drie dikke
gemeenplaatsen: Vooruitgang, Cultuur, Barbarisme, die precies alles open laten, wat
aan de litteratuur van tegenwoordig problematisch en interessant is. ‘Heele gebieden
van het menschelijk onbewuste’, vervolgt de schrijver, ‘zijn door de litteratuur
blootgewoeld. Des te zekerder zal de wereld alle leugen, alles wat naar camouflage
zweemt en naar huichelarij, moeten afleggen. De litteratuur brengt ons klaarheid
aangaande ons zelf en anderen.’
Dat klinkt alles heel fraai en brengt de litteratuur verbluffend gemakkelijk in het
schuitje van den vooruitgang (waarvan in de litteratuur juist geen sprake is); maar
als Kelk genaderd is tot een van zijn tien gestalten, die werkelijk ‘heele gebieden
van het menschelijk onbewuste’ heeft ‘blootgewoeld’, nl. Vestdijk, dan scharrelt hij
als een kat in een vreemd pakhuis rond tusschen de werken van dezen auteur en levert
ons een staaltje van onbegrip, dat op een blamage begint te lijken. Het geval Vestdijk
is typeerend voor de mentaliteit van dezen boekbespreker-voorlichter; hij schijnt
plotseling alles vergeten van dat ‘onbewuste’ en dat ‘blootwoelen’, en verklaart, dat
‘een normaal mensch’ (vermoedelijk bedoelt hij den doorsneê-romanlezer van
zooeven) zich voor een boek als Meneer Vissers Hellevaart niet meer interesseert;
het is ‘voor ieder ander dan voor een zenuwarts volstrekt ongenietbaar’. Precies
dezelfde houding heeft de boekbespreker-voorlichter van pl.m. 1880 aangenomen
tegen de Nieuwegidsers; hij stelde zichzelf eenvoudig als den normalen mensch,
d.w.z. als de maat van alle dingen, en sloeg blindelings van zich at wat hem
onaangenaam aandeed. Ik zeg niet, dat men geen antipathie tegen en zelfs geen ‘walg’
(aldus Kelk) van de geschriften van Vestdijk mag hebben; maar het is geenszins de
taak van den voorlichter om op den loop te gaan voor ‘walgelijke’ dingen, en zeker
niet van dien voorlichter, die elders zijn hoed afneemt voor de blootwoeling des
onbewusten. Door dit miserabele opstel komt Kelk in één frontlijn te staan met den
heer Q.A. de Ridder van De Nederlander en den driestarschrijver van De Avondpost,
die Vestdijk naar aanleiding van zijn roman De Nadagen van Pilatus te lijf gaan als
ware hij de baarlijke duivel; de eerste wil hem uit de N.R.C. verdrijven, de laatste
zelfs de granaten der geestelijke herbewapening op hem afschieten. Maar deze heeren
hebben hun religieuze principes en staan bovendien bekend als apostelen van het
anti-bloot, terwijl Kelk eens pierrot speelde en nu nog het ‘onbewuste’ salueert! Een
van tweeën: òf men moet inzien, dat Vestdijk een groot blootwoeler is van het
onbewuste en als zoodanig dus een talent van den eersten rang, òf men verdoemt
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Vestdijk. maar met hem dan ook alle blootwoelerij van Dostojefski, Freud, Proust,
Joyce en wat voor ontaarde en ‘abnormale’ saboteurs er nog meer mogen zijn! Een
tactiek, die het blootwoelen in theorie bejubelen en in practijk onmiddellijk afwijzen
wil, is een tactiek, waarmee men niet verder komt dan Lutjebroek.

Rondom tien gestalten.
Het zou niet moeilijk zijn Kelk op meer van zulke flagrante innerlijke tegenspraken
te betrappen; maar zij komen tenslotte alle neer op deze fundamenteele innerlijke
tegenspraak, die ik boven noemde: den boekbespreker-voorlichter, die zich naar den
‘doorsnee-lezer’ heeft te richten, en er bovendien nog eenige critische principes op
na wil houden. Over Vestdijk had Kelk slechts één ding te zeggen: ‘ik lust hem niet’;
maar in plaats van dat te zeggen, geeft hij zich het faux air van iemand, die een
gemotiveerd litterair oordeel over den schrijver Vestdijk uitspreekt. Over Slauerhoff
daarentegen (dien hij wèl lust) weet hij geen lofspraken genoeg te bedenken:
karaktervol, bezeten van een razende, medelijdende liefde voor den mensch, etc.,
etc.; deze Slauerhoff was overigens ook niet zóó ‘normaal’, en waarom hij nu juist
tot vlekkeloos martelaar en Vestdijk tot onverbeterlijk zondaar moet worden
gestempeld, begrijp ik niet. Den Doolaard wordt flink geprezen. Van Schendel niet
minder, maar ook even gekapitteld, Du Perron vriendelijk, edoch geëpateerd
toegesproken, Helman eveneens vriendelijk behandeld, maar in hoofdzaak naverteld
(dit navertellen beslaat trouwens een menigte pagina's van Rondom Tien Gestalten;
wat de criticus allicht te weinig doet, doet de boekbespreker-voorlichter te veel ....
en zeker zesmaal te veel voor een publicatie in boekvorm). Behalve de tien gestalten
vindt men hier dan nog een belangrijk deel van de boekenmarkt der laatste jaren
besproken, rijp en groen door elkaar, in een dikwijls zeer willekeurige volgorde, die
de krantenartikelen duidelijk verraden. Blijkbaar gaat Kelk hier uit van de stelling,
die hij in zijn inleidend hoofdstuk verkondigt: dat men ‘in beginsel voor elk nieuw
boek (moet) openstaan en grooter gewicht hechten aan het goede dan aan het zwakke,
dat men erin ontdekt’. Ook die theorie voert Kelk in de practijk echter niet consequent
door, en zij is ook niet consequent door te voeren, vooreerst, omdat men ‘het goede’
en ‘het zwakke’ niet scheiden kan zonder eerst te hebben vastgesteld wat goed en
wat zwak is in de litteratuur (hetgeen Kelk verzuimt), en vervolgens omdat er soms
zooveel zwaks en zoo weinig goeds in een boek te ontdekken valt, dat men den
schrijver bepaald een slechten dienst zou bewijzen door met alle geweld de schaal
naar het goede te laten doorslaan. Zelfs Kelk, het tegendeel van een saboteur, kan
niet zoo ver gaan, dat hij altijd het goede laat overwegen, maar hij is wel bijzonder
er toe geneigd. En het eigenaardigste aan dit eigenaardige boek is misschien toch
wel, dat de lezer aan het slot nog niet gehoord heeft, dat er een verschil in niveau
bestaat tusschen Van Schendel en mevr. Van Gogh-Kaulbach. Sabotage?
Menno ter Braak.

Over jongeren en strijdbaarheid
aant.
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Het tijdschrift ‘Werk’ onthoudt zich van polemiek
‘14 dagen’ schuimt van polemiek over
Als het waar is, dat een tweede aflevering van een beginnend tijdschrift belangrijker
is dan de eerste, dan moet de tweede aflevering van het jongerentijdschrift, Werk,
eenige teleurstelling wekken; zij is n.l. minder sterk dan nr 1. Daarmee is niet gezegd,
dat er niet veel in staat, waarover men iets goeds kan te berde brengen; maar wat
ontbreekt, is een bijdrage, die het nummer rechtvaardigt. In de vorige aflevering
waren het de gedichten van Vasalis en Lehmann, die superieur waren aan het
gemiddelde; ditmaal vinden wij slechts het gemiddelde zelf, zoodat het geheel den
indruk maakt van een willekeurige bloemlezing uit gemiddeld werk van gemiddelde
jongeren.
Dat zou niet zoo erg zijn, wanneer men het gevoel had, dat deze menschen iets
vertegenwoordigden, dat het tijdschrift aan bepaalde ideeën (polemisch of
niet-polemisch) uiting gaf. Daarvan echter ontbreekt nu ieder spoor, en dat lijkt mij
een eenigszins bedenkelijk symptoom. Men kan geen idee uit den grond stampen,
maar het ontbreken van iedere neiging tot rechtvaardiging van eigen opvattingen
(zelfs van pogingen daartoe!) is daarom niet minder zonderling.

Het ontbreken van een idee.
Het weekblad ‘De Nieuwe Eeuw’ maakte in deze richting een opmerking, die de
aandacht verdient.
‘Het is volkomen waar’, schreef de redactie van dit blad, ‘dat men den literator
het eerst vraagt naar de gedichten of het proza, dat hij heeft geschreven, en daarin
speurt naar al dan niet aanwezig talent. “D'abord il faut être artiste”. Maar de vraag
wàt hij voorstaat, kan ons tenslotte toch niet onverschillig laten. Een bindende idee
is voor een tijdschrift vaak een groote, bezielende kracht en geestelijk indifferentisme
voert op den duur tot onvruchtbaarheid. Het zal ons dus benieuwen, of “Werk” op
den duur met een basis, smaller dan smal, toe zal kunnen. De jongeren, die in dit
blad nu een eigen orgaan hebben, vinden hun bedje gespreid, - het is zeker dat die
van “De Valbijl”, “De Gemeenschap” en “De Vrije Bladen” destijds een zoowel
financieel als geestelijk hachelijker avontuur begonnen en geen welwillende peters
en meters bij hun ideologische en artistieke wiegen vonden, integendeel. Laten we
hopen, dat de “antipathie” van “Werk” (tegen “groote woorden, holle phrasen en
massaal hoerageroep”) er dus op den duur een blijkt met positieve kanten. Een groote
droom, in het hoofd van een enkeling gevaren, kan daartoe voldoende zijn, wanneer
hij een sterk man is.’
Ik kan deze passage grootendeels onderschrijven, al lijkt mij niet de smalle basis het
gevaar, maar juist het ontbreken van een basis; van het smalle kan inspiratieve werking
uitgaan, van iets dat niet aanwezig is onmogelijk. Wanneer de redactie van ‘Werk’
haar beginselverklaring zoo opvat, als zou iedere polemiek of principieele
beschouwing misplaatst zijn, dan moet men inderdaad vreezen voor steriliteit. Een
verzameling van ‘jongeren-bellettrie’ is nog geen tijdschrift.
Na deze pessimistische opmerkingen, die misschien voorbarig zijn, maar mij toch
van het hart moesten, een en ander over den inhoud. De poëzie is ook thans goed
vertegenwoordigd, al blijven verrassingen ditmaal uit. De gedichten van M. Mok
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zijn van zijn beste, maar deze dichter bereikt toch niet het niveau van zijn episch
werk; ook die van A. Marja en Frits Scheers trekken de aandacht. Verder droegen
nog gedichten bij Marcel Coole, M. de Doncker, Eugene Bosschaert, Adriaan Morriën,
B.J. Eenhoorn, A.G. Kloppers en N.E.M. Pareau. Verder het proza een ‘oefening’
van Adriaan van der Veen, die in een ander genre sterker is (ik kom daar binnenkort
op terug) en Oefeningen van Theo J. van der Wal, waarin het pathetische element
voorloopig sterk overheerscht. In het verhaal ‘Een Fanatieke Liefde’ van H.
Schakowsky, doet de onrijpheid van het bedenksel een opmerkelijke soort humor
niet over het hoofd zien. K. van der Geest droeg een novelle bij, Jan Schepens geeft
het tweede stuk van zijn ‘Polyfoto’, waarmee hij nu wel genoeg gepolyfotografeerd
heeft, dunkt mij. D.A. de Graaf schreef een essay over ‘Prae-Dadaïsme’.

Een ‘nieuwe gemeenschap’.
Wat de een te weinig heeft, heeft de ander te veel. Er zijn nu katholieke jongeren,
die daveren van strijdlust, blijkens 'n nieuw orgaan
14 Dagen, ‘halfmaandelijks strijdschrift’ onder redactie van Leo Boekraad, Anton
Deering, Anton Erwich, Jo Groen, Paul Haimon en Theo van der Helm. Wat die
menschen aan polemiek opbrengen op een basis van zelfverzekerheid à la Albert
Kuyle, is niet gering; blijkens den titel van een artikel van Anton Deering, ‘De nieuwe
Gemeenschap’, heeft het verdwenen tijdschrift van Kuyle c.s., bevruchtend op deze
jongeren gewerkt.
‘Jonge menschen bundelen in dezen strijd is onze wil, om daardoor te komen tot
een krachtcentrale, waaraan niemand kan ontkomen.
Ons tijdschrift kan en moet daarbij een machtig hulpmiddel zijn, als ieder zijn
plicht begrijpt en op zijn manier en op zijn eigen plaats medewerkt.
Ons blad zal dus de vlag zijn, waarachter zich een beweging vormt, die alle
terreinen van het leven zal beheerschen. Zonder cultiveeren van de in onze roomsche
kringen zoo beruchte kliekjesgeest, vragen wij aan ieder mee te vechten in dien strijd.
Aan den priester vragen wij, dat hij door zijn bezielend woord in onze kolommen
aan de jonge menschen Christus leert kennen, opdat zij - de jeugd - in Christus het
aanschijn van de wereld kan vernieuwen.
Aan de besten van een vorige generatie, die geschroeid worden door een zelfde
ideaal en dit niet verkochten aan partijbelangen of smoorden in arrivisme, vragen
wij met ons nog eens de strijd te beginnen.
En vooral vragen wij de besten onder de jeugd, dat zij mededeelen van wat er in
hen leeft, opdat zij door velen mogen worden verstaan, opdat die velen met hart en
ziel zichzelf vernieuwen om mee te helpen aan de bouw van de Nieuwe
Gemeenschap.’
Aldus de niet geringe stijl van Anton Deering; de rest van het blad is navenant.
Bulderende rhetoriek, juveniel enthousiasme, waarvan men nog volstrekt niets kan
zeggen, en ‘advertenties’ als deze:
‘Bent u de lamlendigheid even zat als wij? Abonneert u dan vandaag nog op “14
Dagen”!’
De dichter Jan Engelman wordt onder het hoofd ‘Engel noch man’ hevig
aangevallen; het merkwaardige van dien aanval is, dat jongeren hier de vaan der
hypocrisie opheffen om een ouderen, dus ‘gearriveerden’ dichter van onzedelijkheid
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te betichten! En met citaten, die niet mis zijn! Alles is dus precies omgekeerd als in
den tijd van de ‘Nieuwe Gids’....
Mengde men het talent van de ‘Werk’-lieden met een scheut van de strijdbaarheid
der 14-daagsche pubers, dan had men een pracht van een tijdschrift.
M.t.B.

Volk en cultuur
aant.

‘Algemeene ontwikkeling’ doet de grenzen vervagen
Het natuurtalent in onze beschaving
Walter Breedveld, De Avond van Rogier de Kortenaer. (Urbi et Orbi,
Utrecht 1938).
Adriaan van der Veen, Geld speelt de Groote Rol. (Van Acker, Brugge
1938).
IN ONZE MAATSCHAPPIJ zijn de natuurtalenten zeldzaam. De beschaving is zoo
algemeen geworden, dat men afzonderlijke volksgroepen, die er geen deel aan hebben,
nauwelijks meer kan onderscheiden; langs allerlei kanalen dringen de elementen van
een nivelleerende cultuur in alle lagen der samenleving door, zoodat ieder scheppend
initiatief onmiddellijk al wordt beïnvloed dóór die cultuur.... of door haar afval. Dat
was in zekeren zin in de middeleeuwen ook al zoo, toen de cultuurtradities van de
ridderschap afzakten naar den derden stand, die ze overnam, vaak zonder hun
eigenlijke beteekenis te begrijpen, en er dus ook dikwijls een anderen inhoud aan
gaf. Maar tegenwoordig is, dank zij de ‘algemeene ontwikkeling’ en de ongelimiteerde
verspreiding der kennis, de wisselwerking tusschen de verschillende maatschappelijke
regionen nog veel sterker. Dat blijkt b.v. uit de pogingen tot ‘gemeenschapskunst’,
zooals die gepropageerd is door socialistische en communistische groepen; zulk een
‘gemeenschapskunst’ blijkt niet onafhankelijk van de ‘geprivilegieerde’ cultuur van
andere volksgroepen te kunnen bestaan, en het gemeenschappelijke openbaart zich
veelal uitsluitend in een vergroving van bestaande litteraire schema's. Wie (in
West-Europa althans) over ‘gemeenschapskunst’ spreekt, dient rekening te houden
met het feit, dat de cultuur al lang geen privilege meer is, ook al lijkt dat soms zoo,
en dat de beschavingselementen tot in alle hoeken en gaten van het maatschappelijk
gebouw zijn begonnen door te dringen. Een natuurtalent valt daar dan ook niet buiten;
zoodra het zich gaat uiten in de taal, het ‘algemeen beschaafd’, dat allen menschen
min of meer gemeen is, krijgt het ook te maken met de beschaving, of het wil of niet.

De ‘volksroman’ van Walter Breedveld.
Het romandebuut van den katholieken schrijver Walter Breedveld lijkt mij typisch
het debuut van een natuurtalent, en daarom ook een karakteristiek voorbeeld van de
qualiteiten en fouten van zulk een natuurtalent in ons cultuurmilieu. Anton van
Duinkerken heeft van De Avond van Rogier de Kortenaer veel goeds gezegd; hij
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noemde het boek ‘een verrassend debuut, in het katholieke kamp misschien het meest
verrassende roman-debuut, sedert de eerste romans van Antoon Coolen en de eerste
novelle van Albert Kuyle het licht zagen.. Hij (Walter Breedveld) lijkt de aangewezen
man om den goeden katholieken volksroman in eere te herstellen.’ Den goeden
katholieken volksroman: maar kan men in deze samenleving nog wel den
‘volksroman’ onderscheiden van andere romans? Is er, aangenomen dat er van
werkelijke qualiteit sprake is, nog wel reden om den volksroman als een apart genre
te beschouwen? Het wil mij voorkomen van niet, omdat, zooals gezegd, de ‘algemeene
ontwikkeling’ de grenzen tusschen de volksgroepen zoodanig heeft vervaagd, dat
het ‘volksche’ hetzij door iedere, hetzij door geen enkele volksgroep meer als een
speciale onderscheiding wordt beschouwd. In Duitschland b.v. is het ‘volksche’ een
programpunt van de nationaal-socialistische politiek geworden en valt dus practisch
alle getolereerde schrijverij binnen de grens dier qualificatie; in landen daarentegen,
waar dat niet het geval is en het ‘volk’ dus ook niet als dooddoener gebruikt wordt
om bestaande spanningen romantisch te verbloemen, kan men van een ‘volksroman’
nauwelijks spreken, aangezien de vroegere onderscheiding tusschen ‘volk’ en ‘elite,’
of tusschen ‘volk’ en ‘burgerij,’ principieel niet meer houdbaar is. Men zou hoogstens
kunnen zeggen, dat bepaalde romans door hun onderwerp en probleemstelling binnen
het bereik van meer menschen liggen dan andere romans, maar dat is altijd een
graadverschil, meer niet.
Is b.v. Lijmen van Elsschot een ‘volksroman’? Ik vind geen speciale reden voor
die benaming, en toch is ongetwijfeld een zeer groot deel van het lezend publiek in
staat dat boek te genieten, omdat de stof in het geheel geen kennis van speciale
vakgebieden veronderstelt. Of is Merijntje Gijzen 'een ‘volksroman’? Het is niet
verboden de boeken van dien cyclus zoo te noemen, maar de ironie van het lot wil,
dat het enorme succes van A.M. de Jong juist voor een groot deel bepaald wordt door
zijn lezers onder de burgerij. Neen, de qualificatie ‘volksroman’ verklaart niet veel,
en zegt zeker heel weinig over de waarde van een boek; ook Max Havelaar is een
volksroman....
De Avond van Rogier de Kortenaer van Walter Breedveld b.v. heeft stellig qualiteiten,
maar die qualiteiten worden door het ‘volksche’ niet verklaard. Deze schrijver mag
een natuurtalent heeten, omdat hij een natuurlijken aanleg voor het vertellen heeft;
hij is ook niet belast met een voorkeur voor ingewikkelde speculaties of
psychologische subtiliteiten; hij heeft kijk op menschen en weet daarvan boeiend
verslag te doen in zijn stijl, die eenvoudig is en ongecompliceerd, maar ‘van nature’
geenszins grof of bot; zijn roman speelt bovendien grootendeels in het Brabantsche
plaatsje Vught, waar de gepensionneerde luitenant-generaal De Kortenaer zich vestigt
op het oogenblik, dat de handeling begint. Dat zijn alles eigenschappen van het boek,
die de lectuur zeer gemakkelijk maken. Het meest werd ik door De Avond van Rogier
de Kortenaer herinnerd aan den stijl van den Indischen romancier Maurits (P.A.
Daum), die dus ook de auteur van ‘volksromans’ zou moeten zijn, hoewel het heele
Nederlandsche volk, enkele uitzonderingen daargelaten, hem lange jaren compleet
vergeten heeft. Waar Walter Breedveld op zijn best is, schrijft hij even ongedwongen
en boeiend als Maurits; hij heeft ook dezelfde manier van vertellen met
half-conventioneele woorden en uitdrukkingen, die den lezer soms doen glimlachen,
maar hem toch allerminst vervelen. Dit is wel precies het tegendeel van een literairen
stijl; deze schrijfwijze is nauw verwant aan het feuilleton, waarvan zij zich echter
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weer onderscheidt door ‘gezond verstand’ en een goede dosis ‘natuurlijke’
menschenkennis.
Echter: deze goede eigenschappen van Breedvelds stijl zijn volstrekt niet ‘des
volks’; zij zouden in ieder boek op hun plaats zijn, voor welke volksgroep het dan
ook bestemd zou mogen zijn. Wat men misschien als karakteristiek voor den
‘volksroman’ in den minder gunstigen zin van het woord zou kunnen beschouwen
is juist het slechtste element van dit boek: de clichés-romantiek, die er óók in
voorkomt. Naarmate Breedveld dichter komt bij de ontknooping van zijn roman
(generaal De Kortenaer, indifferent in geloofszaken, keert langzaam maar zeker tot
de katholieke kerk terug), wordt het element onverteerde romantiek helaas sterker
en gaat de in den beginne zoo menschelijke en sympathieke generaal meer lijken op
een braven deugdheld, die overal optreedt om booze machten te bestrijden (zoo b.v.
zijn boozen zwager Hudonk, die steeds zwarter wordt naarmate de generaal
smetteloozer gaat stralen). Hier ziet men, hoe het natuurtalent verschalkt wordt door
de beschavingscliché's, die onder den naam romantiek van boven naar beneden
afzakken, tot zij eindelijk bij Lord Lister en Nick Carter terecht komen. In de eerste
helft van het boek blijft die nauwelijks verwerkte romantiek echter op den achtergrond,
al maakt Breedveld ook druk gebruik van sensationeele voorvallen en geheimzinnige
verhoudingen. Uit de relatie van De Kortenaer tot zijn plaatsgenoot Adolf
Tronk-Lenniger, oud-president van het Gerechtshof en hoofdpersoon van een
ingewikkeld familiedrama, ziet men dan langzamerhand de geschiedenis naar den
romantischen afloop toe zich ontwikkelen.... niet ten voordeele van het natuurtalent
van Walter Breedveld, die hier de macht der beschavingscliché's onderschatte. Maar
toch behoudt men goede herinneringen aan generaal De Kortenaer, den sympathieken,
royalen en toch allerminst bête geïdealiseerden hoofdpersoon van dit boek; het is
alleen jammer, dat hij zoo kennelijk is voorbestemd om in de tweede helft tot
deugdmodel en bekeerling te worden uitverkoren.

Armoede en werkeloosheid.
Van den jongen prozaïst, redacteur van het tijdschrift Werk, Adriaan van der Veen,
besprak ik hier onlangs een bundeltje Oefeningen, door Vestdijk ingeleid en m.i.
ietwat voorbarig als meesterstukjes gequalificeerd; de schrijver gaf zelf door zijn
titel veel beter aan, wat dit fantastische proza, mengsel van droomrealiteit en
spontanen humor, voor hem beteekende. In ieder geval kan men dit genre moeilijk
rekenen tot de ‘volks’-literatuur, in den zin, dien Van Duinkerken daaraan zou willen
hechten; en toch is dezelfde Adriaan van der Veen óók de schrijver van een aantal
verhalen, die minstens evenzeer als de roman van Breedveld door den eenvoud van
de voordracht en de keuze van het onderwerp (de werkeloosheid) voor zeer velen
toegankelijk zijn! Zelfs in het werk van één auteur blijkt de qualificatie al een
dooddoener, die hoegenaamd niet bijdraagt tot de verklaring van de waarde; want
het is volstrekt onaannemelijk, dat Van der Veen zich het eene oogenblik bewust tot
het vervaardigen van elite-literatuur zet, om het andere oogenblik het ‘volk’ weer
eens een pleizier te doen.
Voor mij heeft overigens de ‘volksche’ Van der Veen door zijn bundeltje Geld
Speelt de Groote Rol het pleit gewonnen, terwijl de Oefeningen, met al hun talent,
toch.... oefeningen blijven. Een korte inleiding van R. van Lier noemt deze vier
verhalen ‘in de eerste plaats een afrekening van een mensch met zijn armoede’, en
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zij zijn dat inderdaad ook; de toon is die van een afrekening, en een bevrijding door
observatie van het achtergelatene. Die toon doet mij vooral aan Elsschot denken; aan
den Elsschot van De Verlossing en Villa des Roses meer dan aan den Elsschot van
Lijmen; maar van Elsschot-epigonisme is geen sprake. Ook Van der Veen is in
zooverre een natuurtalent, dat hij schrijft met de eenvoudigste stijlmiddelen, zonder
veel anders dan wat ervaringen van een jeugd als materiaal; hoeveel meer op zijn
hoede tegen de clichés der afgezakté beschaving is echter dit natuurtalent van Van
der Veen! Ik heb zijn vier verhalen eenige malen herlezen, en ze telkens beter
bevonden; alle sentimentaliteit, zoo gebruikelijk bij werkeloosheidshistories, is hier
spontaan buiten de deur gehouden; iedere vorm van armoederhetoriek, zoo troostend
voor degenen die rancune hebben jegens de rijken, ontbreekt. ‘Laat ik voortaan geen
tijd meer verknoeien met haten. Ik weet goed dat het bijna altijd een grappig effect
maakt als men te keer gaat tegen de burgers. Het is een vaste gewoonte, kwaad van
hen te spreken, hen te verachten.’ Aan die vaste gewoonte (hoe begrijpelijk
overigens!), behoorend tot de clichés van zekere proletarische ‘gemeenschapskunst’,
heeft Van der Veen niet meegedaan; evenmin aan de jeremiades over de jeugd, die
neerkomen op doodgewone rancune jegens de verworvenheden van volwassenheid
en ouderdom.
In het laatste en beste verhaal, de aangrijpende geschiedenis van een jongen
werkelooze die naar Spanje gaat om tegen Franco te vechten (Ledigheid), formuleert
Van der Veen zijn moraal aldus:
‘Ook zonder alles verschrikkelijk te vinden en voortdurend uit te roepen: “Wij zijn
bedrogen, wij zijn beroofd en verkocht, onze ouders hebben potverteerd, wij zijn
dupe”, ook zonder dit kan men er zich rustig bij neerleggen, dat onze jeugd geen
mooi eigendom is, en dat hoeft niemand ons ook wijs te maken. Wat jeugd de moeite
waard maakt, is het element van verwachting. En zonder wanhoopskreten uit te
stooten, ik geloof niet dat veel fraais ons wacht. Ondanks dat geloof is het niet noodig
iets te laten, het is ook niet noodig zich te haasten te ‘leven’ - wat trouwens onmogelijk
is - maar het is beter er niet over na te denken, waar wij op ons 30ste of 40ste jaar
zullen zijn. Dat is onze angst, ons wezenlijkste bezit. En ook met dit sobere bezit
kan men leven, zoolang het duurt.’
De geest, waaruit deze formule geboren werd, is de geest van dit even sobere als
expressieve proza, waardoor men gerechtigd is van den schrijver hooge verwachtingen
te koesteren. Zijn beeld van de armoede is geen naturalistisch gestyleerd tafreeltje,
maar veeleer een telkens weer opgeroepen visioen van het afwezige geld en de
gestremde bezigheid der handen, die niet voorbestemd zijn om zonder werk te zijn.
Meedoogenlooze objectiviteit zonder rhetoriek en de bewogenheid van een subjectief
‘ik’ vullen elkaar aan; zij ontmoeten elkàar in een wrangen en toch ook weer naïeven
humor, die het complement is der tragiek.
Het lijkt mij, dat men, na dit te hebben geconstateerd, beschouwingen over het
al-dan-niet ‘volksche’ van dit door eenvoud aangrijpende proza wel achterwege kan
laten.
Menno ter Braak
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Eleonora Duse op rijm
aant.

Hermance Farensbach, Eleonora Duse's Opgang (L.J.C. Boucher, Den
Haag 1938).
Bij dit groote gedicht, dat in verzorgden boekvorm is uitgegeven, wordt vermeld,
dat mevr. Loudi Nijhoff het heeft voorgedragen voor Prinses Juliana. Nu is
voordrachtskunst dikwijls een goed middel om van slechte poëzie althans een
goedklinkende woordencombinatie te maken: maar het staat toch te bezien of Loudi
Nijhoff in dit geval den tekst zal hebben kunnen redden. Wie de dichteres is, weet
ik niet, wie Eleonora Duse was, weet ik wel, maar deze wetenschap doet eigenlijk
maar weinig ter zake. Mej. Farensbach gaat immers uit van een begripsverwarring,
die alle werkelijke verstaan van deze beroemde actrice onmogelijk maakt; zij
constateert n.l. in een voorbericht, dat in haar poëzie het rhythme prevaleert over het
woord, en dat dit zoo gelukkig is, aangezien ‘voor het wezen van Eleonora Duse, de
grootste tragedienne der vorige eeuw, juist het rhythme het meest kenmerkende (is).’
Hier verwart mej. Farensbach twee dingen, die hoegenaamd niets met elkaar te maken
hebben, op een hopelooze manier; het rhythme van poëzie is een aangelegenheid
van de taal, het rhythme van een tooneelspeelstersleven is een metafoor, en uit het
prevaleeren van het rhythme in een gedicht iets over het leven van la Duse
concludeeren is pure nonsens.
De proza-inleiding, die mej. Farensbach aan haar gedicht laat voorafgaan, is een
model van een pretentieus opstel: ‘U wil ik oproepen, Duse, gij, de groote tragédienne,
wier naam is als de streeling diep en warm van het Italiaansch coloriet, en tevens
(sic!) als de ritseling der geheimste menschelijke gevoelens.’ Etc. Wat men van deze
inleiding begrijpen moet, is, dat de beroemde Duse een aanstellerige vrouw is geweest
met haar eeuwige Kunst, en dat was toch niet de bedoeling van het betoog van mej.
Farensbach!
Het gedicht zelf is niet beter. Inderdaad, het rhythme prevaleert, maar zoo prevaleert
ook het rhythme in rederijkersverzen en Sinterklaaspoëzie. Exacter uitgedrukt zou
het zijn als men zeide, dat het gebrek aan dichterlijke inspiratie prevaleert, en dat er
dus een massa would be-verhevenheid noodig geweest is om den schijn van het
tegendeel te wekken. In hooge mate is ‘Eleonora Duse's Opgang’ anti-poëtisch, dat
is meer nog dan alleen maar on-poëtisch; men speurt hier duidelijk de tendens om
iets geweldigs te maken.... Terwijl het talent van mej. Farensbach misschien toereikend
zou zijn geweest voor een kleine pastorale of een huiselijke natuurimpressie.
M.t.B.

Het geschenk van den boekhandel
aant.

Drie novellen: van Antoon Coolen, Augusta de Wit en Joh. v.d. Woude
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Zooals gewoonlijk, zal de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des
Boekhandels ook dit jaar een Geschenk aanbieden ter gelegenheid van de
Nederlandsche Boekenweek, die van 25 Februari tot 4 Maart gehouden wordt.
Ditmaal heeft de redactie van dit Geschenk, bestaande uit Emmy van Lokhorst en
Victor E. van Vriesland, een drietal novellen bijeengebracht, die samen het boekje
vormen, waarmee de boekenvrienden zullen worden verblijd. Zij zijn uitgegaan ‘van
de overtuiging, dat deze stukken aan het tweeledige doel zouden moeten
beantwoorden, welkom te zijn als geschenk, en een nuttige functie te vervullen ten
aanzien van de propaganda voor het Nederlandsche Boek.’ Dus moesten de novellen
‘naar vorm en inhoud bevattelijk en aantrekkelijk zijn voor een zoo uitgebreid
mogelijk, uit de meest verschillende groepen bestaand lezerspubliek’, maar tegelijk
‘op een goed peil staan naar den maatstaf van litteraire kunst’. O, dit eeuwige
scheelzien, als het om de belangen van het boek gaat! Maar ditmaal is het toch goed
uitgekomen, want de drie novellen zijn werkelijk met veel smaak gekozen, zóó, dat
‘de meest verschillende groepen’ er wat aan hebben en toch de ‘maatstaf van litteraire
kunst’ niet uit het oog is verloren. Of dit dóór het scheelzien komt, dan wel ondanks
het scheelzien moge een ieder voor zich uitmaken.
De drie novellisten zijn dan Antoon Coolen met een goed specimen van zijn kunst
(‘Huwelijk’), Augusta de Wit met ‘Liefde en Geweld langs den Barito’, een verhaal
uit het land der Dajaks, en Johan van der Woude, wiens ‘Afgesloten Balans’ het
sterkst herinnert aan zijn ‘Spel in Positano.’ De bijdrage van Augusta de Wit krijgt
natuurlijk een speciaal reliëf door haar dood. ‘Dit boekwerk was reeds afgedrukt’,
schrijft de redactiecommissie, ‘toen de ontstellende tijding ons bereikte van het
overlijden van Augusta de Wit. Wij zijn er dankbaar voor dat er nog gelegenheid
was deze groote, edele en voorname schrijfster, toen zij haar einde voelde naderen,
een exemplaar van dit werk toe te zenden. Wij zijn er trotsch op dat een van de beste
prozaïsten van Nederland, het laatste werk van haar hand voor deze uitgave heeft
willen bestemmen.’
De typografie en de ‘halfzachte’ band (dit begrip ditmaal zuiver letterlijk bedoeld!)
zijn keurig. Het Geschenk moge dus een succes worden!
M.t.B.

Tien zeventiende-eeuwers
aant.

Het tweede deel van een historische portrettenreeks
Subjectieve, maar uitstekend verantwoorde keuze
Jan Romein en Annie Romein, Erflaters van onze Beschaving II. (Em.
Querido's Uitg. Mij, Amsterdam 1938).
NA de principieele beschouwing over het historische portret, die ik in Het Vad. van
17 Juli j.l. aan het eerste deel van ‘Erflaters van onze Beschaving’ heb gewijd, wil
ik in mijn bespreking van het tweede deel, de zeventiende eeuw bestrijkende,
beknopter zijn. Niet echter, zonder van mijn respect voor het werk als zoodanig te
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hebben getuigd. Naarmate de heer en mevrouw Romein verder opschieten in onze
geschiedenis, worden hun portretten kennelijk ‘individualistischer’; in de eerste plaats
natuurlijk, omdat het individueele en het collectieve zich scherper laten onderscheiden,
naarmate er meer feitelijke gegevens beschikbaar zijn, maar voorts ook, omdat dat
overschot aan feitelijke gegevens vanzelf een individualiseerender behandeling der
afzonderlijke personen ten gevolge heeft bij zulke typische middenfiguren tusschen
Marx en Huizinga, als de heer en mevrouw Romein nu eenmaal zijn. Hun beginsel
blijft weliswaar historisch-materialistisch, maar in de toepassing ervan betoonen zij
zich zoo soepel, dat de portrettengalerij der zeventiende-eeuwers door geen
vooropgezette theorie beïnvloed kan worden geacht. Waarmee geenszins gezegd is,
dat de auteurs hun humanistisch-democratische gezindheid en hun afkeer van
quasi-heldenvereering onder stoelen of banken steken.

Verdeeling der persoonlijkheden.
Met dat al zijn ook deze portretten minder portretten van individuen dan exponenten
van ‘stroomingen’ of ‘toestanden’. D.w.z.: niet het ‘einmalige’ van de persoonlijkheid
staat op den voorgrond, maar het maatschappelijk leven, gekristalliseerd in de
voornaamste ‘erflaters’ van dat maatschappelijk geheel. Zorgvuldig hebben de
schrijvers er daarbij naar gestreefd zoo veelzijdig mogelijk het leven van de
zeventiende eeuw te spiegelen, geen gebied te laten praevaleeren boven het andere,
aan de cultuur in engeren zin evenveel aandacht te schenken als aan de politiek, aan
de wetenschap en het denken evenveel als aan den staat. Men kan desondanks over
de keuze van de representatieve ‘erflaters’ natuurlijk naar hartelust discussieeren.
Opgenomen zijn: Jan Pietersz. Sweelinck, Hugo de Groot, Jan Pietersz. Coen, Louis
de Geer, Joost van den Vondel, Rembrandt van Rijn, Michiel de Ruyter, Johan de
Witt, Christiaan Huygens en Spinoza. In de reeks zijn vijf vertegenwoordigers van
de ‘cultuur’ in engeren zin, en drie vertegenwoordigers van de maatschappelijke
actie in engeren zin, terwijl men De Groot als een ‘cultuur’-mensch met
actie-aandeelen en De Witt als een ‘actie’-mensch met cultuur-aandeelen zou kunnen
beschouwen. Er is dus wel evenwicht, en de onvermijdelijke subjectiviteit van een
keuze kan men den auteurs dan ook zeker niet ten kwade duiden. Een duidelijke
lacune lijkt mij alleen het ontbreken van Frederik Hendrik of Willem III:
persoonlijkheden, die bovendien de eigenaardige sfeer van het stadhouderlijk Hof
zouden hebben kunnen doen herleven. Daarentegen lijken Coen en De Ruyter, hoezeer
onderling ook weer verschillend, toch min of meer doublures, waarvan er één ingeruild
had kunnen worden tegen een stadhouder, of een karakteristieken vertegenwoordiger
van het ‘volksche’ calvinisme. Tegenover Vondel had eventueel Breoro (of zelfs
Cats!) kunnen staan, tegenover Rembrandt Hals, Vermeer of Saenredam. Maar zooals
gezegd: deze amendementen behelzen geen enkel verwijt. Als men aan tien portretten
gebonden is, moet men zich beperken.
Als in het vorige deel is ook hier de samenwerking tusschen man en vrouw uitstekend;
zij vullen elkaar niet eens aan, want zij kunnen eenvoudig voor elkaar optreden.
Alleen wil het mij voorkomen, dat Jan Romein nog altijd een lichte neiging tot
bedenkelijke beeldspraak heeft (voorbeeld in het hoofdstuk over Spinoza: ‘In zijn
eigen vaderland duurde het langer voor de naschijn der banbliksems aan de horizon
verbleekte’), terwijl Annie Romein haar autonomie naast haar gemaal tracht vol te
houden door weer eenige keeren ‘nee’ j.p.v. het gebruikelijke ‘neen’ te schrijven.
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Verder echter is de harmonie compleet, hetgeen uiteraard de eenheid van het boek
ten goede komt.

Afzonderlijke portretten
Tot de beste portretten reken ik vooral Romeins studie over Hugo de Groot, het
intellectueele wonderwezen, dat als achtjarig kind latijnsche elegieën schreef, met
elf in Leiden ging studeeren, als twaalfjarige zijn moeder tot het protestantisme
bekeerde en met vijftien in een gezantschap werd uitgezonden. ‘Gespeend van elke
humor.... en kind in de boosheid’ noemt Romein hem, die dezer dagen door de heeren
Patijn en Halifax weer werd geëerd; hij tracht De Groots persoonlijkheid uit zijn
vroegrijpheid (voor- en nadeelen ervan) te verklaren, en geeft een bijzonder
overtuigende analyse van het ‘abstracte, onpersoonlijke, onoorspronkelijke’ werk
‘De Iure Belli ac Pacis’, waaraan De Groot zijn roem dankt (en ondanks die bezwaren
niet ten onrechte). Ook Romeins betoog over Vondel, in wien hij het Doopersche
element sterk accentueert, in tegenstelling tot de katholieke literatuurhistorici als
Brom, is uitgegroeid tot een zeer gedegen en toch uitstekend gecomponeerde studie.
Wat Romein hier tegen de opvattingen van Gorter over den regentendienaar in
Vondel aanvoert, lijkt mij zeer steekhoudend, evenals zijn exposé over Vondels
‘gebrek aan erotiek’, waardoor Romein de ‘nooit verklaarde bloedeloosheid zijner
psychologie’ wil motiveeren; het geding tusschen den Doopsgezinden en den
katholieken Vondel zal echter wel nooit tot een goed einde worden gebracht,
aangezien men altijd de vrijheid heeft in den lateren, katholieken Vondel nog den
Dooper en in den vroegeren Vondel reeds den katholiek te ontdekken. Maar Romein
behandelt zijn stof hier boeiend en zonder parti pris, zoodat men ook dit portret onder
de beste kan rekenen. Ook zijn opstel over Spinoza is van beteekenis, niet zoozeer
voor de kennis van den denker, als wel voor die van den mensch.
Mevrouw Romein is stellig op haar best in haar portret van het wetenschapsgenie
Christiaen Huygens; daarnaast noem ik onmiddellijk haar knappe behandeling van
de persoonlijkheid Coen. Minder belangrijk, want veel minder persoonlijk en
‘einmalig’ zijn haar Sweelinck en haar Rembrandt. Bij Sweelinck doet zich het
bezwaar voor, dat men zijn portret uit zijn muziek zelf zou moeten halen, want over
zijn leven is weinig bekend; mevr. Romein geeft echter een heel leesbaar opstel over
alles om Sweelinck heen, zonder op de muziek anders dan in het voorbijgaan in te
gaan. Ook het Rembrandtportret is niet verrassend, na wat er over dezen schilder al
gepubliceerd is; evenals t.o.v. Hiëronymus Bosch (in deel I) blijkt hier, waar de grens
van deze soort historische evocatie ligt.
Van alle tien portretten, zonder uitzondering, kan men echter zeggen, dat zij boeiend
zijn en de schrijvers nergens tot slechte populariseering hebben verlokt. Dat zij in
veel gevallen teruggaan op andere geschiedschrijvers spreekt vanzelf, maar het
geschiedt niet ten koste van het beeld. In een voorwoord wordt meegedeeld, dat bij
het verschijnen van het vierde en laatste deel een opgave van bronnen en literatuur
zal worden gepubliceerd.
M.t.B.
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Du Perron als maniak
aant.

De verdediger van Multatuli als dolende ridder
En als specialist in detectiveromans
E. du Perron, Multatuli, Tweede Pleidooi. (Nix, Bandoeng - Burgersdijk
& Niemans, Leiden '38). E. du Perron, Het Sprookje van de Misdaad.
(Kolff, Amsterdam-Batavia, z.j.).
DU PERRON heeft in den lande den naam van een vasthoudende, een maniakale
geest te zijn; men vergeleek hem destijds met een terrier en een fret, omdat hij zich
in bepaalde onderwerpen vastbeet en niet wenschte los te talen op het moment, dat
sommige toeschouwers uit aesthetische overwegingen medelijden begonnen te krijgen.
De omschrijving ‘maniakaal’ is met dat al niet steeds gelukkig, aangezien het woord
allerlei tegenstrijdige eigenschappen verbergt, b.v. een chevalereske trouw aan de
eenmaal verdedigde idee evengoed als de behoefte aan opruiming van den vijand tot
de laatste restjes. Of de ‘maniak’ gelijk heeft dan wel ongelijk, kan men slechts
uitmaken, nadat men zich helder voor oogen gesteld heeft, wat hij wil bereiken, aan
welken chevaleresken code hij gehoorzaamt, welken vijand hij vernietigen wil.
De quaestie is niet zoo eenvoudig als zijn talrijke tegenstanders denken. Zoo liet
de ‘maniak’ eenigen tijd geleden plotseling zijn ‘maniakale’ geschrift Uren met Dirk
Coster van het tapijt verdwijnen, hoewel hij geen enkele reden had om iets te
herroepen of te herzien; de ontmoeting (in den geest) met de figuur Goebbels en (in
realiteit) met den Indischen journalist Zentgraaff bewerkstelligde een verschuiving
van de ‘maniakale’ doelstelling, of, als men wil: de heer Coster werd voor deze
doelstelling ineens een blanco object, gedeeltelijk zelfs een medestrijder voor het
chevalereske ideaal tegen het duo Goebbels - Zentgraaff. Van iemand, die door
ignobele persoonlijke motieven wordt gedreven, kan men een dergelijk gebaar
moeilijk verwachten; trouwens, de figuur van Coster (dien Du Perron, als ik mij niet
vergis, nooit gezien heeft) was voor dezen ‘maniak’ altijd de exponent van een
bepaalde soort Hollandsche cultuur, samengeschoten in één representatieven mensch.
Onder één gezichtshoek is die cultuur antipathiek, onder een anderen minder
antipathiek, zelfs sympathiek; alles hangt af van den samenhang, waarin men haar
op een gegeven oogenblik waarneemt.

De manie en de menschelijke waardigheid.
‘Wanneer ik zie naar de kollektieve manifestaties van deze tijd, dan sta ik zonder
voorbehoud naast Huizinga's waarderend betoog voor ons burgerlik karakter; als het
aan de Hollandse bezadigdheid te danken is dat wij nog leven in een vrij land en niet
in Hitler-Duitschland, dan duizendmaal lof aan Holland. Dan ben ik zelfs bereid de
God van Holland te danken dat hij mij onder zij hoede nam door mij in een hollandse
kolonie geboren te laten worden en niet b.v. in Kamerun. Het zou mij laf en
ondankbaar voorkomen om, in deze tijd altans dit niet toe te voegen aan de
ontboezemingen anti, die mijn pleidooi voor Multatuli mij heeft ontlokt’.
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Dit schrijft Du Perron in zijn tweede pleidooi over Multatuli, en men ziet, dat alles
is een quaestie van gezichtshoek. De man, die ‘maniakaal’ in Dirk Coster de
‘pathaesthetethische’ (pathetische-aesthetische-ethische) confusie van waarden
bestreed, liet de oplaag van zijn boek vernietigen in het aangezicht van Goebbels'
noch aesthetische, noch ethische pathetiek: de man, die ‘maniakaal’ Multatuli
verdedigt tot er van zijn tegenstanders niemand meer overeind zal staan, geeft in een
handomdraai zijn resultaat cadeau aan ‘Huizinga's waarderend betoog voor ons
burgerlik karakter’! De ‘manie’ pro Multatuli en contra Dirk Coster ontpopt zich
hier als een strijd niet voor of tegen personen, maar als een strijd voor een chevaleresk
ideaal, waarbij dus de personen alleen in zooverre vriend of vijand zijn, als zij een
rol spelen in dien strijd; het chevalereske ideaal blijft steeds hetzelfde, maar de
objecten verplaatsen zich, omdat de idee der ridderschap, ‘dolende’ is in deze wereld.
Er doen zich telkens nieuwe situaties voor, nieuwe draken om te vellen, nieuwe
toovenaars om te ontmaskeren, nieuwe jonkvrouwen ook om te verdedigen; maar
achter al die voorbijgaande phaenomenen, waarmee de dolende ridder in aanraking
komt, begint eindelijk zelfs de bevooroordeeldste toeschouwer toch wel de idee te
ontdekken, die zooveel energie weet te mobiliseeren; de idee der menschelijke
waardigheid, waarvan de verdediging in deze wereld gelijk staat met een.... manie.
Zij is niet hier en niet daar, zij is overal, waar de menschelijke onwaardigheid zich
in haar volle aanmatigendheid doet gelden; men kan haar ook niet ‘puur’ op een
schaaltje leggen en zeggen: ‘ziehier nu de idee der menschelijke waardigheid, zooals
zij was, is en altijd zal zijn’; men herkent die idee alleen aan den strijd, die voor haar
gevoerd wordt, aan de ondergeschikte idealen, die in dezen strijd verbruikt worden
en op zichzelf genomen dikwijls op ‘maniakale’ stokpaardjes lijken, aan de helden,
die de ‘maniak’ vereert, hoewel zij op zichzelf genomen evenmin zuivere helden
zijn als welke held ook, aan de vijanden, die de ‘maniak’ met terriers- en
fretten-hardnekkigheid tracht uit te roeien.... tot hij ze op een goeden dag
spelenderwijze laat vallen....
De strijd voor Multatuli is bij Du Perron duidelijk een strijd voor de chevalereske
idee der menschelijke waardigheid. Vandaar, dat hij er een ‘manie’ voor over heeft,
met alle ap- en dependenties, die bij een ‘manie’ hooren: het onmogelijke willen,
zich herhalen, verstokte tegenstanders met argumenten overladen, etc. etc. In De
Man van Lebak was de ridderlijkheid in haar eerste, aanvallende stadium; in het boek
Multatuli, Tweede Pleidooi wordt de aanval niet alleen doorgezet, maar ook het
verweer tegen het verweer der anderen ‘maniakaal’ ondernomen, waarbij dan de
vroeger gecreëerde legendarische figuur Jan Lubbes weer wordt opgeroepen om als
dreigende achtergrond te fungeeren, waartegen zich de verschillende bestrijders van
Multatuli en zijn schim slechts individueel afteekenen om er uiteindelijk voor het
gezicht der toeschouwers mee samen te vallen: ‘Jan Lubbes bijt de schim van
Multatuli’.

Polemicus, historicus, psycholoog, bronnenonderzoeker.
Ik wil ten overstaan van dit polemische vervolg op De Man van Lebak het woord
‘maniakaal’ onverzwakt handhaven. Men schrijft zulk een vervolg niet zonder eenige
‘maniakale’ karaktertrekken. Om dezelfde redenen zal de lezer in dit boek
voortreffelijke stukken aantreffen naast langademige vertoogen, die hier en daar
vakspecialistische dorheid nabijkomen (hetgeen de auteur overigens zelf ergens
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toegeeft). De ‘manie’ was hier: Multatuli rechtvaardigen, en dat wel met alle
beschikbare middelen, van het geïnspireerdste proza af tot het vervelendste document
toe; de ‘maniak’ Du Perron is in dit geschrift met denzelfden hartstocht polemicus
èn historicus, psycholoog èn bronnenonderzoeker. Men zie niet te spoedig op den
‘maniak’ neer: want hij is dit alles goed! Uit dit tweede pleidooi blijkt m.i.
onomstootelijk, welke dikke vooroordeelen er tegen Multatuli in Holland en Indië
nog altijd bestaan, hoe gemakkelijk men zich van den mensch Multatuli tracht af te
maken door den ambtenaar te critiseeren en dikwijls zelfs nog verkeerd te critiseeren,
hoe zwak ook in het algemeen de bezwaren gefundeerd waren, die tegen De Man
van Lebak in het midden werden gebracht. Vakcritiek wordt hier beantwoord met
even scherpe en vaak scherper vakcritiek; mevrouw Romein, dr Noordenbos, wijlen
J. Saks worden met overvloedig materiaal bestreden; ‘specialistische’ onderwerpen
als het beroemde brievenavondje in Lebak, het vergiftigingscomplex van Dekker,
de ravijn-historie (was het ravijn uit den Havelaar er werkelijk?), de strijd tusschen
Multatuli en Van Lennep, de verhouding Multatuli-Busken Huet, worden met
‘specialistische’ hardnekkigheid doorgesponnen en uitgerafeld. Voor de Multatulianen
is deze specialistische kant van het boek natuurlijk van eminent belang, voor den
niet-Multatuliaan krijgen de specialistische gedeelten pas belang, als men het geheel
overziet. Immers, het specialisme treedt hier slechts zelden geïsoleerd op; doorgaans
dient het onmiddellijk de polemiek, de rechtvaardiging, de ‘manie’, den strijd voor
de menschelijke waardigheid, die Du Perron belichaamd vindt in Douwes Dekker,
of beter gezegd: in de spanning tusschen Douwes Dekker en zijn land en tijd, in
eenzelfde chevalereske verhouding dus, die ook hem, Du Perron, ‘dolend’ doet zijn.
Dat deze negatieve waardeering van de Hollandsche burgerlijkheid op p. 143
plotseling omslaat in haar tegendeel, zooals ik hierboven reeds liet zien, is wel het
beste bewijs voor mijn stelling, dat de ‘manie’ in dit geval noch met heldenvereering
(voor Multatuli), noch met menschenverachting (voor ‘de’ Hollanders) samenvalt,
al realiseert zich de strijd voor de menschelijke waardigheid ook dóór den held en
dóór zijn negatief Jan Lubbes. De ‘manie’ getuigt hier van de polemisch verantwoorde,
maar daarom niet minder intens beleefde mystieke verhouding van den enkeling tot
‘het menschdom’; die mystieke kern heet menschelijke waardigheid.
Men kan dat overigens ook inzien door de vraag te stellen, wat Du Perron met
deze ‘maniakale’ bestrijding van Multatuli's vijanden er bedillers bereiken wil. Hij
zal er nl. voorzeker niets mee bereiken, althans niet onmiddellijk; zij, die een
gevestigde opinie over Multatuli hebben, hetzij op de geborneerdheid en rancune
van een De Kock, hetzij op het criticisme van Saks, hetzij ook op hét blinde
enthousiasme van dr Julius Pée gebaseerd, zullen zich zelfs door het geïnspireerdste
en gedocumenteerdste betoog niet laten ompraten......... juist omdat zij in Multatuli
iets anders zien dan een exponent van den strijd voor de menschelijke waardigheid!
Is hij niet ook een hysterische psychopaath, een ‘zenuwlijder’, een slecht ambtenaar
en een stralend deugdcliché? Zij, die aan een van deze projecties de voorkeur geven,
zullen zich nooit ofte nimmer laten bekeeren door..... een ‘maniak’. Maar wel zal
het werk van dien ‘maniak’ op een andere wijze effect sorteeren. Het zal op den duur
niet mogelijk zijn, de actualiteit van Multatuli in ons cultuurleven over het hoofd te
zien, omdat hij zich steeds weer zal ‘aanmelden’ door het pure feit van zijn levende
tegenwoordigheid in het Nederlandsche verleden. Wie hem zullen herontdekken,
telkens weer, zullen gebaat zijn bij den strijd van den ‘maniak’, en zij zullen hem
hooren, ook daar, waar hij een schijnbaar bij voorbaat verloren campagne voert.
Want de ‘maniak’ is eerlijk en op den man af, hij laat zich door niets en niemand
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imponeeren of afhouden van wat hij meent, dat de waarheid (de chevalereske
waarheid) is over den man van Lebak.
Aan Multatuli, Tweede Pleidooi zijn toegevoegd een tweetal niet eerder gepubliceerde
en zeer karakieristieke portretten van Multatuli pl.m. 1875, benevens door Du Perron
op het Landsarchief te Batavia opgespoorde en bewerkte onbekende documenten
over Multatuli's diensttijd te Menado en Ambon (1849-1852), die als Indische curiosa
wellicht van meer belang zijn dan als bronnen voor de Multatuli-studie.

De manie als hobby.
Tegelijkertijd verscheen bij een anderen Indischen uitgever van de hand van Du
Perron in een smakelijke editie een drietal dialogen over het detective-verhaal, gevolgd
door een beschouwing over ‘den werkelijken d'Artagnan’, onder den titel Het Sprookje
van de Misdaad. Ik moet bekennen, dat dit een van de weinige geschriften van dezen
schrijver is, die ik niet kan lezen. Du Perron ontplooit hier zijn enorme belezenheid
op een gebied, dat wellicht vele liefhebbers (specialisten) van het detective-verhaal
zeer zal interesseeren, maar hij is voor den onschuldigen leek, waartoe uw criticus
behoort, niet te volgen door den vloed van onbekende namen, waarop hij zijn
bewijsvoering grondt. Afgezien nog van het feit, dat de dialogen niet ‘dialectisch’
genoeg zijn om de belangstelling van dien onschuldigen leek vast te houden en op
te voeren.
Ook dit boekje is in zekeren zin het product van een ‘manie’, maar de ‘manie’
wordt in dit geval dan volkomen gedekt door het begrip hobby. Zooals men postzegels
verzamelen kan, kan men ook detectiveromans in overgroote compleetheid bijeen
lezen, en als men dan nog over een natuurlijke intelligentie beschikt, zooals die
waaraan het Du Perron allerminst mankeert, kan men over de aangelegde collectie
bovendien nog veel intelligente dingen zeggen en menschkundige opmerkingen
maken, het ‘geval’ verdiepen tot een algemeen-menschelijk verschijnsel. Maar wat
Du Perron niet gelukt is, is dit: de stof losmaken van het detectiveroman-specialisme,
zoodat de minder of in het geheel niet georiënteerde verleid wordt tot het genre. Nu
verdrinkt men in de namen, zooals men ook verdrinken zou in de bijzonderheden
over roode, blauwe en groene postzegels, die men nooit gezien heeft. Voor dit
Sprookje is een bepaalde soort eruditie noodig, die ik mis, en die velen met mij wel
zullen missen. Met des te meer bewondering zullen waarschijnlijk de ‘kenners’,
maniakalen en niet-maniakalen, deze eerste rangs autoriteit op hun terrein in zijn
evoluties volgen. Overbodig hieraan toe te voegen, dat zelfs de leek wel kan
beoordeelen, met hoeveel smaak en op welk niveau het onderwerp hier behandeld
wordt, om niet te zeggen uitgeput.
Menno ter Braak.

Herman Teirlinck 60 jaar
aant.
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Schrijver van het ‘Ivoren Aapje’ en ‘Mijnheer Serjanszoon’
Landelijk en precieus impressionist
De Vlaamsche schrijver Herman Teirlinck wordt heden zestig jaar.
Herman Teirlinck is geboren te Brussel op 24 Februari 1879. Hij studeerde
aanvankelijk in de medicijnen, later (te Gent) philologie, maar werd tenslotte
ambtenaar te Brussel. Als zoodanig maakte hij deel uit van de Brusselsche society;
hij was de leermeester van den tegenwoordigen Koning Leopold en onderhield nauwe
relaties met wijlen Koning Albert. Herman Teirlinck is dus een van Vlaanderens
meest officieele letterkundigen, naast August Vermeylen en Toussaint van Boelaere.
Ook hij komt uit de groep van het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’. Als dichter werd
hij maar weinig bekend door een bundel ‘Metter Sonnenwende’ (in samenwerking
met anderen) en ‘Verzen’. Het eigenlijke debuut van Teirlinck was de landelijke
roman, waarvoor hij de stof had opgedaan door zijn langdurig verblijf als kind en
adolescent op het land bij Oudenaarde. Men kan echter niet zeggen, dat Teirlincks
landelijke werk ook naar den gest landelijk is; zijn stijl is van den aanvang af sterk
beïnvloed door het impressionisme, dat bij dezen schrijver den vorm van een precieus
en vaak gemaniëreerd proza krijgt. Van deze vroege werken zijn te noemen ‘De
Wonderbare Wereld’ (1902), ‘Het Stille Gesternte’ (1903). ‘Het Bedrijf van den
Kwade’ (1904), ‘Zon’ (1906).
In 1909 kwam ‘Het Ivoren Aapje’, waarin Teirlinck zich chroniqueur van het
Brusselsche mondaine leven toonde; hier spreekt de precieuse, impressionistische
verfijning van iemand, dien men ook van quasi-verfijning zou kunnen verdenken.
De psychologie der personages gaat bij Teirlinck schuil achter de barokke overdaad
van zijn taalvirtuositeit, die ongeveer het tegendeel is van den klassieken eenvoud
van zijn ouderen tijdgenoot Arthur van Schendel.
De meeste bekendheid verwierf Teirlinck echter door zijn boek over den achttienden
eeuwschen Brabantschen epicurist en rederijk levensgenieter: ‘Mijnheer Serjanszoon,
Orator Didacticus’ (1908). Voor alles is mijnheer Serjanszoon ongetwijfeld orator;
ook in dat opzicht is hij volledig representatief voor Teirlinck, die in dit boek stellig
zijn beste werk gegeven heeft, al spelen ook hier de pyrotechnische effecten van den
precieuzen stylist een groote rol. ‘Een prachtig en kleurig scherm voor het dieper
gevoel’ heeft Marnix Gijsen ‘Mijnheer Serjanszoon’ niet ten onrechte genoemd;
immers aan 't gevoel, aan de echtheid van een volstrekt overtuigenden persoonlijken
inzet komt men bij Teirlinck zelden toe. Hij blijft steeds woordkunstenaar, speler
met taaleffecten. In later proza (‘Johan Doxa’, De Nieuwe Uilenspiegel’) heeft
Teirlinck het peil van ‘Mijnheer Serjanszoon’ niet meer bereikt.
Gewezen dient nog te worden op den brieven roman ‘De Leemen Torens’ (1916),
door Teirlinck in samenwerking met Karel van de Woestijne geschreven.

Teirlinck als tooneelhervormer.
In de jaren na den oorlog is Teirlinck zich aan het tooneel gaan wijden. Hij werd in
zijn streven vooral beïnvloed door Gordon Graig en door de opkomst van de film.
Op den voorgrond staat daarbij de reactie tegen het litteraire tooneel van het
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‘burgerlijke’ tijdvak; Teirlinck zocht aansluiting bij het mysteriespel, bij primitieve
tooneelmanifestaties, bij de scaenische vertooning als een uiting van
gemeenschapskunst. Daarbij bleef hij echter wat hij altijd geweest was: een aestheet
en woordvirtuoos, bij wien de psychologie gemakkelijk verdrongen werd door het
uiterlijk effect. Het succes, dat sommige van Teirlincks stukken gehad hebben, is
dan ook van voorbijgaanden aard geweest; maar men kan hem niet de verdienste
ontzeggen, nieuwe wegen te hebben gezocht en nieuwe beweging te hebben
veroorzaakt. Ook in Nederland is zijn werk veel gespeeld, destijds nog door Willem
Royaards.
Men herinnert zich ‘Ik Dien’ (1924), een tooneelbewerking van de Beatrijs-legende,
waarin aan de theorie van het collectieve verband tusschen acteurs en toeschouwers
practisch uitvoering wordt gegeven; men herinnert zich zeker ook het vroegere werk
‘De Vertraagde Film’ (1922), waarin de tijd wordt ‘uitgerekt’, om de sensaties van
twee menschen die in het water gesprongen zijn voor oog en oor van het
tooneelpubliek op te roepen. Dit vertragen is eigenlijk typeerend voor Teirlincks
werkwijze in het algemeen; hij zoekt niet de intensiteit van het moment vast te houden
door explosieve soberheid, maar hij tracht steeds te omschrijven, te omspinnen met
woorden.
Latere werken voor tooneel van Teirlincks hand zijn ‘De Ekster op de Galg’ en
‘De Man zonder Lijf’. Verder schreef Teirlinck het Delftsche Torenspel, waarin hij
een deel van zijn theorieën in practijk kon omzetten.
Het tooneel van Herman Teirlinck verscheen verleden jaar in een monumentale
uitgave met houtsneden van Frans Masereel bij De Sikkel te Antwerpen en de
Wereldbibliotheek te Amsterdam.
M.t.B.

Belcampo ‘officieel’
aant.

Herdruk van zijn ‘Zwerftocht’.
De Uitg. Mij. ‘Kosmos’ te Amsterdam heeft zich verdienstelijk gemaakt. Zij heeft
een herdruk bezorgd van De Zwerftocht van Belcampo, een fantastisch boek, waaraan
ik in het Zondagsblad van 2 October j.l. een bespreking heb gewijd. Tot dusverre
was de auteur de uitgever van zijn eigen werk, hetgeen het nadeel had, dat men het
moeilijk kon krijgen. Nu een officieele uitgeverij zich de ‘Zwerftocht’ heeft
aangetrokken en het boek in een keurig gewaad heeft gestoken, zal iedere
belangstellende lezer zich zonder bezwaar van Belcampo kunnen meester maken.
Doeve teekende een verleidelijk omslag voor deze nieuwe en zeer gewenschte uitgave.
M.t.B.

Kok en dichter
aant.
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De genietingen van lekker eten op papier
J.W.F. Werumeus Buning, 100 Avonturen met een Pollepel (H.J.W. Becht.
Amsterdam z.j.)
Er zijn een menigte kookboeken en receptenboekjes in omloop, waaruit de huisvrouw
kan leeren, wat zij in de pan moet doen om tot een synthese van smaak en geur te
geraken, die men ‘lekker eten’ noemt. Zulke geschriften zijn echter droog en dor
vergeleken bij het handboek van den dichter Werumeus Buning. die de kunst verstaat
om reeds in het kookboek zelf een dusdanige voorpret van het diner op te wekken,
dat het koken haast overbodig wordt. De tactiek van den smulpaap Buning is immers
gedeeltelijk gebaseerd op zijn ervaringen als dichter: men moet de menschen door
woorden en zinnen in een toestand van verrukking brengen, men moet als magiër
van de taal in staat zijn om zoowel Maria Lecina als een gemarineerden lamsbout
tot papieren leven te wekken. Juist de kok Buning bewijst, hoe nauw poëzie en fornuis
aan elkander zijn verwant; het kookboek verbindt belde, het is geen poëzie meer
(want daarvoor is het te zeer op de practijk gericht), het is nog geen lekker eten (want
daarvoor moet de theorie eerst in practijk worden omgezet): het is de paradox van
poésie pure en fornuis puur en daarom even zeer genietbaar voor den droomer als
voor den realist. Wellicht kan men ook evenveel profijt trekken uit de recepten van
den kok Buning om den dichter Buning te verklaren, als omgekeerd.
‘100 Avonturen met een Pollepel. zijnde de getrouw te boek gestelde ervaringen
van een liefhebber in de kookkunst, versierd met velerlei raadgevingen en wenken’:
aldus de volledige titel van dit handboekje. Men moet voor zoo'n titel even rustig
gaan zitten; de liefhebber van het koken en smullen moet er trouwens toch den tijd
voor nemen, want deze kunst eischt toewijding en zelfs volkomen overgave, evenals
de poëzie. Men moet doordrongen zijn van de beteekenis van het mysterie. wil men
begrijpen (of neen, niet begrijpen, maar aanvoelen) waar Buning heen wil. Hij streeft
naar een uiterst persoonlijke, ‘einmalige’ wijze van koken, waarbij het kokswerk
tevens een gebeurtenis is; de recepten van Buning zijn kleine novellen, of eenacters,
waarin de groenten en het wild optreden als personages, met een eigen, immanent
leven (dat zij er het leven bij laten is een zaak, die in kookverband, in het beschermd
domein van aanrecht en fornuis, niet ter zake doet; een eend begint voor den kok pas
recht te leven, wanneer hij dood is en onder de vork van den magiër opnieuw gestalte
aanneemt). In hoeverre die recepten op de verbeelding van huisvrouwen werken,
vermag ik niet te beoordeelen; op schrijver dezes, die zich een volstrekten leek
noemen moet en nauwelijks een spiegelei kan bakken, werken zij bijzonder
prikkelend; ja, hij is zelfs een oogenbiik geneigd zich af te vragen, of het genre dat
hier voor ons ligt, misschien niet de pornografie der spijskunst moet heeten, gezien
de zwoele croquetjesvisioenen, waaraan de auteur zich met welbehagen te buiten
gaat. Maar deze overweging gaat snel voorbij; wij bekeeren ons tot de theorie van
het ‘l'art pour l'art’ van het fornuis, vooral doordat de woorden zich hier als het ware
losgezongen hebben van de gewone receptenbeteekenis, de geur ons dus al toewaait
uit de woorden zelf en de verwerkelijking in de practijk nauwelijks meer waard kan
zijn dan dit papieren voorspel van den dichter van ‘In Memoriam’, onzen
Brillat-Savarin en gesublimeerden pottenkijker, vriend van artisjokken, zoutevisch,
het haasje en zelfs van de bouillabaisse, ‘Marseilles groot geheim.’ Het geestelijk
genot van een kookboek als dit is zoo intens, dat men na lezing van de 100 avonturen
pollepel toe kan met droog brood als avondmaal. Aaltje de onzuinige keukenmeid
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zal er echter wel anders over denken en de kookboekpoëzie van Buning fluks in de
realiteit der pan omtooveren.
M.t.B.

J.M. de Semprun y Gurrea
aant.

De scheidende Spaansche zaakgelastigde als vriend der cultuur
De erkenning de jure van Franco door de Nederlandsche regeering, zal, zooals men
in het avondblad van gisteren heeft kunnen lezen, het spoedig vertrek tengevolge
hebben van den zaakgelastigde der Spaansche republiek, dr José Maria de Semprun
y Gurrea. Op de noodzakelijkheid van die erkenning, nog voor Frankrijk en Engeland,
wordt door den minister van Buitenlandsche Zaken de nadruk gelegd; dat de ‘figuur’
in het land van Grotius weinig fraai is, lijkt mij met dat al moeilijk te betwisten.
Er zijn echter andere dan politieke waarden, en het zijn deze waarden, die door
erkenning de jure of de facto zelfs niet in het geding worden gebracht. Ik wil hier
een woord van afscheid neerschrijven niet aan den diplomaat, maar aan den fijnen
cultuurmensch Semprun y Gurrea, wiens vertrek (het is geen holle phrase ditmaal)
een leegte achter zal laten. Want behalve de vertegenwoordiger van zijn volk en
deszelfs republikeinsche vrijheden, was de heer de Semprun y Gurrea een
vertegenwoordiger van de Spaansche cultuur, die van den beginne af (bij zijn komst
in December 1936) zijn taak als een tweeledige heeft opgevat. Onder zijn ‘bewind’
is de Spaansche legatie een centrum van cultureele activiteit geweest; wij leerden
den heer De Semprun kennen als een hoffelijk en hartelijk gastheer, maar bovendien
als een kenner van het cultuur-probleem van zijn land, dat minstens even
gecompliceerd is als het politieke. Deze fijnzinnige jurist en historicus, door zijn
wetenschappelijk werk reeds voor zijn verblijf in Den Haag in aanraking gekomen
met de Nederlandsche geschiedenis, is, zoo schijnt het mij, in zijn diepste binnenste
geen politicus, maar een cultuurmensch; dat bleek duidelijk genoeg uit de gesprekken,
die hij (onvermoeibaar en boeiend prater) kon voeren, en die als vanzelf afdwaalden
naar de Spaansche cultuur in haar samenhang met de Europeesche. De heer De
Semprun y Gurrea is een overtuigd katholiek, maar zijn katholicisme behoort niet
tot de sectarische soort, die men hier te lande zoo veelvuldig aantreft; zijn religieuze
geesteshouding sluit hem niet af van discussie met andersdenkenden, hij stond open
voor anderer meening, zooals hij open stond voor de Nederlandsche cultuur, waarmee
hij in contact kwam. Aan den heer De Semprun y Gurrea danken wij bovendien de
kennismaking met belangrijke Spaansche kunstenaars en geleerden, in de eerste
plaats den mysticus José Bergamin, van wiens bezoek men wel mag zggen, dit het
bij katholiek en niet-katholiek een diepen indruk heeft achtergelaten.
***
Wij willen den heer De Semprun y Gurrea niet laten vertrekken, zonder hem van
onze dankbaarheid te hebben getuigd voor wat hij voor velen van ons gedurende zijn
verblijf in Nederland is geweest. De kansen van het politieke spel zijn wisselvallig
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en wij weten niet, waar het lot hem heen zal voeren; maar de herinnering aan den
mensch, die meer is dan de politicus, zal ons bijblijven. In een interview heeft de
scheidende gezant verklaard, dat hij door zijn cultureele betrekkingen met
Nederlanders in staat is geweest hier vele vriendschapsbanden aan te knoopen. Mogen
wij hem bij dezen de verzekering geven, dat de vriendschap wederkeerig was, en
dat, Franco of geen Franco, de naam De Semprun y Gurrea steeds voor ons zal zijn
een symbool van het beste wat er in Spanje leeft.
M.t.B.

Familiekroniek
aant.

De vervolgroman en zijn consequenties
Een auteur van de beschrijvende uitgebreidheid
Theun de Vries, De Bijen Zingen. (Van Loghem Slaterus, Arnhem 1938).
Theun de Vries, Het Rad der Fortuin. (Van Loghem Slaterus, Arnhem
1938).
HET VERLANGEN om een romanserie te schrijven getuigt meestal van een zeker
vertrouwen op eigen uithoudingsvermogen. Het genre is in de negentiende eeuw in
de mode gekomen en sindsdien wordt het vaak beschouwd als een proefstuk voor
het meesterschap, wanneer een auteur in staat is om niet onder den last der
aangekondigde deelen te bezwijken. Van tijd tot tijd bezwijkt er trouwens een,
ondanks alle goede voornemens; ik meen, dat de heer Jaarsma nooit klaar gekomen
is met zijn op twaalf deelen geprojecteerde Thiss-serie, en ik geloof bovendien, dat
hij door dit verzuim de Nederlandsche literatuur eer gebaat dan geschaad heeft. De
serieroman is echter al tientallen jaren aan de orde; in Frankrijk liggen de voorbeelden
na Zola voor het grijpen (Romains, Roger Martin du Gard), maar ook in Nederland
is de ambitie vrij groot; men denke aan de Jordaan-reeks van Querido, aan Het
Geslacht der Santiljano's van Joost Mendes. Het principe is in de eerste plaats
architectonisch; men wil iets opbouwen uit deelen, tot het als een voltooid geheel
voor ons staat. Als zoodanig sluit de romanserie geheel aan bij den geest van de
vorige eeuw, bij het naturalisme met zijn voorliefde voor de wetenschappelijke
documentatie, zijn geïnteresseerdheid bij maatschappelijke problemen en
erfelijkheidsfactoren. De ‘kroniek van een geslacht’ leidt den burger binnen in zijn
verleden, doet hem zich zelf herkennen in zijn voorvaderen en verzoent hem met de
gedachte, dat hij slechts een atoom is, of een golfje van een rivier.
Men ziet aanstonds, wanneer men tot den oorsprong van de serie-behoefte teruggaat
welke de voor- en nadeelen zijn van het genre Een voordeel kan zijn de uitgebreidheid,
die immers de mogelijkheid beteekent om vels facetten van een sociaal wezen als
de mensch nu eenmaal is, tot hun recht te laten komen. Diezelfde uitgebreidheid kan
echter juist den kunstenaar in den romanschrijver gemakkelijk schaden; geen genre
is meer geschikt om hem in herhalingen te laten vervallen of hem tot slachtoffer te
maken van zijn eigen ruimtelijk-tijdelijke uitgebreidheidsmanie. Want om het zoo

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

populair mogelijk te zeggen: het hek is van den dam, als men een serieroman gaat
schrijven. De behoefte om met een probleem in kort bestek volledig af te rekenen
wordt geringer, naarmate men meer op het crediet der uitgebreidheid speculeert. De
eenmaal aangegane (innerlijke of uiterlijke) verplichting om de ‘kroniek’ voort te
zetten, legt onvermijdelijk eenigen dwang op; het is moeilijk om een onderwerp niet
‘dood te schrijven’, wanneer men het telkens weer hervatten moet en dus de vrijheid
mist om met een volmaakt schoone lei te beginnen.

Een nieuwe generatie Wiarda's.
Voor een schrijver als Theun de Vries gelden m.i. de nadeelen sterker dan de
voordeelen, al wil ik gaarne erkennen, dat hij ook in het tweede deel van zijn kroniek
van het geslacht Wiarda, Het Rad der Fortuin, blijk geeft van een aanmerkelijk talent.
Theun de Vries was altijd een schrijver, die de romantische uitgebreidheid opzocht;
hij beoogt sfeer te scheppen om zijn karakters en uit de sfeer de menschen te laten
opduiken. Een verfijnd psycholoog is hij niet, en de blunders die hij gemaakt heeft
komen voor alles voort uit de begeerte om dat toch te willen zijn; de beste resultaten
bereikte hij daar, waar hij uitging van de beschrijving der uiterlijke kenmerken en
het al te gecompliceerde vermeed. Daarom zijn Rembrandt en Stiefmoeder Aarde
wel zijn beste werken; zoowel de sfeer van het zeventiende-eeuwsche Holland als
die van het negentiende-eeuwsche Friesland wist hij op te roepen door zijn
beschrijvingskunst. Zoodra hij te maken heeft met dingen, die hem om een of andere
reden werkelijk vertrouwd zijn, schrijft Theun de Vries overtuigend en zelfs poëtisch
proza; maar omdat hij op de uitgebreidheid is ingesteld, veel meer dan op de
intensiteit, heeft hij nog geen roman geschreven, die mager is, maar geheel gaaf. Er
is altijd een teveel in dit werk, dikwijls een veel-teveel; men kan de bladzijden, de
hoofdstukken eruit halen, die levend geworden zijn, men kan daar andere bladzijden,
andere hoofdstukken naast leggen, die weinig meer zijn dan herhalingen van vorige,
romantische cliché's of gerekte episoden.
Bij Het Rad der Fortuin ligt het vergelijkingsobject natuurlijk voor de hand; het
is de onmiddellijke voortzetting van Stiefmoeder Aarde. Een nieuwe generatie van
Wiarda's volgt de oude op; wij bevinden ons in de laatste jaren van de negentiende
en de eerste jaren van de twintigste eeuw (die, zooals meer en meer blijkt, tot 1914
eigenlijk een uitlooper was van de negentiende). Het nieuwe geslacht nu komt,
volgens de wetten van de geslachtskroniek, voort uit het oude en moet als zoodanig
ook de continuïteit der familie vasthouden; maar het werkt met andere gegevens,
omdat het zich op andere sociale omstandigheden moet instellen; het is dus hetzelfde
en toch niet hetzelfde. Ziedaar de speelruimte, die het genre van den vervolgroman
laat. Men kan zeggen, dat Theun de Vries van die speelruimte nu eens meer, dan
weer minder heeft geprofiteerd; Het Rad der Fortuin is zeker geen herhaling van
Stiefmoeder Aarde, maar het is toch ook geen vervolg met veel nieuwe perspectieven.
Zonder groote verrassingen zet het de kroniek der Wiarda's voort, en het is niet
uitgesloten, dat een derde deel ons eens tot over den wereldoorlog heen brengt,
midden in de jazz en wie weet tot aan den horizon van de Lambeth Walk.
Met Stiefmoeder Aarde heeft dit boek gemeen, dat het bij fragmenten zijn
gemiddelde niveau overtreft. Het zijn met name steeds weer die gedeelten, waarin
De Vries zich bezighoudt met de Friesche sfeer (van landschap en samenleving), die
hij uit eigen ervaring kent, waardoor de lezer het meest wordt bevredigd; en voor
zoover de menschen in die sfeer blijven opgenomen, kan men hen aanvaarden, al is
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de schrijver dan ook geen kenner van het ‘coeur humain’. Zoo is b.v. de inzet van
het boek, waarbij men de kennismaking hernieuwt met Tjalling Wychmans Wiarda,
die aan de begrafenis van zijn broer Jarig (eveneens een der hoofdpersonen uit
Stiefmoeder Aarde) gaat deelnemen, een voorbeeld van goede ‘sferische’
beschrijvingskunst, die den gesloten boer duidelijk laat verschijnen in zijn milieu;
deze Tjalling is in Het Rad der Fortuin reeds de vertegenwoordiger van het verleden
geworden, en hij blijft verder op den achtergrond; hoofdfiguur wordt in de eerste
plaats zijn zeer vitale zoon Herre, in wiens persoonlijkheid Theun de Vries kennelijk
het naar de trustvorming groeiende kapitalisme heeft willen karakteriseeren. Deze
Herre is stellig een van de beste personages uit het geheele boek; hij is de man van
actie, die zich bij de keuze van zijn vrouw laat leiden door het geld, dat die vrouw
hem zal aanbrengen; verder het type van den zakenman met een goede kern, maar
zonder scrupules en gespeend van overbodige fijngevoeligheid, wanneer het er om
gaat de ‘zaak’ tot bloei te brengen; een boer nog, maar reeds met stadselementen,
een tusschenfiguur zooals het zuivelbedrijf, waarin hij carrière maakt, een
tusschenbedrijf is van den modernen tijd.
Daarnaast speelt de andere zoon van Tjalling, Rudmer, een belangrijke rol. Ook
hij vertegenwoordigt een maatschappelijk probleem van zijn tijd: den strijd tusschen
geloof en ongeloof, waarin hij als student in de theologie te Groningen en later
predikant in een Friesch plaatsje betrokken wordt; de theologie van die dagen is, zou
men kunnen zeggen, evenals het zuivelbedrijf van Herre een ‘tusschenbedrijf’,
tusschen geloof en ongeloof ditmaal. De student Rudmer moet zich in een compromis
redden, omdat hij de bijtende critiek van een mephistophelischen vriend, Vitringa,
niet ten volle durft onderschrijven; zijn liefde voor Ruth d'Aby, meisje uit gegoede
bourgeoisfamilie, wordt dan de idylle, waarin hij tijdelijk de kracht vindt om het
predikambt waar te nemen; door haar dood komt hij tot het inzicht, dat hij zich vergist
heeft en moet hij de consequenties trekken van de critiek van Vitringa.

Erotische clichés.
Als complete figuur is Rudmer minder geslaagd dan Herre, omdat De Vries het
probleem waarom het hier gaat, slechts oppervlakkig aangeeft. Beeldend is hij, waar
hij de sfeer van het Groningsche studentenleven oproept, maar hij schiet te kort in
de analyse van de theologische vraagstukken; een man als de critische Vitringa blijft
wel heel erg de conventioneele Mephisto, en de strijd van Rudmer om de theologie
vermag ons ook niet bijster te overtuigen. Nog minder echter de idylle met Ruth
d'Aby, hoewel de schildering van het gezin d'Aby De Vries in de gelegenheid stelt
de feministische en socialistische opstandigheid in de voormalige deftige families
naar voren te brengen. De erotiek is het allerzwakste punt in het werk van dezen
auteur; zij maakt hem sentimenteel, kitschig en melodramatisch, zij drijft hem
bovendien tot onophoudelijk herhalen, aangezien de liefde tusschen de sexen, op
deze schematische wijze gezien, nu eenmaal altijd op hetzelfde neer komt. De
verlovingsen huwelijksidylle van Rudmer en Ruth is een mislukking, omdat De Vries
hier met de ‘sterkste’ effecten gaat werken.... en daardoor het minste bereikt. Ook
bij het verhaal van de lotgevallen van Ekke, zoon van Jarig en diens vrouw Regina,
spreekt de cliché-erotiek weer een woordje mee, maar de figuur Ekke is met dat al
een van de aardigste uit den roman, naast Herre den zuivelfabrikant.
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Zoo heeft Het Rad van Fortuin zijn voor en tegen. De stijl is op zijn best werkelijk
descriptief-beeldend, maar lang niet altijd schrijft De Vries op zijn best. Men moet
hem zoo nu en dan weer op kleine slordigheden en ondoordachte zinswendingen
betrappen; zoo gebruikt hij meermalen het woord ‘vermaakt’ verkeerd (‘zijn gezicht
was vol vermaakte trekkingen’), waarmee niet zooiets als een vermaakte japon wordt
bedoeld, of hij schrijft: ‘Ruth zag met genoegdoening’, terwijl hij bedoelt hetzij
‘genoegen’, hetzij ‘voldoening’, maar in der haast beide woorden door elkaar haalt.

Een romantisch voorspel.
Voor Het Rad der Fortuin verscheen reeds het verhaal De Bijen zingen, dat men als
een soort voorspel A.D. 1700 tot de eigenlijke Wiarda-kroniek kan beschouwen. In
dit proza is De Vries volkomen romanticus, waarbij de nadruk moet vallen op het
uiterlijke vertoon der romantiek. Bij de twee vervolgromans blijft het in qualiteit ten
achter, terwijl de illustraties van J.J. Voskuil, die het boekje begeleiden, grof en
typographisch onverantwoord aandoen.
Menno ter Braak.

Korte inhoud van het besproken boek
In ‘Het Rad der Fortuin’ vervolgt Theun de Vries zijn kroniek van het geslacht
Wiarda, waarvan ‘Stiefmoeder Aarde’ het eerste deel en ‘De Bijen Zingen’ het
voorspel is. Het eerste boek van dit tweede deel van den cyclus brengt den lezer weer
in aanraking met Tjalling Wiarda, wiens broeder Jarig, met wien hij geen omgang
meer had, gestorven is; Tjalling gaat ter begrafenis en trekt zich het lot van Jarigs
zoon Ekke aan. Het tweede boek teekent Herre Wiarda, den zoon van Tjalling,
industrieel met groote plannen, een zinnelijke, maar tevens koel berekenende
persoonlijkheid, die de onaantrekkelijke en boersche Antje Eisinga om haar geld
trouwt, ten einde zijn zaken te kunnen verstevigen. De andere zoon, Rudmer, gaat
in Groningen theologie studeeren; hij wordt, na zich in het studentenleven te hebben
laten inwijden, door zijn sceptischen vriend Vitringa betrokken in den twijfel aan
het geloof, maar door zijn liefde voor Ruth d'Aby, met wie hij trouwt, wordt aan dien
twijfel tijdelijk het zwijgen opgelegd. De dood van zijn vrouw maakt Rudmer echter
tot een ongeloovige, die zich van het predikambt afwendt.
In de latere boeken wordt het leven van Ekke Wiarda, den boerenknecht, beschreven
en aangeduid, hoe ook in het nageslacht van Herre, den berekenenden zakenman,
de ‘blinde machten’ hun rol gaan spelen.

Den Gulden Winckel
aant.
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Een Boekenweek-aflevering
Het maandblad voor boekenvrienden ‘Den Gulden Winckel’ wijdt een aflevering
aan de Boekenweek. Halbo C. Kool geeft een bespiegeling over Schrijver en Publiek,
naar aanleiding van een statistische publicatie. Gerth Schreiner meent in zijn artikel
over Europeesche en nationale literatuur, dat pessimisme t.o.v. de Nederlandsche
letterkunde uit den booze is.
‘Ik meen, na jarenlange studies, de geschiedenis van de Nederlandse literatuur
tamelijk goed te kennen. Ik weet uit dagelijkse ondervinding, dat er tegenwoordig
in Nederland vele schrijvers schrijven, die zich zeer wel bewust zijn van hun
verantwoordelijkheid tegenover de cultuur van hun land en de Europese cultuur. Het
is geen profetie, maar het constateren van een feit, als ik schrijf, dat het besef van de
noodzakelijkheid van een zelfstandige nationale Nederlandse literatuur in het kader
van de Europese literatuur tegenwoordig sterker leeft onder de Nederlandse schrijvers
dan in vele voorafgaande tijdperken. Des te merkwaardiger vind ik het daarom steeds
weer, dat menig Nederlands schrijver zo pessimistisch is ten opzichte van de
Nederlandse literatuur en zijn betekenis voor de Europese literatuur, “omdat het
taalgebied nu eenmaal zo klein is en Nederland nu eenmaal sinds eeuwen een
transitoland is”. Des te pijnlijker heeft het mij echter getroffen, dat een Nederlands
criticus in een tijdschrift heeft kunnen schrijven, dat hij slechts bij uitzondering
Nederlandse boeken leest, omdat hij van tevoren toch wel weet, “dat de Nederlandse
boeken het tegen de buitenlandse at moeten leggen”. Want ik geloof, dat deze criticus
niet slechts weinig Nederlandse boeken, maar ook weinig buitenlandse boeken
werkelijk gelézen heeft. Anders zou hij toch moeten weten, dat zijn oordeel er naast
is’.
Men kan het met den heer Schreiner eens zijn; eerst dient te worden vastgesteld,
over welk deel van de Europeesche en Nederlandsche literatuur men spreekt.
Vergelijkingen in het algemeen en in het wilde weg, zonder onderscheiding, wettigen
pessimisme eigenlijk evenmin als optimisme.
Een bijzonder aardige beschouwing is het opstel ‘Leeren Lezen’ van Adriaan
Morriën, waarin hij het lachen om een boek van groot belang noemt voor het behoud
der kinderlijke argeloosheid.
Adolf ter Haghe herdenkt Augusta de Wit. Albert Helman zond een baloorig en
melancholiek gedicht uit Mexico, naar aanleiding van het Kerstfeest aldaar, dat geen
Kerstfeest is.
M.t.B.

De ‘cynici’
aant.

Wat men den cynicus in de schoenen schuift
De houding van twee dichters vergeleken
Eric van der Steen, Controversen (C.A. Mees, Santpoort 1938).
R. van Lier, Praehistorie (H.P. Leopolds Uitg. Mij, Den Haag l939).
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DE TWEE DICHTERS, wier bundels onderwerp van dit opstel zijn, heeft men beide
gedoodverfd als cynici. Maar wat is een cynicus precies? Van den term cynicus wordt
enorm veel misbruik gemaakt, hetgeen des te gemakkelijker gaat, omdat de
oorspronkelijke Cynici, leerlingen en aanhangers van den Griekschen philosoof
Antisthenes (pl.m. 400 v. Chr.), zeker niet datgene geleerd hebben wat men
tegenwoordig met den naam cynisme bestempelt. Antisthenes doceerde in het
gymnasium Kynosarges, en vermoedelijk is de naam ‘Cynici’ daarvan afkomstig,
niet zoozeer van de ‘hondsche’ levenswijze dezer philosophen, waarvan Diogenes
in de populaire geschiedenis vooral beroemd is geworden door zijn lantarentje en
zijn ton. Maar zelfs aangenomen, dat de hyper-proletarische manier van zich kleeden
en huisvesten het ontstaan van het begrip ‘cynisch’ heeft beïnvloed, dan nog kan
men Diogenes geen cynicus noemen in den modernen zin. De Cynici verzetten zich
tegen Plato's ideeënleer en tegen de kwalen, die met de cultuur samenhangen; zoo
kwamen zij, als vertegenwoordigers van de lagere volksklassen, ook tot de
consequentie, dat van de cultuur eigenlijk niets deugde, tot het verwerpen van de
maatschappelijke verschillen tusschen de menschen, die ‘onnatuurlijk’ zijn, en dus
ook tot het aanprijzen van de ‘natuurlijke’ (sexueele) verrichtingen als tegenwicht
tegen de cultureele styleering. Uitsluitend op grond van deze laatste eigenaardigheid
is het woord cynisme in latere perioden gebruikt als een aanduiding van een bepaalde
soort moreele onverschilligheid en onbeschaamdheid. De afkomst van het begrip
geeft dus al niet veel reden tot vertrouwen in de bruikbaarheid ervan, aangezien onze
cynici er niet aan denken in een ton te gaan zitten en zich alle genoegens der
beschaving te ontzeggen.
Onder een cynicus versta ik tegenwoordig dus in de eerste plaats een wezen, dat
om een of andere reden de ergernis opwekt van de publieke opinie, door aanstootelijke
meeningen te verkondigen. Tracht men verder een eenheid te vinden onder al die als
cynisch gequalificeerde aanstootelijken, dan stuit men al spoedig op onoverkomelijke
bezwaren; want wat voor de publieke opinie vandaag als cynisch geldt, is morgen
al weer gewoon geworden en trekt nauwelijks meer de aandacht. De
gematigd-realistische romans van velen onzer damesauteurs zouden een halve eeuw
geleden door het Nederlandsche volk als afschuwelijk cynisch zijn verworpen;
tegenwoordig circuleeren ze in de leesportefeuilles en is de openhartigheid in
liefdesaangelegenheden, die vroeger volkomen taboe was, de gewoonste zaak van
de wereld. Tegenwoordig worden de romans van Vestdijk als cynische producten
verworpen, uitsluitend op grond van de taboe's, die er in worden aangetast; of die
romans goed of slecht zijn, is niet van belang, want de heer Vestdijk is een cynicus,
en niet, zooals degenen die hem rusteloos bestrijden natuurlijk, een volkomen
deugdzame voorlichter der publieke opinie Ook dat zal voorbijgaan, zooals de
verontwaardiging over het naturalisme, over de psychoanalyse, over het surrealisme
voorbij is gegaan, al beleven al die verontwaardigingen samen nog eens een
wederopstanding in het nationaal socialisme. Van belang voor ons onderwerp is
alleen, dat de publieke opinie in het cynisme een volstrekt verdoemelijke houding
ziet, terwijl zij allerlei verschijnselen, die overigens niets, maar dan ook niets met
elkaar te maken hebben, met dat begrip doodslaat (of tracht te slaan). Nietzsche
daarentegen was van meening, dat men zijn ooren juist goed open moest zetten,
wanneer er ergens een cynicus aan het woord was, want ‘Zynismus ist die einzige
Form. in der gemeine Seelen an das streifen, was Redlichkeit ist’. Die opvatting lijkt
mij althans moediger en zuiverder den de opvatting dergenen, die onmiddellijk hun
ooren met was dicht gaan stoppen, wanneer zij maar vermoeden, dat er een cynicus
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in de buurt is, en die dus voortaan ook voor alle argumentatie, cynisch of niet cynisch,
potdoof zijn.

‘Desgevraagd’ een cynicus, maar eigenlijk een speler.
Laten wij het er maar dadelijk bij zeggen: de werkelijke cynicus, die zich (om
nogmaals een uitdrukking van Nietzsche te gebruiken) ‘op zijn eigen boeken wentelt
als op een mesthoop’, is in en buiten de litteratuur oneindig veel zeldzamer dan ‘men’
denkt. Den Franschman Céline, schrijver van Voyage au Bout de la Nuit, zou men
als zoodanig kunnen aanmerken; het is maar goed, dat de heer D. Hans, die
tegenwoordig den politiedienst tegen het cynisme tracht te organiseeren, zich met
buitenlandsche litteratuur niet geregeld bezig houdt, want hij zou bij de lectuur van
dat boek door den grond zinken. Dat de dichter Eric van der Steen in zijn bundel
Controversen een echte cynicus zou zijn, meen ik echter ten stelligste te moeten
ontkennen. Ongetwijfeld, er is iets in zijn poëzie, dat men nihilisme zou kunnen
noemen, en dat misschien wel het duidelijkst wordt uitgesproken in het gedicht
Desgevraagd:
Weet dan daarom ik walg:
Kort is het leven, de dood? Een
historische anecdote,
niet eens wisselvallig:
Praalbed, bedstêe en galg
verrotten gedrieën in groote
gelijkheid - ziet mij, lotgenooten,
in achttien woorden voltallig:
koud als een salamander,
heerschzuchtig als Alexander,
lafhartig als geen ander:
dit samen geneutraliseerd.
‘Excessief geïnitroverteerd’,
Afdoende geïnterneerd.

Het beeld, dat in dit werkelijk bijzonder suggestieve gedicht wordt opgeroepen, is
inderdaad dat van den mensch, die zijn eigen koudheid, heerschzucht en lafhartighed
openlijk voor het tribunaal van zijn zelfcritiek daagt, en weet, dat de objecten der
verschillende standen en verschillende gedragingen (praalbed, bedstee en galg)
‘verrotten in groote gelijkheid’. Deze houding is nihilistisch, want komt neer op een
ontkenning van de door de cultuur geschapen onderscheidingen, de sociale en de
moreele; zij is als zoodanig zelfs verwant aan de houding der antieke Cynici. Maar
niet ieder, die van de cynische levenshouding weet, is daarom zelf ook een cynicus.
Ik beschouw Eric van der Steen veeleer als een der dichters, die (in het voetspoor
van Du Perron) met het cynisme spelen, d.i.: elementen van het cynisme gebruiken
om hun gevoeligheid niet voor den burgerman te profaneeren. In bepaalde ‘standen’
lijken zij daarom op cynici.... maar zij zijn het niet, daarvoor spelen zij te elegant en
te gepassioneeid het spel der poëzie; zooals zij met het cynisme spelen, spelen zij
ook met andere dingen:
Gebogen tulpen, lelietjes van dalen,
roepende vrouwen in heur klein plantsoen,
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ranonkels, hyacinthen, sluiergroen
voor bloemgezichtjes als een dunne voile.

De wil om met de poëzie, als ‘tijdverdrijf van enkele fijne luiden’, te spelen,
veronderstelt onder anderen ook een cynisch reageeren op waarden, die men
waardeloos weet; die waarden bestaan voor den dichter niet meer als waarden, zij
zijn dus voor zijn speelschen geest vangballen geworden. Bij Eric van der Steen, die
in Controversen tot een werkelijk speelsch dichter is geëvolueerd, is de cynische
trek gevolg van waardenverlies (‘Richting en rust verloor ik. Eigen schuld.’), maar
wat hij ook verloor, niet den smaak voor het spel. Een gedicht als De Gestorvene
bv., waarin de dichter zichzelf ziet als doode onder den grond, dien ‘twee wormen
gelastten uiteen te gaan’ is een goed voorbeeld van een bewust en sierlijk spel met
de doodsgedachte en de vergankelijkheid van het lichaam; men kent zulke fantasieën
van de Doodendansen, zij wijzen vooral op een hartstocht voor de verbijzonderingen
van het leven, op rancune jegens de overmacht van den dood, op een leefdrift dus,
die zich in het spelen uit. Elders ziet men Van der Steen spelen met namen, de
symbolen van burgerlijkhied en gezetenheid:
Het noemen van menschen is aangenaam
de valken jagen zien naar 't paradijs:
Steen, Modder, Goede, Hart, Van Hout, de Wijs,
Boot, Lucas Roosen, Koelewijn, O. Braam,
Zwaan, Israël, Heleen, Koopman, Kolk, Preys,
de Gier, Vlam, Onrust, Eilander, de Haam zij vliegen rusteloos, maar waar ligt de naam
van wijlen Laura Lely - Langereis?

Het spel is in dit geval het pure noemen, en men moet zeggen, dat het, ook hier, met
charme en talent gespeeld wordt. Van der Steen heeft persoonlijkheid en fantasie
genoeg om aan zijn spel de ernstige bekoring te kunnen verleenen, die het al te
gemakkelijke en vul gaire spel juist mist; zijn talent bestrijkt vele registers, van de
satire tot de ‘poé;sie pure’.. en in die veelheid is de eenheid die van den speler, die
zich door zijn spel met woorden en waarden verdedigt tegen iets, dat men minder
duidelijk ziet dan de gratie vàn dat spel.
‘In nauwe gangen tastend, tusschen wanden....’
Ook het debuut van R. van Lier, Praehistorie, heb ik in verband hooren brengen met
cynisme. Bij Van der Steen is dit althans formeel begrijpelijk; bij Van Lier echter
ontbreekt het cynisme vrijwel geheel, of het zou moeten zijn, dat hij zich hier en daar
door een soort ‘cynical mimicry’ het cynisme van het lijf wil houden: ‘Geef aan een
cynisch mensch een cynisch leven.’ Veel minder dan in de poëzie van Van der Steen
is dit element in Van Liers Praehistorie een spelelement; immers, dit onderscheidt
Van Lier direct van Van der Steen, dat bij hem de (aanwezige!) speelschheid
ondergeschikt blijft aan de onvoorwaardelijkheid van een wijsgeerige persoonlijkheid,
die zich aan het instrument poëzie slechts voorwaardelijk toevertrouwt.
Uit vrees mijn eigen stem te hooren
Droomde ik meer gedichten dan ik schreef.
Later ging hun geluid verloren
In de trage engten waarin ik leef.
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De ‘vrees’ waarover hier gesproken wordt, is stellig de vrees voor de al te
gemakkelijke bevrediging door het zangerige, het welluidende en het afgeronde in
de poëzie; er staan achter de hier gebundelde gedichten zeker vele ongeschreven of
ongedrukte jeugdgedichten, en men voelt aan de stroefheid, soms zelfs onhandigheid
van het metrum, dat ook de gedrukte niet geheel zonder die ‘vrees’ geboren zijn. Bij
Van der Steen en Van Lier is de verhouding tusschen de belangrijkheid van ‘vorm’
en ‘inhoud’ tegengesteld; bij Van der Steen neemt men uit den doorgaans
voortreffelijk beheerschten ‘vorm’ ook een ‘inhoud’ op, maar zonder de allerdiepste
overtuigdheid, bij Van Lier brengt de ‘inhoud’ (een tasten, een zich oriënteeren
tusschen jeugd en volwassenheid van iemand, die zijn kracht slechts met tegenzin,
‘met woorden staalt’) allerlei ‘vormen’ voort, de een minder gelukt dan de ander,
maar allen bijdragend tot de vervollediging van dien ‘inhoud’. In Praehistorie is
minder volmaaktheid dan in Controversen, maar door de persoonlijkheid, die zich
in deze poëzie openbaart, wordt men overtuigd: geen spel, maar een afrekening, een
begin van afrekening is hier aan den gang. De dichter verantwoordt zich, met een
polemisch accent (dat men toch moeilijk cynisch kan noemen) in verzen als Op een
Scheikundeleeraar, De Gestorven Scholier, St Nikolaasavond, Brief aan een Andere),
of, in het meerendeel der gedichten, met het accent van den intellectueelen droomer,
zonder zekerheid, in nauwe gangen tastend
tusschen wanden, met voeten ritselend in puin.

Een analoge verscheidenheid als bij Van der Steen, maar afkomstig van een geheel
ander temperament, minder zeker van zijn uitingsmogelijkheden nog, maar
ongetwijfeld met veel meer reserves. Een temperament, dat naar een synthese tast
van gevoel en intelligentie; Van Lier bereikt zulk een synthese b.v. in het volkomen
gave en ontroerende gedicht Het Paradijs, waarin het teruggekeerde paradijs even
verrukkelijk is als dom. En tot de beste gedichten, die ik ken, behoort Van Liers
Scherzo, waarin de dood via een kinderherinnering beeld wordt:
De dood stel ik mij voor als lieve tante Lize,
Eens word ik ziek, heel ziek, en krijg een hooge koorts
Dan ben ik nog wel sterk en spuw op de verpleegsters.
Maar in het einde word ik zwak, heel zwak.
Dan komt mijn groote, sterke tante Lize,
- Zij is reeds jaren dood en breit in eeuwigheid Die neemt mij in haar breede, forsche armen,
('k Voel weer markant haar boezem drukken,
Gezwollen van een vruchteloos leven).
En draagt mij naar een verre kamer
Waar koekoeksklok zeurt en een ketel raast.
Ik kan mij dan niet meer verweren,
Het werd uw tijd, mijn lieve tante Lize,
Gij overwon ten laatste die u schopte als kind....
Dus zit ik daar, kan mij niet meer bewegen,
Denk ook niet meer, in kussens; en mijn tante Lize
Zit langzaam tegenover mij te breien,
Zij zegt geen woord, ik hoor haar pennen tikken.
O dood, o lieve tante Lize,
Soms als het tienen slaat krijg ik wat pap.

Waar is hier het cynisme?
Menno ter Braak.
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De bekroonde eersteling
aant.

Een spruit van de familie der letterkundige knaapjes
Jan Mens, Mensen zonder Geld. (Uitg. Kosmos, Amsterdam '39).
Er bestaat een litteraire prijs voor eerstelingen van de Uitgeversmaatschappij Kosmos
te Amsterdam waarvoor een jury is gevormd, bestaande uit de heeren Dirk Coster,
Antoon Coolen, A.M. de Jong, C.J. Kelk en dr P.H. Ritter Jr. Deze combinatie van
Nederlandsche schrijvers heeft een boek bekroond, waarover sedert de bekroning al
weer geruchten in omloop kwamen; de auteur, Jan Mens, zou al eerder een boek
gepubliceerd hebben onder pseudoniem, en het zorgvuldig door vijf letterkundigen
van naam gebakerde eerstelingetje zou dus heelemaal geen eerstelingetje zijn. Ik
weet niet, of de auteur tegen dit gerucht, dat ook in de kranten verscheen, iets in het
midden heeft gebracht; maar voor de beoordeeling van de qualiteit van ‘Mensen
zonder Geld’ is het verder niet van belang of Jan Mens al eens eerder, zij het dan
niet onder eigen vlag, uitgevaren is om de stormen der publieke opinie te trotseeren.
Want boeken als ‘Mensen zonder Geld’ zijn verre van verrassend, en zij hebben ook
niets, dat op een speciale, ‘menselijke’ begaafdheid wijst; zij kunnen in serie worden
geschreven en door verschillende personen, zonder dat daardoor veel aan de zaken
onzer letterkunde verandert.
De jury voornoemd zegt in haar motiveering ‘ook enige critische bedenkingen’ te
hebben gehad. ‘Doch haar voornaamste indruk is toch: een verrassende voortzetting
van een onzer beste litteraire tradities: innigheid, de gave het meest eenvoudige sterk
en menselijk te laten spreken, kennis der kinderziel, waarbij als bijzondere eigenschap
moet vermeld worden een verteltrant, die met de kleinste gegevens dadelijk te boeien
weet’. Met dit oordeel ben ik het, tot in details, oneens. Een voortzetting van de
Jaapje-Kees de Jongen-Merijntje-Flipje-Bartje-traditie is ‘Mensen zonder Geld’
zeker, maar verrassend? Kom, kom, dan zijn deze juryleden toch wel heel snel verrast!
Men zou hoogstens kunnen zeggen dat het Hollandsche realisme, met
dialect-uitvoerigheden en bijpassende welsprekende puntjes, in het proza van Jan
Mens nog een klein epigonistisch uitloopertje heeft gevonden, en dat het
Amsterdamsche jongetje Japie op zijn best wel aardig is geteekend, zooals het heele
Amsterdamsche milieu nogal aardig geteekend is. Maar daarbij moet men dan ook
een massa sentimentaliteit en versleten effectjes op den koop toe nemen, terwijl de
hooggeroemde ‘verteltrant’ bepaald niet boeiend is. En wat de werkeloosheid betreft:
er zijn al heel wat betere boeken over dit onderwerp verschenen, zoodat men op dit
klein-realistische verslag zeker niet zat te wachten.
Vermoedelijk is er bij deze gelegenheid niet veel binnengekomen, dat de moeite
van het bekronen waard was. Daarom kwam Jan Mens uit de bus, en dank zij den
prijs staat hij nu, met eersteling of tweeling, op een door lichtwerpers beschenen
podium der publiciteit. Een Belcampo of een Van Randwijk of een Van der Veen
had daar moeten staan, maar die hebben zeker niet ingezonden, omdat hun eersteling
al publiek was.
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M.t.B.

De dertig beste gedichten
aant.

De Dichters van het Jaar. (Bigot en Van Rossum, Amsterdam, 1938.)
Dat de Nederlandsche poëzie nog altijd een zeer waardevol gemiddelde oplevert,
blijkt wel uit een uitgave als de tweede reeks ‘De Dichters van het Jaar’, waarin de
dertig beste gedichten uit de tijdschriften van 1937 zijn bijeengebracht. De redactie
van dit uitstekend verzorgde boek berustte bij Anton van Duinkerken, Roel Houwink
en Victor E. van Vriesland, een gezelschap dus, dat groote onpartijdigheid en
deskundigheid bij de keuze waarborgt.
Men kan de poëzie beoordeelen naar de persoonlijkheid der dichters of naar de
‘geslaagdheid’ van het afzonderlijke gedicht. Uiteraard gold bij de samenstelling
van dezen bundel het laatste criterium), met het gevolg, dat ook van minder
belangrijke persoonlijkheden goede gedichten zijn opgenomen. Mits men daaruit
niet de conclusie trekt, dat één ‘geslaagd’ vers ook een groote persoonlijkheid maakt,
kan zulk een doorsnede geen kwaad; zij bewijst immers, dat de kristalliseering der
gevoelens en gedachten tot poëzie een heel speciale chemische quaestie is: niet meer
en niet minder.
De keuze der dertig gedichten lijkt mij over het algemeen bijzonder gelukkig.
Deze uitgave zal dus wel aftrek vinden.
M.t.B.

De hedendaagsche jeugd
aant.

Een beschouwing over haar verhouding tot het leven
De werkelijke scheidslijn loopt niet tusschen de generaties
In Groot Nederland van Maart treft men een belangwekkende beschouwing aan over
de hedendaagsche jeugd door mr Arthur van Rantwijk. De schrijver neemt in dit
artikel stelling tegen het boekje van D.A. de Graaf, dat over de hedendaagsche jeugd
handelt (cahier 8 van De Vrije Bladen, jaargang 15), waarin hij goeds en minder
goeds ontdekt; maar hij geeft bovendien zelf eenige behartigenswaardige opmerkingen
over het veel besproken onderwerp.
‘Al geeft De Graaf, schrijft van Rantwijk, in zijn geschrift tegenstellingen tusschen
jongere en oudere generaties, geen oogenblik speelt hij het jong-zijn tegenover het
oud-zijn uit; van een jeugd om de jeugd is gelukkig geen sprake. (En een ander en
belangrijker nuance krijgt de term jeugd, waar hij schrijft over ‘geestelijke jeugd’,
die niet wordt aangeboren, maar op het leven veroverd meet worden). Hij neemt niet
de noodzaak aan van een scherpe breuk tusschen jongeren en ouderen, en is dus
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intelligent genoeg om niet te behooren tot hen, die meenen dat bepaalde sentimenten
en ideeën het privilege zijn van een bepaalde generatie. Dit lijkt mij volkomen juist.
Als ik dus hieronder een kleine poging waag om tegenover De Graafs hedendaagsche
jeugd met een tweetal kenmerken aan te geven het gemeenschappelijke in ‘mijn’
hedendaagsche jeugd - of liever een kleine groep jongeren, zooals ik die uit
gesprekken en geschriften ken, of kan vermoeden, die echter als groep niet bestaat
- dan moet men daaruit vooral niet concludeeren, dat het al of niet aanwezig zijn van
die kenmerken zou samenvallen met de tegenstelling jeugd-ouderen. De werkelijke
scheidslijn loopt anders en is voor mij veel belangrijker dan een generatie-verschil.
Ik wil er eigenlijk niet veel anders mee tot uiting brengen, dan dat jongeren wanneer
zij zich een eigen meening gaan aanmeten, in iedere generatie aan enkele speciale
problemen den voorrang zullen geven.

De jeugd en het fatsoen.
‘De groep jongeren en jongsten, waarvoor ik sympathie voel: Hun voornaamste
kenmerk en wachtwoord is het fatsoen, de honnêteté, de honesty of hoe men het wil
noemen. Ik heb een voorliefde voor de uitdrukking “fatsoen”, burgermansterm van
origine, die thans een houding dekt, welke op het eerste gezicht althans niet veel
anders is dan het burgermansfatsoen verschoven van burgerlijke verhoudingen naar
politieke, cultureele, menschelijke kortom......
Waarom ik ook aan den term fatsoen de voorkeur geeft boven andere uitdrukkingen
- op zichzelf wellicht sympathieker - is de spanning tusschen afkomst en inhoud, die
phrasen bemoeilijkt (anders met vroegere benamingen als Rechten van den Mensch,
Humaniteit enz.). In fatsoen ligt voor mij ook een negatief karakter: de afwezigheid
ervan is verachtelijk, de aanwezigheid nog geen bizondere qualiteit (al geven de
tijdsomstandigheden daaraan wel een speciaal reliëf!). Zoo opgevat is fatsoen niet
meer dan een minimum aan hygiëne en goede manieren in het menschelijk verkeer,
als strijdterm makkelijk hanteerbaar. Want zou men het desnoods “humanistisch”
kunnen noemen, humanitair in den zin van halfzacht is het zeker niet: het is een actief
en agressief element. Het fatsoensoordeel gaat vóór het “historisch begrijpen” van
de actualiteit.’

De ‘liedendaagsche jeugd’ is rationalistisch
Na geconstateerd te hebben, dat dit criterium van het ‘fatsoen’ reeds door een oudere
generatie is gebruikt, komt de schrijver tot de merkwaardige conclusie, dat de
hedendaagsche jeugd, voor zoover men aan dien te algemeenen term een inhoud mag
geven, rationalistisch is.
‘Een jongere, aldus Van Rantwijk, met wien ik terloops over De Graafs boekje sprak,
zei mij: “Maar de jeugd van heden is toch rationalistisch!” Er was geen gelegenheid
een preciseering van dezen vagen term te vragen en toch geloof ik, dat ik de bedoeling
volkomen begreep. Het rationalisme is niet dat van de Verlichting, of het Marxisme,
of van Hegel of van welk philosophisch systeem ook. Het is juist geen systeem en
daarom veel gemakkelijker negatief dan positief te omschrijven. Het sluit in een
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zekere waardeering voor de intelligentie, voor de rede, het gezond verstand, maar
alles zonder hoofdletters en dogmatisme. Het is een afkeer van een dom aanvaarden
op gezag, van het zwijmelen in een of andere hysterie. Men zou het kunnen stellen
tegenover “mystiek”, maar dat is een tegenstelling van beperkte bruikbaarheid,
waarmee men zeer moet oppassen. En vooral moet men deze nu weer niet gaan
identificeeren met het simplistische contrast verstand - gevoel. Dit rationalisme sluit
“gevoel”, bijvoorbeeld in de nuances intuitie, goeden smaak niet uit, want het fatsoen
berust toch evenzeer op “gevoel” als “verstand”. En de zeer intelligente “mysticus”
Unamuno merkt zelf ergens op; dat in zooverre er in mystiek een element van
begrijpelijkheid schuilt, zij rationalistisch is. Hij noemt Sjestof een rationalist.....
Men zou mij tegen kunnen werpen, dat waar ik per slot van rekening geen haarfijne
formules geef van fatsoen en rationalisme, in deze begrippen ook toch een element
van mystiek schuilt. In laatste instantie wil ik dat graag toegeven. Als wij maar weten,
wat wij aan elkaar hebben.’
Inderdaad, zoodra wij weten, wat wij aan elkaar hebben, worden de termen, waarvan
wij ons bedienen, reeds van bijkomstig belang. Om zoover te komen, moet men zijn
terminologie echter eerst zuiveren van de gewone misverstanden, en het opstel van
Van Rantwijk draagt daartoe niet weinig bij. Niemand zal dan ook uit zijn betoog
opmaken, dat de hedendaagsche jeugd ‘en bloc’ rationalistisch is; de schrijver wil
slechts de rationalistische levenshouding beschouwen als het intellectueele geweten
van een deel dier jeugd, die zich afkeerig betoont van de phrasen, waarmee over ‘de’
jeugd telkens nieuwe vonnissen worden geveld.
***
Van den inhoud der Maart-aflevering vermeld ik voorts een ‘herdichting’ van Yeats'
‘Sailing to Byzantium’ door P.N. van Eyck onder den titel ‘Zeekiezen naar
Byzantium’. Gerard Walschap koos de bijbelsche figuur Nicodemus tot onderwerp
van een meditatie in proza, J. de Kadt zet zijn lezenswaardige beschouwingen over
Herman Gorter voort S. Vestdijk geeft het laatste deel van zijn studie over Kafka,
van Gerard van Eckeren is er een indringende analyse van het proza van Bordewijk.
M.t.B.

De Duitsche romantiek
aant.

Proza van Tieck tot Mörike
De romantiek tegen de psychologie
Die schönsten Erzählungen Deutscher Romantiker. (Forum-Bücher,
Amsterdam 1939).
IN DEN HERFST van het vorige jaar heb ik al eens gewezen op de aardige,
goedgedrukte en goedkoope reeks Forum-Bücher, die tot stand komt door de
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samenwerking van drie Duitsche uitgevers buiten de rijksgrenzen, n.l.
Bermann-Fischer te Stockholm, Allert de Lange te Amsterdam en Querido te
Amsterdam; zij zijn naar vorm en opzet familie van de Nederlandsche
Salamander-reeks en de Engelsche Albatross-edities; adviseurs voor deze uitgave
zijn Thomas Mann, René Schickele, Franz Werfel en Stefan Zweig.
Het belang van voor iedere beurs practisch bereikbare boeken is dezer dagen nog
in onze courant besproken; vermoedelijk is zelfs de ergste aristocraat, reactionnair
en bibliophiel van een dergelijk product der democratie geen tegenstander, want ook
als men het een nadeel acht, dat de kennis ongelimiteerd verspreid wordt, kan men
toch de grootste waardeering hebben voor de mogelijkheid eener nieuwe
‘kennisverdeeling’, die het ook vrij willekeurige verband tusschen geld en boekenbezit
helpt ontwrichten. Ik zie juist daarom in deskundig geleide uitgavenreeksen als deze
Forum-Bücher een groot belang; de democratiseering der kennis, hoe problematisch
en in bepaalde gevallen verwarringbrengend zij ook moge zijn, is niet te keeren door
een quasi-aristocratisch, reactionnair vasthouden aan oude privileges, krachtens
welke het ongeschreven eigendomsrecht van het boek met het fortuin is verbonden.
Voorbeeld: het juist verschenen deel van deze serie Die Schönsten Erzählungen
Deutscher Romantiker. De titel van dit boek is niet gelukkig, want het belang er van
ligt zeker niet in het feit, dat hier nu juist ‘die schönsten Erzählungen’ bijeen zijn
gebracht; zelfs lijkt mij die titel weer de onjuiste pretentie mee te dragen, dat de lezer,
die van deze stukken kennis genomen heeft, nu verder ook nooit meer een blik in de
werken der Duitsche romantici behoeft te slaan, aangezien de Forum-reeks het al
voor hem in orde heeft gemaakt. Of er niet een andere keuze mogelijk ware geweest,
laat ik dus geheel in het midden Het komt voor mijn gevoel meer aan op de
mogelijkheid eener oriënteering op een gebied der literatuur, dat voor de meeste
menschen bedenkelijk naar het museum riekt, terwijl toch deze Duitsche romantiek
uit het einde der achttiende en het begin der vorige eeuw in allerlei opzichten een
merkwaardige overeenkomst vertoont met de romantische reacties, die tegenwoordig
overal te constateeren zijn.
Wat zeggen echter de namen Tieck, Wackenroder, Schlegel, Brentano, Jean Paul,
Arnim, Eichendorff, Mörike den gemiddelden, zelfs met een behoorlijke intelligentie
toegerusten lezer van 1939? Weinig of niets. Ik maak een uitzondering voor Novalis
en E.T.A. Hoffmann, die ook in dezen bundel vertegenwoordigd zijn, en voor
Hölderlin en Kleist, die de samensteller er buiten heeft gelaten; om verschillende
redenen hebben zij iets van hun actualiteit bewaard of herkregen, en aldus het
historische tijdvak der romantiek overleefd. De Duitsche romantiek als verschijnsel,
als historische totaliteit, is echter dood en begraven voor de meesten. Terecht of ten
onrechte? Men kan niet beter doen dan den bundel uit de reeks Forum-Bücher ter
hand te nemen. Ieder voor zich zal zulk een experiment op zijn manier tot een goed
of een slecht einde brengen.

Heine over de Duitsche romantiek.
Iets van de kerkhoflucht blijft ongetwijfeld om vrijwel al deze schrijvers hangen.
Iets er van hing trouwens al om de Duitsche romantiek uit het eerste kwart der
negentiende eeuw, toen Heine in 1833 in Die Romantische Schule het verschijnsel
voorstelde aan Fransche lezers; men ontzegt zichzelf een bijzonder genoegen, wanneer
men verzuimt naast het proza der romantici zelf ook de scherpe commentaren van
Heine te lezen, die dank zij hun ‘feuilletonistischen’ stijl nog even frisch aandoen
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als honderd jaar geleden. Heine, die zelf genoeg van het door hem zoo onbarmhartig
geanalyseerde romantische levensgevoel in zich had om precies te weten waarover
hij schreef, bezorgt in zekeren zin reeds de begrafenis der gebroeders Schlegel en
hun aanhang, door achter hun bezige figuren de gestalte van den grooten Goethe op
te roepen; door een nu eens satirische, dan weer opzettelijk-vulgariseerende of
verklarende behandeling der stof weet hij te bereiken, dat men menschen voor zich
ziet in plaats van de gewone historische abstracties der litteraire handboeken. ‘Die
neuesten Literaturhistoriker geben uns wirklich eine Literaturgeschichte wie eine
wohlgeordnete Menagerie’ schrijft Heine ergens, en het is juist deze
menagerie-methode, die in staat is een tijdvak van de literatuurgeschiedenis volstrekt
oninteressant te maken; door de methode van Heine daarentegen (de z.g.
‘feuilletonistische’; maar welke feuilletonist) schrijft ons zulke feuilletons?) wordt
het op zichzelf misschien stoffige en voor het museum reeds half geconserveerde
opnieuw levend. Ik wil Heines opvattingen over de Duitsche romantiek (met name
b.v. Novalis) niet integraal voor mijn rekening nemen, noch zijn felle, persoonlijke
en uiterst amusante aanvallen op de gebroeders Schlegel voor de laatste waarheid
over deze theoretici der romantiek verslijten; maar wel ben ik overtuigd van de
enorme voordeelen zijner ‘feuilletonistische’ methode boven de deftige
litterair-historische, omdat zij, onder den schijn van doodelijk te zijn voor de
beschreven romantische school, precies de eenige is, die deze romantische school
als probleem, als ideeëncomplex, voor het nageslacht in leven houdt.
Heine schreef zijn notities over de Duitsche romantiek in de eerste plaats voor
Franschen, als een vervolg op (en gedeeltelijk als polemiek tegen) De l'Allemagne
van Mme de Staël. Eén van zijn groote verdiensten is, dat hij deze Duitsche romantiek
zonder sentimentaliteit (half geamuseerd, half medeplichtig en dus gevoelig) gezien
heeft als een specifiek Duitsche aangelegenheid, waarvan de Franschman elgenlijk
het ware niet begrijpt, omdat hij zich deze soort anti-rationele ‘dynamiek’ niet kan
indenken, omdat hij niet beseft, welke gevaarlijke leegte aan de overzijde van den
Rijn door de behoefte aan romantiek moet worden bezworen: ‘Ihr Franzosen solltet
doch endlich einschen, dass das Grauenhafte nicht euer Fach, und dass Frankreich
kein geeigneter Boden für Gespenster jeder Art... Denn eure Gespenster sind doch
immer Franzosen; und französische Gespenster! Welch ein Widerspruch in den
Worten! In dem Wort “Gespenst” liegt so viel Einsames, Mürrisches, Deutsches,
Schwelgendes, und in dem Wort “Französisch” liegt hingegen so viel Geselliges,
Artiges, Französisches, Schwatzendes!’ Deze opvatting van het wezen der Duitsche
romantiek vindt men bevestigd door het oordeel van een essayist van onzen tijd,
Denis de Rougemont, die er in zijn laatste boek L'Amour et l'Occident (Plon, Paris
1938) op wijst, dat ‘l'enthousiasme et la tristesse métaphysique’, kenmerkend voor
het innerlijk rhythme der Duitsche romantiek, de Fransche dito vreemd is dat ‘cette
surabondance de l'esprit exalté par son propre drame’ in het Frankrijk van de groote
Revolutie en het Keizerrijk een onbekende grootheid is gebleven, want dat de Fransche
romantiek nooit de grenzen der individueele psychologie heeft doorbroken.
Het is van belang deze twee constateeringen (1833 en 1938) naast elkaar te leggen,
omdat zij eigenlijk op hetzelfde neerkomen. Vergeleken bij Chénier en Chateaubriand
maken Jean Paul en Novalis den indruk van aankomende jongelingen, zegt Denis de
Rougemont, en men begrijpt de juistheid van die vergelijking, als men in Die
Schönsten Erzählungen van Novalis Klingsohrs Märchen en van Jean Paul de idylle
Das Giückeines schwedischen Pfarrers leest of herleest. Met een misschien gewaagd
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beeld zou men kunnen zeggen, dat Frankrijk voor de romantiek, hoezeer het er ook
aan geofferd moge hebben, al te oud en te rijp was; voor de blauwe bloem van Novalis,
voor de Sehnsucht om de Sehnsucht, voor het echte romantische spook en de ‘pure’
romantische vervoering was in het land met een verleden van groote psychologen
geen ruimte meer. Heine, die de Duitsche romantiek met het geoefende oog van den
psycholoog waarmam, moest dan ook veel ridiculiseeren in de ‘gebarentaal’ dezer
romantische school, maar het is duidelijk genoeg, dat ridiculiseeren bij hem niet
hetzelfde is als bagatelliseeren. Niemand zag scherper dan Heine, welke katastrofen
van dezen kant dreigden: ‘Das deutsche Mittelalter liegt nicht vermodert im Grabe
(wie bei euch, Franzosen), es wird viel mehr manchmal von einem bösen Gespenste
belebt, und tritt am hellen, lichten Tage, in unsrer Mitte, und saugt uns das rote Leben
aus der Brust....’

Voorspel van het drama.
Onder dezen gezichtshoek bezien, is de veelvoudigheid der Duitsche romantiek, die
men werkelijk niet gemakkelijk tot éé formule kan herleiden, toch weer betrekkelijk
enkelvoudig; zij is n.l altijd onpsychologisch, en meestal duidelijk anti-psychologisch.
Zelfs waar de Duitsche romanticus aan psychologie doet, speurt men de afwezigheid
van de diepste psychologische belangstelling, van de psychologische ervarenheid,
die een volk nu eenmaal niet komt aanwaaien, die een volk slechts door een langdurige
en intensieve scholing eigen wordt, wellicht tot zijn eigen verderf, als aankondiging
van een beginnende decadentie. In de Duitsche romantiek is het pathologische
overvloedig, maar het doet zelden aan als geraffineerd; men ontdekt spoedig de
coulissen van het gruwelijke en mysterieuze, men vindt telkens weer een schrijver,
die zich afwendt van den concreten mensch en de intimiteit des psychologie om de
wereld van het phantoom op te zoeken. Men leze in Die Schönsten Erzählungen b.v.
van E.T.A. Hoffmann het bizarre verhaal Rat Krespel, waarin de noodige
griezel-elementen zijn verwerkt (een zonderling, een geheimzinnige juffrouw, een
even geheimzinnige muziekhartstocht); nochtans blijft het griezelen aan den
buitenkant, en vooral de ontknooping van de historie doet ons gezocht en weinig
subtiel aan. Of men leze de quasi-geraffineerde erotische bladzijden uit Friedrich
von Schlegels Lucinde, die, in dialoogvorm gearrangeerd, blijkbaar op hun publiek
den indruk moesten maken van iets zeer intelligents en tegelijk pikants: hoe duidelijk
zien wij de coulissen! Men proeve de beroemde romantische ironie van Jean Paul
op de tong (in Die Doppeltgänger); ‘in allen Richtungen hüpfen seine Witze, die
Flöhe seines erhitzten Geistes’ zeide Heine van hem; of men geve zich over aan den
lyrischen verteltrant van Ludwig Tieck, wiens novelle Der Blonde Eckbert het
prototype is van de poëtische romantische novelle op haar best; psychologisch is zij
ten eenenmale niet, en Clemens Brentano's Geschichte vom braven Kasperl und dem
schönen Annerl, waarin de eer en het afgehouwen hoofd een groote rol spelen, is het
nog veel minder. Dat men de coulissen ziet, en de psychologie mist, of door een
uitgesproken antipsychologie ziet vervangen worden, beteekent echter geenszins,
dat deze prozastukken niet boeien. Zij zijn boeiend, omdat zij een wereld oproepen,
waarin het intellect zich onderwerpt aan een irrationeel bevel; een wereld, die ook
wij hebben leeren kennen, maar nu onder minder voorwendsels, naakter, brutaler,
plebejischer. De Duitsche romantiek uit het begin der vorige eeuw maakt niet voor
niets op ons den indruk van een coulissenromantiek en een onpsychologische richting;
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want achter die coulissen en onder dat gebrek aan psychologie ontdekt men ‘cette
surabondance de l'esprit exalté par son propre drame’, ontdekt men een onopgelost
conflict van de vormelooze diepte met de beschavingsoppervlakte.
Aan exaltatie is n.l. in dit proza geen gebrek, en door hun exaltatie zijn de Duitsche
romantici boeiend; zij voeren het voorspel op van het drama, dat thans gespeeld
wordt in Duitschland, het drama van de dynamiek en niets dan de dynamiek, waarvan
een profetische geest als Heinrich Heine enscèneering en rolverdeeling reeds
aankondigde: in zijn Romantische Schule, maar scherper nog in zijn Geschichte der
Religion und Philosophie: ‘Es sind nur die kleinen Hunde, die in der leeren Arena
herumlaufen und einander anbellen und beissen, ehe die Stunde erscheint, wo dort
die Schar der Gladiatoren anlangt, die auf Tod und Leben kämpfen sollen.’
Wie de sfeer van het voorspel wil leeren kennen, om het drama beter te begrijpen,
neme Die Schönsten Erzählungen Deutscher Romantiker ter hand, en legge Heine
er naast. Misschien wordt hem zelfs de vriendelijke zwerflust van een Eichendorff
(Aus dem Leben eines Taugenichts) tot symbool van het ‘dynamische,’ dat het op
drift raken der oude, geheiligde waarden, het groote drama der Europeesche cultuur,
reeds aangekondigt.
Menno ter Braak

Jacques Perk en Joanna Blancke
aant.

Een discussie over Perks platonisme
Het standpunt van M. Nijhoff en Jan Engelman
Naar aanleiding van de publicatie der brieven van Jacques Perk aan Joanna C. Blancke
(in het eerste schrift van den zestienden jaargang der ‘Vrije Bladen’) door dr G.
Stuiveling, waarover ik schreef in het Vad. van 21 Jan. jl. en later in Groot Nederland
van Febr. jl., is er eenig verschil van meening ontstaan. In de N.R.C heeft mr M.
Nijhoff de stelling verkondigd (maar nauwelijks verdedigd of aannemelijk gemaakt),
dat Perk eigenlijk in het geheel niet op Joanna verliefd is geweest, maar dat hij,
‘overrompeld’ door de liefde van Joanna als antwoord op zijn ‘aanbidding’, is
‘teruggedeinsd’ Een vrijwel overeenkomstig standpunt verdedigde Jan Engelman in
de Nieuwe Eeuw, al liet hij zich minder positief uit. De laatste komt nu in hetzelfde
blad (van 9 Maart jl.) nog eens op de quaestie terug, aangezien Stuiveling hem
gewezen heeft op eenige reeds eerder door hem uitgegeven brieven van Perk aan
Vosmaer, waaruit volgens hem duidelijk genoeg blijkt, dat Perk Joanna wel heeft
liefgehad. Engelman drukt deze brieven, voorzoover zij op de verhouding Perk Joanna betrekking hebben, af, maar voegt er aan toe, dat zij ‘de mogelijkheid van 'n
zeldzamen en geëxalteerden toestand in platonischen geest bij Jacques Perk’
openlaten. ‘Perk was meer verliefd op zijn conceptie der liefde dan op Joanna en in
wezen zien we hier dan ook hetzelfde voor ons als in de Mathilde-episode. Zijn
wanhoop, zijn geafficheerde zelfmoordoverpeinzingen, ze komen voort uit het
onverwezenlijkbare van zijn spiritueel Eroosverlangen (dat alleen nog neerslag vinden
kon in poëzie). Het object zelf was hierbij van ondergeschikte beteekenis en zoo
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ontbreekt bij Perk alles wat in een normale menschelijke liefde sterk meespreekt,
ook b.v. jalouzie. Joanna was vooral “onbereikbaar” voor hem, zoo voel ik het, omdat
hij haar niet bereiken wilde. Hij coquetteert met hare verloving, die het geval voor
hem zooveel te pikanter maakt’. Aldus Engelman.
***
Het wil mij voorkomen, dat deze discussie veel kans loopt in steriliteit te verzanden,
voorzoover zij niet zelfs van aanwijsbaar onjuiste praemissen uitgaat. Immers: de
positieve bewering van Nijhoff, dat Perk niet van Joanna zou hebben gehouden, is
in strijd met alle gegevens.. men leze slechts den zesden brief uit Stuivelings
publicatie, waarin de verliefde toon van den mensch Perk niets te wenschen overlaat!
En uit het betoog van Engelman kan hoogstens volgen, dat Perk, de ‘aankomende
jongeling’, zijn liefde onmiddellijk omzette in de platonische kategorieën, die nu
eenmaal bij zijn dichterlijk schema pasten.... een feit, waaraan niemand redelijkerwijze
twijfel koesteren kan, en dat geenszins een werkelijke verliefdheid als basis uitsluit,
integendeel.
Over de gevoelens van Joanna weet men heel wat minder, aangezien de brieven
van haar aan Perk er niet zijn; de fantasie van Nijhoff werkt hier met zuiver
romantische hypothesen. Volgens uitlatingen van haar dochter, mevrouw Blom Schippers, zou Joanna voor Perk geen liefde hebben gekoesterd, aldus deelt Stuiveling
thans mee. Deze mededeeling is echter (uiteraard) een vage omschrijving achteraf,
want er komen zooveel complicaties te pas bij gevoelens als hier in het spel zijn, dat
men naar genuanceerder termen zou moeten zoeken dan ‘liefde koesteren’ of ‘geen
liefde koesteren’. In ieder geval heeft Joanna de correspondentie zorgvuldig bewaard,
waaruit toch wel blijkt, dat zij er waarde aan hechtte.
Een andere vraag is: is dit geding zonder belang? of van weinig belang. De minnaars
van de schoone poëzie, die niets van haar toevallig-menschelijke bronnen willen
weten, zullen stellig eerlang met dergelijke verklaringen voor den dag komen, maar
m.i. volkomen ten onrechte. Ongetwijfeld is alles van belang uit Perks leven, wanneer
men zijn Mathilde-cyclus van belang acht, want men kan de platonische
‘verdubbeling’ der geliefde, die op de Nederlandsche literatuur na Tachtig zulk een
invloed heeft uitgeoefend, nooit losmaken van de aanleidingen tot die ‘verdubbeling’,
in casu Mathilde Thomas en Joanna Blancke, zoodra men tot de literatuurhistorie
overgaat.
M.t.B

De Gids.
aant.

Antisemitisme met excuses.
Dr E.J. Dijksterhuis herdenkt prof F.G. Scheltema. F. Bordewijk besluit zijn
tooneelstuk ‘Sumbo N.V.,’, dat mij, naar ik hoop, aanleiding zal kunnen geven tot
een bespreking bij een opvoering, die binnenkort zal plaats hebben. Dr H.T.
Colenbrander begint een reeks opstellen over de Europeesche geschiedenis tusschen
1871 en 1914; mr J.A. van Hamel geeft indrukken van een reis door Indië.
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De redactie excuseert zich voor de opneming van een artikel over het Joodsche
probleem als internationaal probleem door mr A.F. Zwaardemaker, dat inderdaad
niet veel anders is dan antisemitisme ‘in het nette’. In wezen komt het op hetzelfde
neer, want antisemiet blijft antisemiet; en waarom de redactie overging tot opneming
van een beschouwing, die zij niet zonder een ongebruikelijk en voor den inzender
weinig vleiend commentaar wilde plaatsen, blijft onduidelijk.
Anton van Duinkerken wijdt zijn kroniek der Nederlandsche letteren aan een
proefschrift van dr H. Smilde over Jacob Cats.
M.t.B.

Honderd deelen Ned. literatuur
aant.

De reeks, opgezet door de Mij der Nederlandsche Letterkunde en de Kon.
Vlaamsche Academie
Het eerste deel thans verschenen
Het is een moeilijk tegen te spreken feit, dat de Nederlandsche literatuur uit het
verleden het volk slecht bekend is. Wel heeft men door het onderwijs veel respect
voor dat verleden gekweekt, maar het contact ontbreekt in veel gevallen. Voor een
deel is dat stellig te wijten aan den onvermijdelijken afstand, dien de historie nu
eenmaal schept; maar het valt anderzijds niet te ontkennen, dat voor een behoorlijke
uitgave van Nederlandsche teksten tot dusver heel weinig is gedaan. In deze lacune
wil de grootscheeps opgezette reeks van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde en de Kon. Vlaamsche Academie voorzien, waarover wij vroeger reeds
bericht hebben.
Ongetwijfeld, er bestaan van de meeste onzer klassieken wel behoorlijke
schooluitgaven (Pantheon e.a.); maar zij zijn uiteraard vooral bestemd voor
paedagogische doeleinden, zij lokken niet dadelijk aan tot ‘gewone’ lectuur en
bibliotheekvorming. De op honderd deelen berekende serie van Maatschappij en
Academie heeft een heel ander doel.
‘Men overdrijft niet, wordt in het prospectus gezegd, als men van den gemiddelden
Nederlander beweert, dat hij de letterkunde der vroegere eeuwen als een passende
tijdpasseering der schooljaren beschouwt, maar slechts zelden op lateren leeftijd tot
Vondel of Hooft, Bredero of Luiken terugkeert. Daarom kent hij zijn eigen oudere
letterkunde niet en praat er gaarne geringschattend over.
Het kan onze kultuur slechts schaden, als onze letterkunde niet levend
bezit van het volk blijft. Te vaak wordt echter de oude literatuur aan het
publiek geboden in uitgaven, waarvan de sobere eenvoud, om niet te zeggen
de prozaische leelijkheid, reeds aangeven dat zij meer voor de schoolbank,
dan voor de kast van den boekenliefhebber bestemd zijn. Dit kan ten deele
verklaren, waarom men op later leeftijd zoo zelden naar onze klassieken
grijpt en waarom zooveel oudere werken volslagen onbekend gebleven
zijn
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Daarin zal de uitgavenreeks, die door “Elsevier” ondernomen is, voor goed een einde
maken. Geen Nederlander zal meer kunnen beweren, dat onoogelijke schooluitgaven
hem den weg tot het genot onzer literatuur versperren moeten, want nu wordt hem
geboden, wat de andere, grootere volken reeds lang bezitten: een reeks van boeken,
waarin het waardevolste van onze letteren volledig vertegenwoordigd is, en bovendien
in een vorm, die zelfs den keurigsten boekenminnaar genot verschaffen zal. Moge
het Nederlandsche volk toonen, dat het zijn dichters waard is, moge het weer gaan
luisteren naar wat zij gezongen en gezegd hebben in de vertrouwde dierbare klanken
van onze taal.’
Men kan uit deze aankondiging opmaken, dat in de eerste plaats de lezer (niet de
student) wil bereikt worden; en daarvoor kan men slechts de grootste waardeering
hebben. Een uitgave als deze behoort dan ook geen speciaal vakkarakter te dragen
(al verwacht men van haar natuurlijk een nauwkeurige wetenschappelijke
verantwoording); zij moet evenmin een valsche illusie van populariseering wekken,
maar de beschikbare teksten bieden in een voor velen toegankelijke en goed verzorgde
editie.

Geestelijke Epiek der Middeleeuwen: het eerste deel der reeks.
Het dezer dagen verschenen eerste deel der reeks (waarvan de redactie berust bij dr
A.H. Cornette, mr P.N. van Eyck, dr J. van Mierlo S.J., dr H.W.E. Möller, dr R.
Verdeyen, dr Jan de Vries en dr J. Wille) wijst reeds in de goede richting. Wij mogen
het waarschijnlijk als model beschouwen voor wat volgen gaat en daarom mogen
wij wel even bij het uiterlijk stilstaan. Dit deel Geestelijke Epiek der Middeleeuwen,
door prof. dr J. van Mierlo S.J., voldoet in vrijwel ieder opzicht aan de eischen, die
men aan een goedkoope en toch soliede boekuitgave kan stellen. De druk is duidelijk,
de bladspiegel aangenaam, de halfleeren rug degelijk, het linnen van den band sober
van toon. Het moet, dunkt mij, voor iederen boekenliefhebber 'n genot zijn honderd
deelen in dit formaat in zijn kast te hebben! Uitgeefster is de Uitg.-Mij Elsevier te
Amsterdam, die dus eer van haar werk heeft.
Dit deel geestelijke epiek is uiteraard een keuze uit de omvangrijke stof. Prof. van
Mierlo heeft die keuze met een korte inleiding verantwoord; hij geeft hier een
duidelijke karakteristiek van het samengestelde phaenomeen, dat hij behandelt. Dat
niet uitsluitend het ‘aesthetisch-mooie’ bij de keuze den doorslag zou geven, ligt
voor de hand; een groot deel van de geestelijke epiek der middeleeuwen is zonder
belangstelling voor de structuur van het toenmalig geestelijk leven moeilijk te
apprecieeren; maar het is niet in te zien, waarom zulk een structuur niet een grooteren
lezerskring zou interesseeren, omdat veel ervan ons nog direct aangaat. Het
‘aesthetische’ spreekt uit deze teksten dan ook het sterkst, wanneer men begint met
zich los te maken van het aesthetische vooroordeel, dat alle belangrijke uitingen van
den menschelijken geest zoo maar voor het grijpen liggen.
Men vindt hier natuurlijk de ‘Beatrijs’ legende, die van onze geestelijke epiek wel
een der opmerkelijkste voortbrengselen is. Voorts o.m. fragmenten uit het naïeve
‘Van den Levene ons Heren’, uit verschillende heiligenlevens, uit ‘Theophilus’ en
‘Van Sente Brandane’. De motieven in deze teksten verwerkt zijn vrij simpele
varianten op het geloofsthema der middeleeuwsche katholieke wereld; in de eerste
plaats is er het telkens terugkeerende conflict van God en Duivel, Goed en Kwaad,
dan zijn er de mirakelen, de genade, de Maagd Maria, die in dit geding een
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bemiddelende rol spelen. Uit de argeloosheid, waarmee deze literatuur (die zeker
geen literatuur is in den hedendaagschen zin des woords) is opgeteekend, spreekt
een geest, dien wij niet meer kennen; iets van de universaliteit der middeleeuwen
komt ons tegemoet uit deze bladzijden, waarvan het grootste deel den gemiddelden
lezer geheel onbekend is
Wanneer de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde op den
ingeslagen weg voortgaat, zal zij zeker de belangstelling vinden voor haar
werk, die zij hierdoor verdient. Er is in de laatste jaren vele kwaad van
haar gesproken. en niet ten onrechte, maar door dit initiatief maakt zij veel
goed.
M.t.B.

Ver van het realisme
aant.

‘Kleine Inez’ in een precieuze caricatuur
De droom van Karel den Stoute
Reinier van Genderen Stort, Het Goede Leven. (Em. Querido's Uitg. Mij,
Amsterdam 1938).
Nine van der Schaaf, Leven van Karel de Stoute. (Salamanderreeks; Em.
Querido's Uitg. Mij, Amsterdam 1938).
Met zijn roman Kleine Inez, heeft R. van Genderen Stort zich pl.m. 1925 bij het
lezend publiek een grooten naam verworven; hij heeft sedert dien niet veel proza
meer laten drukken (wel aphorismen en gedichten), maar wat hij dan liet drukken
was bijzonder geschikt om zijn gevestigde reputatie weer in decadentie te brengen.
Vooreerst kwam daar de roman Hinne Rode van de pers, die door sommigen als een
deftige caricatuur van Kleine Inez is opgevat, maar geheel ten onrechte, want de
schrijver meende het zeer ernstig met deze etalagepop, die in den giftigen roes van
het zinneleven verstrikt raakt, platonische teksten ontcijfert en aan een
‘chaldeeuwschen roman’ arbeidt. Ik qualificeerde dit boek destijds als ‘precieuze
snert’ en schreef erover: ‘De houding, die uit Kleine Inez zoo duidelijk en
aanvaardbaar sprak, is in Hinne Rode ontaard in een zwaarwichtige pose, de pose
van den precieuzen mensch, die toch niet precieus genoeg is om in zijn preciositeit
te schitteren. Van Genderen Stort is niet precieus als Couperus, hij is geen epicurist
van de goddelijke oppervlakte; hij is zwoegend precieus, moeizaam verfijnd’. Dat
was in 1930; nu, in 1938, doet Van Genderen Stort mij de eer aan een roman te
publiceeren, die dit oordeel tot in onderdeelen bevestigt: Het Goede Leven. Men zou
hoogsten kunnen zeggen, dat de precieuze stijl van den auteur hier nog wat stijver
en caricaturaler is geworden, maar verder klopt alles.
Ik wil graag bekennen, dat ik Kleine Inez destijds zeer bewonderd heb. Dit verhaal
eener ‘versterving’, waarin de wereld van Arnhem uit gezien verschijnt als de
Mayasluier, waarin alles afschaduwing lijkt van een tweede wereld (Plato's rijk der
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Ideeën), waarin de held Peter den zwaren weg gaat van de gestadige veredeling der
vreugden door de donkere zinnelijkheid te overwinnen, verlost door de kleine Inez......
dit verhaal boeide mij bijzonder, als de mythe der katharsis. Zoozeer heb ik dezen
roman bewonderd, dat ik hem, na Hinne Rode en Het Goede Leven, niet meer durf
te herlezen, uit vrees in het sublieme het ridicule van later terug te vinden; en
ondankbaar jegens de emoties, die Van Genderen Stort mij verschafte, wil ik in geen
geval zijn. Laten wij het er dus voor houden, dat hij in Kleine Inez het diepste
uitgezegd heeft wat hij te zeggen had, en dat hij, als zoovele schrijvers, toch voortging
met schrijven, ook al kon hij zich slechts herhalen en zijn onderwerp bederven. Want
van anti-realistisch en verdroomdpoëtisch is de taal van R. van Genderen Stort
langzamerhand aanstellerig en quasi verheven geworden; de reactie op het naturalisme
en de huiskamer-familjariteit is bij hem zoover voortgeschreden, dat hij van den
weeromstuit in den salon terecht is gekomen. De gekunsteldheid en geparfumeerdheid
van dit taaleigen is zoo ondragelijk, dat men er in geen enkel opzicht meer
waardeering voor kan hebben; want waarom zou de salon van het manierisme beter
zijn dan de huiskamer van de gezellige platvloerschheid?

Holle deugdvaten en een gemaniereerde stijl.
Ook Het Goede Leven is weer een herhaling van Kleine Inez; men herkent in den
hoofdpersoon Ruben Peter en in zijn geliefde Beatrijs Inez, maar zij zijn
schematischer, levenloozer en vooral deugdzamer geworden; zij zijn vrijwel niets
anders meer dan leege deugdvaten, die hol klinken als men het waagt er voorzichtig
op te kloppen. Ruben is de zoon van een Joodschen slijter, die door een (ook al edelen
en stralenden) dr van Meeghen in zijn huis wordt opgenomen om zoodoende dien
graad van deftige volmaaktheid te kunnen bereiken, waarin wij in deze wereld zoo'n
behoefte hebben. Zijn liefde voor de kuische en aanminnige Beatrijs is zoo
onbeschrijflijk puur, dat wij bijna niet willen gelooven, dat deze twee lichtgoden
toch nog een gezin stichten; maar Van Genderen Stort verzekert het ons en hij geeft
zelfs een beschrijving van de huwelijksreis (‘En toen besefte Ruben dat Pallas van
hen was geweken, dat het uur van Aphrodite was aangebroken’.) Terwijl in Kleine
Inez de harmonie verworven werd na strijd tegen de vulgaire zinnelijkheid, is bij
Ruben en Beatrijs alles direct in orde; zij komen als heiligen ter wereld, en hebben
nauwelijks te kampen met het kwaad. Wel wordt Ruben, die in de medicijnen heeft
gestudeerd en dokter is geworden (natuurlijk om het leed der menschheid te
verzachten), op lateren leeftijd op een ridderslot bijna verleid door een barones, die
voor krasse middelen niet terugdeinst, maar Ruben weet haar van zich af te houden
en neemt afscheld met de woorden:
‘Mevrouw, uw toeleg is mislukt en de mijne ook, ik had u willen worgen en u mij
alleen maar schenden zoo in het voorbijgaan, het meest ben ik dus gedupeerd’.
Het is begrijpelijk, dat de barones hem daarop ‘met spalkende (!) oogen’ aanstaart
en haar nederlaag incasseert. De strijd tusschen harmonie en zinnelijkheid, tusschen
‘engel’ en ‘sater’, zooals Stort het noemt, speelt zich in den roman verder vrijwel
geheel buiten Ruben en Beatrijs om af; b.v. in den demonischen student Olle van
der Dunne, ‘letterkundige’, een soort Hollandschen Baudelaire en Don Juan, over
wien op p. 70 de ijselijkste details worden meegedeeld; ‘ingewijd in de geheimen
van het Babylonische zedeleven, beweerde hij, fantast als hij was, dat zijn
voorgeslacht rechtstreeks terugging tot Babel en Assur’. Babel èn Assur nog wel;
wij worden dadelijk herinnerd aan den chaldeeuwscheh roman van Hinne Rode;
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maar in Olle leeft dan, behalve de sater, ook de engel, en die twee strijden een
eeuwigen strijd in hem.
En onderwijl vergaan al maar de seizoenen, er komt een nieuwe herfst, er krassen
weer kraaien, er komt een nieuwe lente, een nieuwe zomer; verschillende personages
uit den roman sterven af, alles gaat voorbij. Eigenaardig is, dat er nog al veel gebeurt
in dit verhaal, en dat men toch het gevoel heeft, dat de tijd stil staat; er komen telkens
andere menschen op het tooneel, maar zij zijn allen even schematisch en
uitgehold-platonisch-onwaarschijnlijk, zoodat zij ons niet boeien, maar irriteeren of
ook wel aan het lachen maken. Hoe zou men ook niet lachen in dezen ellendigen
tijd, als men bij een gesprek over de ernstigste zaken tusschen Ruben en Olle in
American te Amsterdam genoteerd vindt: ‘Zij kwamen overeen Casseler rib met
zuurkool te eten; daarbij voegde bier en geen wijn. Olle bestelde twee glazen
Heineken's bier en twee kelken oude klare van Lucas Bols.’ Men verwacht nu te
vernemen, of Ritmeester dan wel Vossebreuer tot afterdinnersigaar werd uitverkoren,
maar het gesprek gaat dan plotseling over de ‘vleeschgeworden wellust’. Zulke
nuchtere intermezzi werken bepaald komisch in een stijl, die ‘gesmukt’ zegt voor
‘versierd’, ‘taveerne’ voor ‘café’ ‘kouten’ voor ‘praten’, ‘noenmaal’ voor
‘middageten’, ‘euvel’ voor ‘ziekte’ en ‘de kostelijkste aller zuivelspijzen’ voor
gewonen verschen room; zij werken als grapjes van iemand, die zich zes dagen van
de week angstvallig van alle gewoonheid en humor onthoudt om op Zondag plotseling
uit den hoek te komen. Maar niets is stellig minder de bedoeling van den schrijver,
wien de gemaniereerdheid tot een tweede natuur is geworden, getuige b.v. een zin
als deze:
‘Dan Algiers, de witte stad, in Arabischen trant gebouwd, met haar palmenlanen,
haar tuin, rijk aan tropische gewassen, dragend den naam van den held die, makker
van Napoleon, toenmaals Bonaparte, won den slag bij Marengo, eerst verloren en
sneuvelde in de zegepraal, Desaix.’
Dit is een zin voor een examen om te ontleden en na te vertellen ‘met je eigen
woorden’. Ik vrees echter, dat het meerendeel der examinandi zou zakken en zich
voorgoed van de Nederlandsche letteren zou afwenden. Laten wij hun dus voorhouden,
dat zij zich vooral niets wijs laten maken: dit is geen ‘hooge kunst’, noch taciteïsche
zeggingswijze, dit is alleen ‘onuitstaanbaar patriarchaal’, zooals Anthonie Donker,
over Hinne Rode handelend, terecht gezegd heeft....

Een historisch fresco.
In een artikel over De Liefde van een Dwaas van Storts generatiegenoote Nine van
der Schaaf (Vad. van 19 Sept. 1937) heb ik geschreven, dat haar proza ongeveer
tusschen dat van Stort en Van Schendel in ligt; ‘haar materiaal (de neoplatonisch
“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.’ Inderdaad, de stijl van Nine van der Schaaf komt voort
uit eenzelfde afkeer van het gezellige realisme als die van R. van Genderen Sort,
maar zij heeft geen hang naar het gemaniereerde, en daarom zijn haar boeken soms
eerder wat steriel-vegetarisch dan onzuiver, laat staan aanstellerig. Nine van der
Schaafs laatsten roman Leven van Karel de Stoute kan men dus ook als pendant van
Het Goede Leven opstellen, maar dan ten bewijze, hoe een overeenkomstige
stylistische geaardheid ook een respectabel resultaat kan afwerpen.
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Dat dit leven van Karel den Stoute een roman is in den eigenlijken zin van het
woord, meer dan een biographie, lijkt mij te verdedigen; de schrijfster stelt Karels
karakter op den voorgrond, niet de uiterlijke feiten. De bontheid en schelheid van
contrast, die Huizinga in zijn Hersttij der Middeleeuwen zoo goed heeft laten
uitkomen, ontbreekt in het werk van Nine van der Schaaf, dat meer het karakter heeft
van een sober fresco; eigenlijk merkwaardig, dat een schrijfster met een zoo
uitgesproken voorkeur voor het sobere, stemmige en stille een zoo vitalen en
energieken man van actie tot onderwerp van een boek heeft gekozen! De memorialist
Philippe de Commynes, die achtereenvolgens den Bourgondischen hertog en zijn
tegenspeler, den Franschen koning Lodewijk XI, diende, zei twee dingen van Karel;
‘l'une est que je crois que jamais nul homme ne print plus de travail que luy, en tous
endroits où il faut exerciter la personne; l'autre qu'à mon advis je ne connus oncques
homme plus hardy’. Maar: ‘Je n'ay vu nulle occasion pourquoy plus tost il dust avoir
encouru l'ire de Dieu, que de ce que toutes les graces et honneurs, qu' il avoit reçus
en ce monde, il les estimoit tous estre procédés de son sens et de sa vertu, sans les
attribuer à Dieu, comme il devoit.’ Bij Commynes, een der voornaamste bronnen
van het tijdvak (hij speelt ook een rol in het boek van Nine van der Schaaf) verschijnt
de Stoute dus reeds als de overmoedige, die door de overschatting van zijn
menschelijke vermogens ellendig ten gronde gaat, ofschoon ‘il avoit de bonnes et
vertueuses parties en luy’. Zoo leerden wij hem trouwens ook ongeveer kennen op
de sohoolbanken, waar de associatie ‘stout’ = ‘ondeugend’ onwillekeurig bij ons
opkwam.
Ook Nine van der Schaaf ziet den held van haar roman in dit conflict verwikkeld.
Karel droomt den droom van een Christenrijk, maar het is een romantische droom,
bestemd om te mislukken, bedreigd door de menschelijke ijdelheid en de verzoekingen
van den duivel; die droom geeft hem ook het recht, zoo meent hij, zijn vijand
Lodewijk XI te haten, maar wanneer de tegenslag komt, bekrimpt hem de twijfel:
‘Was het de duivel die hem listig tot erfgenaam van een groot geslacht bestemd had,
opdat hij zou meenen dat zijn ijdelheid van God was? - Neen, zijn geboorte was Gods
wil en zijn ijdelheid een droom die zijn geweten nooit bezwaarde. - Waarom had
God hem niet de macht gegeven den vijand te verslaan?’ De eigenlijke erfgenaam
van dit tijdvak is niet de romanticus van Bourgondië, maar de politieke realist
Lodewijk XI.
Als steeds is de psychologie van Nine van der Schaaf ietwat abstract; niet de
concrete détails van de persoonlijkheid Karel den Stoute, maar algemeen gehouden
‘karaktertrekken’ bepalen het beeld, dat zij van den hertog wil geven. Vandaar, dat
de lezer den indruk krijgt van een fresco, waarin het rumoerige en anecdotische wel
voorkomt, maar op den achtergrond gedrongen, gestyleerd, in vereenvoudigde vormen;
het sneelt dus geen rol van wezenlijke beteekenis. Deze historische visie doet dan
ook sterk denken aan die van den jongen Van Schendel, al stelt Nine van der Schaaf
zich een ander doel dan de schrijver van Een Zwerver Verliefd; die visie is romantisch,
wat de instelling op de stof betreft, maar zij verwerkelijkt zich in den stijl door een
soberheid, die alle onevenwichtige contrasten de romantiek ontbeert.
Menno ter Braak.

Duitsche literatuur na 1933
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aant.

Schrijven in het teeken der totaliteit
Fabels over Rilkes afstamming
Wendel von der Au, Literatuur onder het Hakenkruis.
(Waakzaamheid-reeks; Van Gorcum & Comp. Assen 1939).
De schrijver van deze brochure over de Duitsche literatuur sedert de opkomst van
het nationaal-socialisme is een der beste kenners van het onderwerp. Wat hij hier te
rapporteeren heeft, is niet verheffend, maar aangezien velen van de stof niet op de
hoogte zijn, is zijn geschrift verre van overbodig. Wat gebeurde er in Duitschland,
toen in Mei 1933 duizenden boeken werden verbrand, als teeken, dat ‘het volk van
denkers en dichters’ zich ging ontdoen van de cultuurbanden met Europa? Was het,
zooals men wel eens op verkiezingsvergaderingen hoort declameeren, een terugkeer
tot de middeleeuwen? Neen, antwoordt Wendel von der Au:
‘Het ging veeleer om de onderdrukking van een door oorlog, inflatie en deflatie
uitgeput en door jarenlange werkeloosheid verarmd volk - om de verovering van een
land, waarbij de overwinnaars als een bezettingsleger de overwonnenen hun wil
oplegden.’
Van die verovering was de boekenverbranding het ‘geestelijk’ symbool. Wat
sedertdien in Duitschland literatuur heet is een geheel ander verschijnsel dan de
literatuur in de democratische landen van Europa; ‘spreken, schrijven, boeken drukken
en boeken verkoopen. reciteeren en tooneelspelen mag in Duitschland nog slechts
wie daar concessie voor heeft van de N.S.D.A.P.’, aldus de auteur dezer brochure;
de totalitaire staat eischt ook erkenning van zijn macht door de schrijvers zij worden
georganiseerd als soldaten in de Reichsschrifttumskammer, waartoe ook de ‘Gruppe
Buchhandel’ behoort. Over deze organisatie vindt men bij Wendel von der Au tal
van interessante bizonderheden. Zoo is het ten onzent nog niet algemeen bekend, dat
de wet, die beveelt, dat boeken, die de N.S.D.A.P. onaangenaam zijn, niet gedrukt
en door den boekhandel niet verspreid mogen worden, bovendien het schrijven
verbiedt aan ieder, die niet in het bezit is van een door de Reichsschrifttumskammer
verstrekte vergunning, óók het schrijven voor zichzelf, waardoor een dichter ter zich
van het geweld van zijn gevoelens en visioenen kan bevrijden ook zonder de bedoeling
zijn manuscript te laten drukken

Een façade-literatuur.
Over de huidige Duitsche literatuur, die een typische façade-literatuur is, omdat zij
in de romantiek van ‘Blut und Boden’ de nijpende problemen der dagelijksche realiteit
tracht te ontvluchten, geeft de brochure veel weinig of niet bekende details. Eveneens
over de nieuwe ‘volksche’ bewerkingen van de klassieken, die ‘naar 's lands
gelegenheid verduitscht worden’, d.w.z. voor het nationaal-socialistische publiek
pasklaar gemaakt (Plato, Homerus, Shakespeare), terwijl de authentieke Duitsche
schrijvers, die het regime niet welgevallig zijn, worden verdonkeremaand. Zoo
worden Lessing en Rilke weggewerkt door den nationaal-socialistischen professor
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Jozef Nadler, wiens methode t.o.v. Rilke al heel practisch is. ‘Rainer Maria Rilke,
aldus Wendel von der Au, is den nationaalsocialisten een doorn in het oog. omdat
hij een “cosmopoliet” was. Kan bij een “artgemässer” Duitser zijn? Hij heeft een
oude stamboom, zodat het moeilijk is aan de hand van papieren zijn “Blutferne” te
bewijzen. Dus schrijft Nadler mythisch, d.w.z. a-logisch over Rilke:
Wir glauben an diesen Kaertner Adel nicht, auch wenn er bestanden hat, wir glauben
an die Tropfen slawischen Blutes, auch wenn sie nur spärlich waren, und wir glauben
an seine jüdische Grossmutter, von der erzählt wird.’
Hier ziet men de Joodsche afstamming van Rilke (en ergo de Joodsche geest zijner
werken) in een handomdraai bewezen uit geloof. In de officieel uitgegeven bundels
Duitsche gedichten komt Rilke niet meer voor.
Wat ik in deze nuttige en waarschuwende brochure alleen mis, is een paragraaf
over een der zeldzame schrijvers uit de peripheri van het nationaalsocalisme, die
geen façade-literatuur leverden: Ernst von Salomon. Zijn romans ‘Die Geächteten’
en ‘Die Stadt’ behooren tot het belangrijkste van wat de Duitsche literatuur na den
oorlog heeft voortgebracht. Weliswaar zijn zij niet nationaal-socialistisch in den
strikten zin des woords (zij zijn trouwens al voor 1933 verschenen en de auteur is
sedert dien practisch ‘verstomd’), maar zij zijn nochtans representatief voor de
vrijscharenmoraal, die aan de ‘Revolution des Nihilismus’ (Ernst Jünger c.s.)
voorafgaat. Uit deze intelligente romans juist kan men opmaken, wat slechts
decoratieve voorgrond en wat wezen van deze revolutie is, hoe het komt, dat de
officieele Duitsche literatuur van tegenwoordig onder controle slechts vooze romantiek
weet te produceeren. ‘Het nationaalsocialisme is geen idee en heeft geen idee’, zegt
Wendel von der Au in een slotwoord; men kan dat niet beter verduidelijken dan door
te wijzen op de romans van Ernst von Salomon.
M.t.B.

Een dokters dilemma
aant.

‘The Doctors Dilemma’ van Bernard Shaw
Residentie-tooneel
In zijn ‘tragedie’, getiteld ‘The Doctor's Dilemma’, is Shaw veel meer dan in zijn
deze week door The London Mask Theatre gespeelde ‘Candida’ een venijnige
moralist. De analyse van de menschelijke pysche is hem hier een welkom middel
om te moraliseeren, waarvan hij, dat moet er dadelijk bij gezegd worden, een
uitstekend gebruik maakt. Niet op de ontleding zelf, door Shaws aangeboren
geestigheid en aphoristisch talent dikwijls van een vlijmende scherpte, komt het aan,
maar op de moraal als probleem. De mensch moet in al zijn feilbaarheod en pretentie
tentoongesteld staan, opdat de aanwezigheid van tegenovergestelde eigenschappen
daaraan openbaar worde. Van het eenzijdig verspecialiseerde doktorendom levert
Shaw een allerhatelijkste satire, die er in haar felle gechargeerdheid aanvankelijk
uitziet als een aanprijzing van de ‘vis medicans naturae’. Vooroordeel, verliefdheid,
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bekrompenheid, spannen in deze aesculapen samen tegen de gezondheid van den
schilder Louis Dubedat, die hier echter in de eerste plaats de amoreele tegenspeler
is van den geadelden arts Ridgeon; twee moralen tegenover elkaar.
Het onderwerp heeft Shaw blijkbaar ontzaglijk veal strijdlust ingeblazen, want hij
heeft, zooals men waarschijnlijk weet, aan het stuk een ‘Preface on Doctors’ van
kolossale afmetingen doen voorafgaan; het beslaat ongeveer de helft van de
boekuitgave van ‘The Doctor's Dilemma’, zoodat men, met Shaw's eigen woorden,
haast kan zeggen, dat het stuk het voorwendsel is geweest om het theoretische
‘Preface’ te schrijven. In dit uitgebreide betoog tracht Shaw op zijn bekende
paradoxale en welbespraakte manier aannemelijk te maken, waarin volgens zijn
meening het dilemma der doktoren bestaat. ‘It is not the fault of our doctors’, zegt
hij, ‘that he medical service of he community, as at present provided for, is a
murderous absurdity. That any sane nation, having observed that you could provide
for the supply of bread by giving bakers a pecuniary interest in baking for you, should
go on to give a surgeon a pecuniary interest in cutting off your leg, is enough to make
one despair of political humanity. But that is precisely what we have done. And the
more appalling the mutilation, the more the mutilator is paid. He who cuts your inside
out receives hundreds of guineas....’ Scherp opponeert Shaw tegen de opvatting van
den medischen stand als een bijzonder eervol begroep; hij noemt het doktersberoep
zelfs ‘infamous’ en stelt de vraag, wat men wel van een rechter zou denken, die
hooge honoraria incasseerde voor zijn beslissingen! Zonder de angst en het bijgeloof
van de moderne wilden voor hun medicijnman, zou (beweert Shaw niet geheel ten
onrechte) de helft van de practijk en zeven achtste van het gezag der dokters
verdwenen zijn. De oplossing van het dilemma zoekt de theoreticus Shaw in
socialistische richting; in plaats van de ‘Private Illness Service’ moet een ‘Public
Health Service’ komen, die avonturiers en lieden met moorddadige neigingen tot
dienaren der gemeenschap weet te maken; en in afwachting daarvan adviseert hij
den lezer om een chirurg, die voor eigen rekening werkt, niet anders te behandelen
dan als een beul, die hetzelfde zou doen.
Men moet zich echter niet al te zeer blind staren op de doktersquaestie, die voor
Shaw als pamflettist ongetwijfeld een belangrijk punt is, maar voor Shaw als
tooneelschrijver min of meer een voorwendsel. Hij noemt zijn stuk een tragedie, en
het is ook een tragedie, omdat de twee moralen, die op elkaar botsen, tot het einde
toe onverzoenlijk blijven. Het doktersstandpunt wordt voor Sir Colenso Ridgeon een
middel tot camouflage van zijn ware verhouding tot den tuberculeuzen schilder
Dudedat, dien hij ‘vermoordt’. d.w.z. ter behandeling overlaat aan zijn collega Sir
Bloomfield Bonnington, van wien hij weet, dat hij van zijn (Ridgeons) geneesmethode
niet het juiste gebruik maakt. Hij ziet Dubedat, den amoreelen kunstenaar (afstammend
van den mensch der Renaissance en Nietzschers Uebermensch, maar getransponeerd
in de wereld van Bernard Shaw), als een ‘genialen hond’, met het accent op ‘hond’,
omdat hij verliefd is op Dubedats vrouw Jennifer en haar de ontdekking wil besparen,
dat haar man een ploert is; hij ziet daarom niet, dat zijn standpunt tegenover Dubedat,
dien hij weigert te redden, door Jennifer nooit gedeeld kan worden, aangezien alle
louche komedianten kanten van Dubedat voor haar niets te beteekenen hebben in
vergelijking met zijn persoonlijkheid, zijn menschelijke waarde. In de laatste acte
blijkt dat conflict duidelijk uit den dialoog van Jennifer en Ridgeon; Ridgeon speelt
daar zijn troeven eerlijk uit, maar hij lijdt de nederlaag; hij heeft zijn ‘moord’ zonder
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resultaat begaan, hij is dus de dupe geworden van zijn dilemma, van de mogelijkheid,
die zijn beroep hem gaf, om met behoud van de medische ethiek een verouden strijd
tusschen twee menschentypen op een moderne manier uit te vechten.
De overige dokters in het stuk zijn scherpe charges, met echt Shawesk vernuft
geteekend; zij kondigen in hun woordenrijkdom de praatoneindigheid van Shaws
ouderdomsstukken aan, maar de afzonderlijke figuren zijn hier tóch zeer individueel
naast elkaar opgesteld en natuurlijk in de handeling (de genezing van den ‘genialen
hond’) opgenomen. Er steekt meer waarheid in deze satire op den medischen stand
dan men oppervlakkig misschien wel denkt; Shaw spitst in de doktoren van zijn
fantasie toe, wat zich in werkelijkheid met minder openhartigheid en consequentie
voltrekt; hij schildert het specialistendom van den chirurg en den internist als een
soort verdwazing door het vak, waarbij echter de gemoedelijkheid van de ‘vakbroeders
onder elkaar’ (de onguren, die elkaar onder het voorbijgaan een knipoogje toewerpen)
de contrasten verzacht. Tegenover Dubedat zijn zij echter de minderen, omdat zij
zich eigenlijk boven hem wanen, en dat Dubedat van hen op een handige wijze geld
weet te leenen, is een bewijs, dat zij ook op hun eigen terrein (dat der honoraria) nog
een lesje bij hem kunnen nemen.
Het sterk theoretische karakter van dit stuk maakt het geenszins ongeschikt voor een
opvoering, al is de vierde acte, waarin Dubedat sterft, omringd door zijn
specialisten-ensemble, een staaltje van Shaws bereidheid om den laatsten ernst te
combineeren met een satire, die hier haast als galgenhumor klinkt, en al spreekt de
theoretiseerende Shaw in het laatste bedrijf door den dialoog tusschen Jennifer en
Ridgeon haast al te consequent. De compositie is echter overal sterk, zoodat goede
acteurs onder goede regie aan de problemen van dezen geest zeer veel leven kunnen
inblazen. De opvatting van Johan de Meester kan ik over het algemeen deelen; zijn
regie getuigde van begrip, al liet hij de doktoren soms iets te veel vrijheid; met name
Adolphe Engers, die als een uiterst vermakelijke Bonnington twee open doekjes
kreeg, was wat al te overmoedig (door zijn succes?) en sprong zoodoende soms even
uit de lijst, terwijl Piet Bron, als de overigens verdienstelijke oude dokter met
levenservaring, in den beginne een paar maal leelijk zijn tekst kwijt was. Maar dat
zijn kleinigheden; als geheel was deze interpretatie verkwikkend tooneel van de beste
qualiteit.
Of De Meester zelf de volle maat heeft gegeven als Louis Dubedat? Deze figuur
is uiterst moeilijk in den goeden toon te houden, vooral in de sterfscène met de
declamatie over Michel Angelo, Velasquez en Rembrandt; men kan daarom De
Meesters technische prestatie waardeeren, maar vooral in de tweede en derde acte
was zijn spel (door een bewuste poging om het comediantische in Dudebat te
versterken waarschijnlijk) toch soms wat te veel manier. Gaandeweg verdween dat,
en men mag zeggen, dat de waarde van de figuur Dubedat zoo toch tot zijn recht
kwam, mede door het correcte wezen van Dirk Verbeek als Ridgeon, die het
maatschappelijke en gentlemanlike tegenover de kunstenaarsnatuur goed accentueerde,
en ook als ‘heer’ de nederlaag leed tegenover Jennifer. De Jennifer van Vera Bondam
blijft ook tamelijk theoretisch, maar in haar gevoelige oogenblikken kon deze vrouw
ons toch verzoenen met de tendenties die Shaw in haar heeft willen belichamen. Van
de doktoren moeten ook Jan C. de Vos als een geboren chirurg met snij-vooroordeelen
en Bob de Lange als zijn Joodsche collega genoemd worden; maar heel bijzonder
was wel het rolletje van dr Blenkinsop, den armendokter, die door Ridgeon in plaats
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van Dubedat ter behandeling wordt opgenomen, fijntjes gespeeld door Ph. la Chapelle.
Coba Kelling is een aardige tyrannieke dienstbode, Max Croiset een flink student,
Mieke Flink-Verstraete een vlotte Minnie Tinwell en Alex Pola een laten wij maar
zeggen deskundig, want uiterst indiscreet reporter. Het decor van Deering naar
ontwerp van De Meester gaf aan de voorstelling een smaakvollen en ‘beeldenden’
achtergrond.
De belangstelling voor deze première, tevens reprise van het stuk na 1913, was
zeer groot en het succes daaraan evenredig.
M.t.B.

Das XX jahrhundert
Een nieuw Duitsch tijdschrift
Wij ontvangen de eerste aflevering van een nieuw Duitsch tijdschrift ‘Das XX
Jahrhundert’, dat onder leiding van Giselker Wirsing en Ernst Wilhelm Eschman zal
gaan verschijnen (uitgave van Eugen Diederichs, Jena). Uit de inleidende
beschouwingen van de beide redacteuren (‘Unser Jahrhundert’ en ‘Die beiden
Europa’) krijgt men den indruk, dat het tijdschrift de bedoeling heeft de politiek van
het ‘Lebensraum’ op een ook voor niet-nationaal-socialisten begrijpelijke manier
aanvaardbaar te maken en het verzet tegen deze politiek zoodoende te verzwakken.
Daarvoor wordt het filosofisch en historisch termenarchief op de gebruikelijke
wijze gemobiliseerd.
Medewerkers zijn o.a. bekende auteurs als Bruno Brehm, Hans Carossa, Edwin
Erich Dwinger en E.G. Kolbenheyer.
De propaganda wordt behoedzaam gedoseerd; reeds wordt een stralende ‘bevrijde’
Slowaaksche vrouw afgebeeld om de zonnigheid in het ‘Lebensraum’ ook fotografisch
te demonstreeren. Verder bevat de aflevering bizonder fraaie reproducties van
schilderijen. Ongetwijfeld zal het tijdschrift ook nog aanleiding geven tot uitvoeriger
commentaar.
M.t.B.

Prot. literatuurbeschouwing
aant.

Een letterkundige geschiedenis en een reunie
Verschil tusschen twee methoden
J.A. Rispens, Richtingen en Figuren in de Nederlandsche Letterkunde na
1880. (J.H. Kok, Kampen, z.j.)
Reünie van Jong-Protestantsche Dichters. Bloemlezing met inl. van dr K.
Heeroma. (Bosch & Keuning, Baarn, z.j.)
HET ONTBREEKT de literatuur na 1880, zelfs de ‘jongere’ en ‘jongste’, in den
laatsten tijd zeker niet aan belangstelling van de zijde der theoretici. Was er ooit een
periode in de Nederlandsche letterkunde, waarin er zooveel welwillendheid voor de
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‘jongeren’ werd betoond, zooveel van hen verwacht, zooveel van hun werk met
critische nieuwsgierigheid werd begroet? Het is, alsof de oudere generaties bang zijn
geworden zich in de jeugd te vergissen en kwaad van haar te spreken, zooals toch in
het algemeen te doen gebruikelijk is. Deze belangstelling is niet uitsluitend een
voordeel. Een generatie kan niet opgroeien zonder tegenstand van ouderen, zonder
bot verzet zelfs; want ook al zijn de essentieele problemen zeker geen
generatie-problemen, ieder geslacht van schrijvers vindt toch een andere wereld,
waartoe zij een verhouding moet vinden, dan een vorig geslacht, en het zal
onvermijdelijk zijn, dat zij dit aan den lijve ervaart ook. Natuurlijk is het absoluut
onnoodig geschillen te forceeren, als zij er niet zijn, en in dit opzicht is de
belangstelling voor de jeugd een gelukkig symptoom; maar met dat al zullen de
verschillen zich openbaren en zullen de geschillen ook niet uitblijven, daarvan ben
ik overtuigd.
In protestantsche kringen is de belangstelling voornoemd eerder nog grooter dan
kleiner dan in het niet-confessioneele deel onzer maatschappij. Het aantal
bloemlezingen van ‘jongprotestantsche’ dichters (waarvan een stuk of wat
langzamerhand ook al zoo jong niet meer zijn) is legio. Ging men alleen op het aantal
bloemlezingen af, dan zou men gelooven, dat de letterkunde in dit domein geweldig
bloeide. Bij nader inzien valt het niet zoo mee; er is zeker veel letterkundig leven
onder de protestanten, maar de werkelijk belangrijke figuren kan men hier tellen. Ik
wees bij vroegere gelegenheden al eens op den jong gestorven romancier J.K. van
Eerbeek en onlangs nog op het bijzonder merkwaardige boek Een Zoon Begraaft
zijn Vader van H.M. van Randwijk; de dichters onder deze jongprotestanten staan
echter over het algemeen te zeer onder den invloed van voorgangers (Willem de
Mérode, maar ook niet-protestantsche dichters), dan dat zij ons tot dusverre veel te
zeggen zouden hebben. En wat de theoretische rechtvaardiging van hun streven
betreft, maar al te vaak moeten wij constateeren, dat groote woorden en
club-gezelligheid in dezen kring meer opgeld doen dan harde critiek en zelfcritiek.
Daarom greep ik met veel nieuwsgierigheid naar een lijvige studie over de
Nederlandsche letterkunde na 1880 van Christelijke zijde, van de hand van J.A.
Rispens. Zou in dit boek van meer dan 400 dicht bedrukte pagina's een nieuw
perspectief gegeven worden, waarvan ook niet-jong-protestanten zouden kunnen
profiteeren? Een studie als deze, die een imposanten indruk maakt en waarin zoo
ongeveer alle verschijningen na '80 (de bekendste en de alleronbekendste en
allerjongste) met groote vlijt zijn bijeengebracht, wekt onwillekeurig verwachtingen.

Overzicht zonder persoonlijke keuze.
Maar in deze verwachtingen wordt de lezer - moet ik tot mijn spijt zeggen teleurgesteld; het blijkt voor de zooveelste maal, dat het niet ieders werk is om twee
zulke wonderlijk door elkaar loopende begrippen als ‘letterkunde’ en ‘geschiedenis’
tot een synthese te vereenigen. Het boek van den heer Rispens is een mer à boire;
het is echter ook een enorme woestijn van namen en citaten; het is, of men het nu
vergelijkt met water of met zand, een onafzienbare vlakte, waarin men vergeefs een
richting zoekt, een eigen, persoonlijke richting wel te verstaan. En dat komt, omdat
de heer Rispens ongelooflijk veel heeft gelezen, zonder echter te kunnen kiezen uit
het vele dat hij las. Hij moet op een gegeven oogenblik met de oogen dicht
ondergedoken zijn in den oceaan van feiten, boeken en scholen, die samen ‘de
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Nederlandsche letterkunde na 1880’ heet; voor hij weer boven kwam, moet hij echter
op het kantje af van verdronken zijn, althans zijn geschiedenis van het lijdvak in
quaestie maakt den indruk van een redding op het nippertje.
Ligt dit aan den opzet? ‘Ik had’, zegt de heer Rispens in een woord vooraf, ‘enkele
opstellen geschreven over Nederlandsche auteurs, die mij boeiden, uit het laatst der
19e en het begin der 20ste eeuw. De uitgever wilde ze publiceeren, maar zag ze, om
practische redenen, gaarne uitgebreid tot een meer volledig overzicht van de richting,
en figuren in de Nederlandsche literatuur na 1880. Dit bracht z'n bezwaren mee,
omdat nu het spontane door het plichtmatige moet worden aangevuld. Anderzijds
blijkt dit laatste, als men er zich eenmaal toe gezet heeft en over het doode punt heen
is, meermalen z'n aanvankelijke onaantrekkelijkheid te verliezen’.
Ja, maar over het doode punt komt men bij den heer Rispens helaas niet heen,
juist, omdat hij het spontane door het plichtmatige aanvulde. Er is ongetwijfeld iets
spontaans in zijn belangstelling voor verschillende literaire figuren, met name onder
de nog niet algemeen bekende schrijvers, maar in plaats van dat deze spontane
belangstelling zich kristalliseerde in zuivere, scherp omlijnde portretten, verloochende
heer Rispens zijn spontaneïteit om zich te gaan verliezen in eindelooze, stroeve en
stootende omschrijvingen, opgebouwd uit geleerde vaktermen en citaten van anderen.
Dat is een uiterst bedenkelijk verschijnsel; want om orde in den chaos van literaire
verschijningen en verschijnselen te kunnen stichten, moet men voor alles op zichzelf
weten te vertrouwen. Daaraan ontbreekt het nu den heer Rispens zoozeer, dat men
moeite genoeg moet doen om de enkele parelen op te visschen uit zijn troebele
citatenzee. Anders gezegd: wat dezen literatuurhistoricus mankeert, is voor alles stijl.
De stijl vertegenwoordigt een orde, de massa's zinnen van den heer Rispens
vertegenwoordigen wanorde. Men merkt dat dadelijk aan het gemis aan rhythme in
zijn proza; een persoonlijke keuze, verantwoord volgens eigen inzichten, zou zich
omgezet hebben in een rhythmisch taalbeeld, terwijl de verbrokkelde betoogtrant
van den heer Rispens een en al onzekerheid ademt. Wat sommige menschen niet
voor mogelijk zouden houden, is hier toch gebeurd: hier heeft een literatuurhistoricus
met een zeer uitgebreide belezenheid ever de literatuur geschreven, zonder aan het
begrip van de literatuur te zijn toegekomen. Hij tracht die essentieele lacune op te
vullen door zich links en rechts te voorzien van de meeningen van anderen (Novalis,
Nietzsche, Sjestof, Brunner enz. enz. enz.) en een groot aantal examenvragen te
beantwoorden over de boeken die hij alzoo gelezen heeft; maar wat baat dat? Zonder
helderheid, preciesheid, soberheid, zonder inzicht, keuze, smaak kan de
literatuurhistoricus niets beginnen met zijn stof. Men zou lust krijgen, als pendant
van de letterkundige geschiedenis van den heer Rispens, die opgebouwd is uit louter
boeken-ideeën en vaktermen, een dito geschiedenis te schrijven, opgebouwd uit
louter anecdoten; een dergelijk boek zou evenmin recht doen wedervaren aan de
literatuur, maar het zou althans één kant van het schrijverschap helder belichten, en
het zou niet de pretentie hebben van een albegrijpend academisch product.

Onvolledige volledigheid.
Ik wil niet beweren, dat de heer Rispens niets gepresteerd heeft, dat van waarde is;
men moet het alleen met een lantarentje zoeken tusschen een menigte nietszeggende,
sluierende uitspraken. Om één voorbeeld van deze methode te geven: in de inleidende
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beschouwing over Tachtig zien wij op drie pagina's achtereenvolgens geciteerd den
heer E. Smedes, Iwan Karamazof, Goethe, Dirk Coster, Van Deyssel, Geerten
Gossaert, Kloos en Bolland. Tusschen deze autoriteiten danst de heer Rispens zijn
elerdans van ‘Het is zoo......, maar toch..... hoewel intusschen..... met dat al.’ Geen
alinea lang kan deze auteur voor een meening instaan of hij heeft er al weer berouw
van, dat hij niet ook een andere autoriteit heeft geciteerd dan de juist geciteerde; uit
vrees van één scherfje der objectieve samengesteldheid van het litteraire panorama
over het hoofd te zien, kijkt hij van links naar rechts en van rechts weer haastig naar
links, als tenminste niet juist een nieuwe citatengever rechts is opgedoken, die ook
om aandacht vraagt. Deze wijze van schrijven is niet alleen hoogst vermoeiend voor
den lezer, maar ook zeer geschikt om hem nooit over het doode punt heen te laten
komen, waarvan de heer Rispens in zijn voorwoord repte. De heer Rispens streeft
daarenboven naar groote volledigheid; ik heb b.v. uit zijn boek voor het eerst het
bestaan vernomen van schrijvers als O. Ruysch, Gera Kraan-van den Burg, K.
Lantermans, mevr. N. van Dijk-Has en vele anderen. Maar vaak is de bewerking van
de namen weer niet correct; sommige auteurs krijgen verkeerde voorletters, anderen,
die met hun vollen voornaam teekenen, worden met letters afgescheept. Ook In dit
opzicht laat de studie van den heer Rippens helaas te wenschen over.
Het is, alles in alles, niet wel mogelijk, den heer Rispens in details te gaan bestrijden
of beamen. Soms geeft men hem groot gelijk, een ander maal wrijft men zich de
oogen uit over zijn opinie. Maar men kan moeilijk met iemand in discussie treden,
die geen eigen meening heeft, of deze althans zorgvuldig verbergt achter een dicht
net van meeningen van anderen En aangezien de schrijver niet over concrete figuren
handelt, maar over constructies, over abstracte machinemenschen door het
woorddenken in elkaar gezet, heeft het ook weinig zin die constructies aan de werken
zelf te gaan toetsen. Ik moet mij er mee contenteeren mijn bewondering uit te spreken
voor den grooten ijver, waarmee de heer Rispens zijn gegevens bijeen heeft gebracht;
verder kan mijn waardeering niet gaan. Alleen één opmerking nog: Het is den heer
Rispens in zijn streven naar objectiviteit werkelijk ernst, dat merkt men aan de zorg,
waarmee hij zoowel de eene als de andere partij behandelt, zonder van
vooringenomenheid blijk te geven. En van zelfkennis getuigt ook zijn motto: ‘Notre
véritable histoire n'est presque jamais déchiffrée par les autres’ (Amiel).........

Talent in de beweging.
Een geheel andere soort theorie bereikt ons uit den ‘jong-protestantschen’ hoek bij
monde van dr H. Heeroma, die weer een bloemlezing heeft samengesteld uit de
poëzie der ‘jong-protestantsche’ dichters. 1) Terwijl Rispens ondergedoken is in de
vakspecialistische terminologie, verkoos Heeroma een amusanter methode; hij
fingeerde een reünie van jong-protestantsche dichters, en liet in een dialoog het heele
gezelschap aan het woord. Daar vindt men in de eerste plaats Heeroma's alter ego
Muus Jacobse; men vindt er voorts Willem de Mérode, Roel Houwink, H. de Bruin,
Jan H. Eckhout Jan H. de Groot, G. Achterberg, Jo Kalmijn-Spierenburg, G.
Kamphuis, H.M. van Randwijk, Bert Bakker en Ab Visser; allen dichters uit
protestantschen kring. Het gesprek loopt allereerst over ‘het derde Réveil’, een term,
die eenige jaren geleden door Heeroma is uitgevonden en waarvan de geslaagdheid
destijds reeds door ons, thans ook door de reünisten betwijfeld wordt. Zoo maakt
Hein de Bruin deze zeer juiste opmerking: ‘Heeft zo'n Kristelijk-letterkundige
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beweging eigenlijk wel zo veel betekenis? Het zijn toch pas de talenten, die zo'n
beweging de moeite van het aankijken waard maken en talenten stamp je door geen
enkele organisatie uit de grond’. Heeroma antwoordt daarop echter, dat ‘de kleinere
talenten een Kristelijkletterkundige beweging alleen maar dankbaar (kunnen) zijn,
want ze worden door de achtergrond die hun werk op die manier krijgt, belangrijker
dan ze van nature zijn’. Dat is inderdaad ook een manier van de dingen te bekijken,
moet men Heeroma toegeven; door bewegingen te stichten worden de kleintjes
vanzelf groot; ook in de politiek van den dag komt zulks tegenwoordig voor. Maar
Hein is nog niet verlegen en vraagt: ‘Forceren we onze positie als kunstenaar nu niet
een beetje wanneer we net doen of ons “zingen in de gemeente” het wezenlijkste van
ons dichterschap is, terwijl het in feite misschien maar een bijkomstigheid is? We
moeten toch allereerst vrij worden als kunstenaar, vrij van beperktheden van ons
milieu, vrij van alle theologische aanspraken, maar ook vrij van alles wat ons wil
vastleggen in een richting, die niet strookt met onze natuurlijke aanleg’.
Ziedaar het groote probleem voor den kunstenaar, die in een ‘beweging’ is
georganiseerd en er niet uit kan, op straffe van niet meer tot de ‘beweging’ te worden
gerekend: hoe moet hij vrij zijn en tevens onvrij, hoe vastgelegd in
‘jong-protestantsche’ richting en toch ‘vrij van alles wat ons wil vastleggen in een
richting, die niet strookt met onze natuurlijke aanleg’? Op die vraag geeft de reünie
ook geen bevredigend antwoord; men gaat uiteen om de bloemlezing aan het woord
te laten, die nog eens bewijst, dat de poëzie uit dit milieu op een zeer behoorlijk peil
staat, maar dat de eerste rang vrijwel ontbreekt.
Menno ter Braak.

De rijke voor God
aant.

Een bijbelsche stof gemoderniseerd
Lazarus, de verticale
Henri Bruning, Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tafereelen.
(H.P. Leopolds' Uitg. Mij., Den Haag 1939).
IN HET Evangelie van Lucas, hoofdstuk XVI, vs 19-31, vindt men de merkwaardige
geschiedenis van den rijken mensch, ‘gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad,
levende alle dag vroolijk en prachtig’, en Lazarus, den bedelaar, ‘welke lag voor zijn
poort, vol zweren’. De bedelaar sterft en wordt door de engelen gedragen in Abrahams
schoot; de rijke sterft en komt in de hel, vanwaar hij Abraham aanroept om hem de
bemiddeling van Lazarus te gunnen. ‘Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw
goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij
vertroost, en gij lijdt smarten’. Waarop de rijke man bidt, dat Lazarus gezonden moge
worden naar zijn broeders, die nog op aarde leven, opdat zij zich bekeeren. ‘Doch
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Abraham zeide tot hem; Indien zij Mozes en de Profeten niet hooren, zoo zullen zij
ook, al ware het dat er iemand uit de dooden opstond, zich niet laten gezeggen.’
Men kan deze Bijbelplaats interpreteeren als een bewijs voor de voorkeur, waarmee
het Nieuwe Testament de bezitloozen behandelt tegenover de bezitters, zoodat aan
den bedelaar een soort hemelsche vergoeding wordt aangeboden voor de ellende,
die hij op aarde geleden heeft, terwijl de grootkapitalist in de hel moet boeten voor
zijn rijkdom; in zooverre zou men er een getuigenis in kunnen zien van het
ressentiment, dat zich in het Christendom laat gelden en dat zich b.v. op een andere
plaats kenbaar maakt door den bekenden tekst over den rijke en het oog van den
naald. Maar al is er voor die interpretatie eenige grond, afdoende is zij zeker niet,
omdat uit het vervolg van de geschiedenis van dezen rijken man en Lazarus wel
blijkt, dat niet alleen de quaestie van rijkdom en armoede voor de situatie beslissend
is. De zonde van den rijke is niet zoozeer zijn rijkdom ‘an und für sich’, als wel de
hoogmoed, die hij uit zijn bezit gepuurd heeft. Immers, wanneer de rijke in de het
Abraham verzoekt zijn nabestaanden althans te laten bekeeren, opdat zij gered worden,
dan weigert deze daarop in te gaan, omdat deze nabestaanden al bij voorbaat verloren
zijn; ‘indien zij Mozes en de Profeten niet hooren, zoo zullen zij ook, al ware het
dat er iemand uit de dooden opstond, zich niet laten gezeggen’. Deze afwijzing van
het verzoek van den rijke brengt het geding in de psychologische sfeer: hij, die
eenmaal is zooals hij is, wiens gezindheid door de gehechtheid aan het aardsche slijk
wordt bepaald, is afgeschreven als ongeneeslijk, hij staat alleen voor het oordeel van
God.

Lazarus verdrongen.
Ik meen, dat men het feit van den rijkdom niet uit dit verhaal kan elimineeren, zooals
wel eens gebeurt door uitleggers, die het minder aangenaam vinden, dat de bezitter
door het Nieuwe Testament met kennelijke antipathie wordt behandeld. Het is wel
degelijk van belang, dat de rijke rijk is, want juist de rijkdom brengt hem op het
verkeerde spoor. Maar van minstens even veel belang is dat andere feit: de
ongeneeslijkheid van de nabestaanden, die eigenlijk het evenbeeld zijn van hem, die
in de het brandt. Zij zullen iedere waarschuwing in den wind slaan, omdat zij niet
gewaarschuwd willen worden, verstrikt als zij zijn in het mechanisme van geld
verdienen en aardsche belangen najagen. Deze horizontale bezigheid maakt het hun
onmogelijk zich te occupeeren met de verticale verhouding van den mensch tot God,
tot den dood, tot de verantwoording zonder costuum en zonder getuigen; zelfs iemand,
die uit de dooden opstaat om hen te herinneren aan die verticale verhouding, zal hen
niet kunnen ‘gezeggen’, want zij zullen zijn verschijning als een truc beschouwen,
misschien een verbijsterende, angstaanjagende truc, maar een truc. De bedelaar
Lazarus, die hun stoep belegerde, begeerend ‘verzadigd te worden van de kruimkens,
die van de tafel der rijken vielen’, zooals er geschreven staat, was voor hen altijd een
minderwaardig wezen, want in zijn berooidheid een herinnering aan de verticale
verhouding, die zij liefst wenschten te vergeten en dus op alle mogelijke wijzen
verdrongen. De verdringing, dat integreerend onderdeel van de psycho-analyse,
wordt door Abraham bij zijn uitspraak tot den rijke in de hel van eminent belang
geacht; hoe zouden de nabestaanden, die Mozes en de Profeten, d.i. de Goddelijke
waarheid in haar dagelijkschen vorm, verdrongen, in staat zijn zich door een
miraculeuzen afgezant van de verticale verhouding laten overtuigen? In dit opzicht
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is Abraham een zeer goed psycholoog; zijn antwoord een pleidooi tegen de
overschatting van het plotselinge effect op de menschelijke ziel door het wonder.
Dengenen, die het essay Verworpen Christendom van Henri Bruning (zie mijn artikel
over dit boek in Het Vad. van 4 Dec. j.l.) gelezen hebben, zal het niet zoo zonderling
voorkomen, dat juist deze katholieke auteur, die tevens in felle oppositie is tegen de
‘horizontale’ politiek der katholieke kerk en tegen haar hedendaagschen verdediger
Anton van Duinkerken, de geschiedenis van Lazarus en den rijke gemoderniseerd
heeft in een ‘bijbelsche comedie’. Juist het pleidooi voor de groote waarde der
verticale verhouding, in vergelijking waarbij de ‘goede werken’ nauwelijks tellen,
moest Bruning in dit verhaal aantrekken; het moest hem liggen, den officieelen rijke
als den vertegenwoordiger van maatschappij en kerk te stellen tegen over den bedelaar,
die ‘verworpen’ wordt en niets heeft dan zijn lompen en zijn verhouding tot God. Is
deze interpretatie onkatholiek? Men heeft Bruning een calvinistischen katholiek
genoemd en zijn vorm van oppositie betiteld als een symptoom van ‘geprolongeerde
puberteit’; in die qualificaties steekt een element van waarheid, omdat men zich
moeilijk kan voorstellen, dat een katholiek op den duur anti-kerkelijke actie kan
voeren en toch katholiek blijven. Men zal daarbij echter moeten bedenken, dat de
spanning tusschen horizontaal en verticaal katholicisme al eeuwen oud is, en dat zij
voortkomt uit de christelijke gegevens zelf. Bruning drukte het in zijn Verworpen
Christendom aldus uit:
‘Dit is de groote tragiek van het Christendom, zooals het de groote tragiek was van
Christus: het verterend verlangen naar het uur waarop het vuur zal worden ontstoken,
en de volkomen onmacht om zelf ook maar iets van deze droomen te kunnen
verwezenlijken: het verbeiden in arbeid en vernedering, in velerlei droefheid en veel
geduld, van het uur, dat God als Zijn uur heeft vastgesteld.’
In dezen zin vindt men de tragiek van Lazarus reeds aangeduid; hij is voor Bruning
niet in de eerste plaats de arme (dat is hij onder anderen ook), maar degene, die
‘verbeidt in velerlei droefheid en veel geduld het uur, dat God als Zijn uur heeft
vastgesteld’; hij is de onmacht tegenover de schijnbare macht van den rijke, die in
deze gemoderniseerde bijbelsche historie Frans Frederik Müller heet en directeur is
van het dagblad Voorwaarts (in dit geval een katholiek blad). De tragiek van Lazarus
blijft hier echter op den achtergrond, en vandaar de naam ‘bijbelsche comedie’; de
comedie is de tegenkant van de tragedie, is het belachelijkheidsaspect ook van dit
drama, dat den mensch het meest aangaat. Müller is gestorven, en hij wordt op de
gebruikelijke ‘gepaste’ wijze beweend door zijn nabestaanden, die, als hij, in het
horizontale leven opgaan; zijn broer Theo. de geestelijke en de knechts, zij
vertegenwoordigen precies hetzelfde als de overledene; zij zijn niet bijzonder goed
en niet bijzonder slecht, zij zijn heiligen noch schurken, zij zijn half en in deze
halfheid hoogmoedig; de gedachte aan het Oordeel, aan de verticale verhouding
tusschen God en mensch, hebben zij verdrongen. Frans Müller verschijnt in den
hemel voor God den Vader om zich wit te wasschen; hij argumenteert, disputeert,
polemiseert met dezen God, die Bruning karakteriseert als een ‘intelligent,
gedistingeerd heer op leeftijd’; ‘herinnert aan een directeur van een wereldconcern’.
Hij wordt echter in zijn eigen stijl door God getroefd en bedenkt als laatste uitvlucht,
dat hij misschien zijn schuld kan verlichten door zijn broer Theo te gaan waarschuwen;
een onderneming, die (naar analogie van Abrahams uitspraak) op niets uitloopt, want
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de broer wenscht zich niet te laten ‘waarschuwen,’ Frans Müller heeft zijn middelen
uitgeput, hij heeft de nederlaag geleden voor een God, die machtiger is dan hij.
Tot zoover zou deze verantwoording haast banaal kunnen heeten, want zij is banaal,
maar juist door Bruning zoo bedoeld. Deze geheele discussie tusschen Müller en
God den Vader was een droom van het slechte geweten, een manifestatie van Müllers
onderbewustzijn! Opnieuw verschijnt daarna de rijke man voor de hemelpoort, waar
hij door Petrus wordt ontvangen en aangewezen op het purgatorium, dat hem wacht.
De man, die tot het einde toe zichzelf bleef, d.i. horizontaal tot in zijn intiemste
voorstellingen van de laatste dingen, anthropomorph in zijn verbeelding van God
den Vader als den directeur van een wereldconcern, die man ‘heeft afgedaan, eindelijk
afgedaan’ en hij ‘gaat langzaam en beschaamd heen’.
Het Evangelie van Lucas is door Bruning zeer vrij gevolgd, maar in hoofdzaak is
toch de verdeeling der personages overeenkomstig de bedoeling van het Bijbelverhaal.
De speciale zonde van den rijke is niet zijn rijkdom, maar zijn verhoovaardiging, die
zijn levensbeschouwing tot in den laatsten droom blijft bepalen; en deze
verhoovaardiging openbaart zich niet eens zoozeer in den grooten hoogmoed als wel
in de ijverige deemoed, het nederig bewustzijn van eigen ‘goede werken’, de
heimelijke, maar toch aan alle kanten doorbrekende zelfvoldaanheid. Frans Müller
is een verdienstelijk man geweest, die het Roomsche leven en de missie krachtig
bevoordeelde; ‘goed doen en goed bedriegen’, volgens een woord van Calderon dat
Bruning bij wijze van motto aanhaalt, gingen bij hem steeds hand in hand. Zijn laatste
vorm van verhoovaardiging is zijn droom van de verantwoording voor God den
Vader, bij welke verantwoording hij zich wat men noemt weert voor een autoriteit,
die hij als zijn meerdere moet erkennen.. en die toch niets anders is dan een
spookbeeld van zijn eigen droomleven, zijn Super-ik bij een enorme zakenconferentie
met zijn onder-ik.

De twee afrekeningen.
In comedievorm herhaalt Bruning hier eigenlijk zijn theorie van Verworpen
Christendom, en met een accent, dat in sommige opzichten zelfs spontaner aandoet
dan de nogal eens moeizame zinnen van zijn theoretisch betoog; de satire op den
horizontaal levenden mensch, die de verticale verhouding vergat, d.i. verdrong, geeft
hem de gelegenheid den lezer, die hem van blasphemie verdenkt, met zijn eigen
verdenkingen te vangen. Immers het geheele geding in den hemel, dat het grootste
aantal pagina's van het stuk beslaat, wordt door Bruning met zoo groote nauwgezetheid
gevoerd alsof het zijn eigen laatste afrekening was; zoowel God de Vader als Frans
Müller argumenteeren hoogst serieus, zoodat men hun debat met belangstelling
volgt.... terwijl toch dit debat niets anders blijkt te zijn dan de strijd tusschen Müllers
Super- en onder-ik! Juist deze nauwgezetheid zal den slechten verstaander op een
dwaalspoor brengen; hij is niet voorbereid op de werkelijke afrekening aan het slot,
hij zal, al naar gelang van zijn standpunt, die nauwgezetheid blasphemisch of banaal
willen vinden. Maar dit blijkt achteraf juist de ‘ware’ bedoeling van den schrijver!
Ik kan niet anders zeggen, dan dat hij er uitstekend in geslaagd is, die ‘ware’ bedoeling
als verrassing voor het laatste tooneel te bewaren; daar is de comedie ten einde, daar
hebben argument en contra-argument afgedaan, daar is de spraakzame rijke eindelijk
tot zwijgen gebracht voor de poort van het geheim.
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Bijna nog sterker dan in den ernst van Verworpen Christendom spreekt in deze
comedie de verticale moraal van Henri Bruning; de aarde, van den meester tot den
knecht, is de halfheid, het compromis, het horizontale, alleen de verhouding van den
mensch in zijn laatste eenzaamheid tot God bepaalt zijn waarde. Maar met
onmiskenbare voorliefde vermeit Bruning zich in de techniek der horizontale
halfslachtigheid, in de schelmenpraat der twee knechts, die de democratie en de
dictatuur als lood om oud ijzer behandelen, in de spitsvondigheid van Müller en zijn
nabestaanden, die in hun horizontale belangen opgaan, maar er liefst fraaie
motiveering voor zoeken. Lazarus, de kernfiguur, verschijnt niet ten tooneele, hij
wordt besproken als aanwezig op den achtergrond, op de stoep. Het is, als vermoedde
Bruning, dat zijn optreden werkelijk als blasphemie zou hebben aangedaan; als
blasphemie, d.w.z. als zichtbaarmaking van wat in een comedie onzichtbaar aanwezig
moet zijn: de tragedie.
Menno ter Braak.

Een Hollandsch vagevuur
aant.

Adriaan van der Veen, Tusschen Kantoor en Archief. (H.P. Leopolds Uitg.
Mij, Den Haag 1939).
Aangezien ik in dit blad onlangs reeds tweemaal over het werk van den jongen
prozaïst Adriaan van der Veen geschreven heb (zoowel over zijn ‘fantastischen’ als
over zijn ‘zakelijken’ kant), wil ik mij bij de verschijning van zijn groote novelle
‘Tusschen Kantoor en Archief’ bepalen tot enkele opmerkingen; al zou dit sterke
verhaal op zichzelf zeker in aanmerking komen voor een uitvoeriger bespreking,
omdat het zeker het sterkste is van wat Van der Veen tot dusverre schreef. Het is dus
geen overdaad om nog eens met nadruk te herhalen, dat Van der Veen op dit oogenblik
behoort tot de zeldzame jonge auteurs in den lande, die èn schrijven kunnen èn iets
te zeggen hebben.... iets te zeggen met een verbetenheid en een kracht, die in ‘Geld
speelt de groote rol’ nog verrasten, maar in ‘Tusschen kantoor en archief’ reeds
bevestigen.
Deze novelle behoort tot Van der Veens ‘zakelijke’ helft, die ik voor zijn
belangrijkste houdt; zijn fantasie moge zich in ‘Oefeningen’ met een onmiskenbaar
spontane grilligheid manifesteeren, ik verkies dit wel niet speelsche, maar veel
geserreerder en tegelijk met ernst geladen proza van ‘Tusschen Kantoor en Archief.’
Van der Veen verantwoordt hier een z.g. hachelijk onderwerp, te weten het leven
van een kantoorjongetje tusschen twee ‘collega's’, wier belangstelling voor zijn faits
et gestes niet ‘platonisch’ is. Een dergelijke historie ontaardt gemakkelijk in muf of
pikant naturalisme; het gegeven kan met hetzelfde gemak voorwendsel worden voor
een scabreuze geschiedenis. Hoe ver blijft Van der Veen echter van deze opvattingen
der stof verwijderd! Ik zou niet graag zeggen, dat hij gevaarlijke klippen omzeilt,
want zijn stijl zeilt zonder hypocrise en is juist treffend door de strakke lijn; de
schrijver had niets te omzeilen, omdat zijn belangstelling niet naturalistisch gericht
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is en het onderwerp hem boeide om de structuur der menschen, minder dan om het
‘geval’; de hier geschilderde menschen zouden evenzeer onze aandacht vragen, als
zij in een ander ‘geval’ verstrikt waren. De sfeer, die Van der Veen hier oproept,
kan den lezer een oogenblik doen denken aan Van Oudshoorn, maar de burgerlijke
bedomptheid van diens milieus is hem volkomen vreemd; er is hier een gelukkig
tegenwicht van een prachtigen humor, die veeleer aan Elsschots ‘Villa des Roses’
doet denken. Meng Van Oudshoorns sfeer dooreen met Elsschots observatievermogen,
en men krijgt iets, dat op het proza van Van der Veen zou kunnen lijken. Daarmee
is al gezegd, dat hij een zeer oorspronkelijk talent is, dat voor een eigen wereld kan
instaan; ongetwijfeld is hij meer verwant aan Elsschot dan aan Van Oudshoorn, dank
zij dien bevrijdenden humor, en men kan hem op die gronden dan ook niet meer
rekenen tot de naturalistische school.
De ondertitel van de novelle luidt: ‘Een bevrijding’. Moet men het bevrijdende
element hier zoeken in het feit, dat de ‘held’ Jurriaan aan het slot zich losmaakt uit
de dubbelzinnige sfeer tusschen kantoor en archief, die hem dreigde te verstikken?
Zeker niet in de eerste plaats; de bevrijding wordt vooral gesymboliseerd door de
vrijheid, die de schrijver al schrijvende wist te vinden, toen hij de benauwdheid van
het naturalisme achter zich liet. De personages van dit armoedige leven, de baas, de
onderbazen en de slaven, zijn met zooveel ruimtegevoel geteekend, dat men geen
moment aan ‘Kleinmalerei’ denkt; inderdaad, voor déze bevrijding was een soort
Hollandsch vagevuur noodig, en dit vagevuur loutert Jurriaan met Hollandsche
vlammen, tusschen kantoor en archief.
M.t.B.

Kunst en Letteren
De tachtigjarige Tachtiger
aant.

Uit het werk van Frank van der Goes. Uitgeg. door de Comm. tot huldiging
van Frank van der Goes op zijn 80sten verjaardag. (Wereldbibliotheek,
Amsterdam 1939).
Frank van der Goes, socialistisch voorvechter en gewezen redacteur van ‘De Nieuwe
Gids’ (de echte, niet die van den antisemiet Haighton) is onlangs tachtig jaar
geworden. Zijn vrienden hebben bij die gelegenheid een commissie gevormd om
hem te huldigen en men is op het goede idee gekomen om een bloemlezing uit zijn
geschriften samen te stellen. Henriëtte Roland Holst schreef voor deze uitgave een
voorwoord, waarin zij Van der Goes in het kort schetst als theoreticus en politicus.
‘Zoolang hij als socialist werkzaam is, vormt de marxistische theorie den geestelijken
onder- en achtergrond van Van der Goes' beoordeeling der sociale en politieke
vraagstukken. Meer dan veertig jaren is het geleden, dat Herman Gorter met
bewondering in zijn stem tot mij zelde: ‘Frank denkt heelemaal marxistisch, ik kan
dat nog zoo niet’.
De door Henriëtte Roland Holst overgebrachte uitlating van Gorter klinkt ons
tegenwoordig naïef in de ooren; wij hooren een tijd, die voorbij is, den tijd van Marx'
betoovering, die ook de intellectueelen van die dagen raakte. Gorter is er volkomen
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in opgegaan, Van der Goes, die een geheel andere verhouding had tot den voorganger,
is er toch voor zijn leven door bepaald. Mevr. Roland Holst legt echter meer den
nadruk op een ethisch element: ‘Deze van aanleg verfijnde aristokraat bezit van
nature den zin voor sociale gerechtigheid, die door alle eeuwen heen de strijders voor
een betere wereld heeft bezield en aangevuurd’.
Het werk van Frank van der Goes ligt over vele tijdschriften verspreid; de
samenstellers van dezen bundel hebben er een representatieve keuze uit gedaan. Niet
alles, wat hier herdrukt werd, lijkt mij even belangrijk; zoo zijn met name de
beschouwingen over tooneel, die men vindt opgenomen, van vrij geringe importantie.
Veel meer waarde hebben ongetwijfeld Van der Goes' opstellen uit ‘De Nieuwe Gids’
en ‘De Nieuwe Tijd’; daarin duikt een heel tijdvak van socialen strijd en politieke
bewustwording op, en ook al moeten wij steeds weer constateeren, hoezeer dit alles
voorbij is, wij volgen met warme belangstelling den stijl van Van der Goes' betoog.
Die stijl is doorgaans helder en ‘aangenaam in den omgang’. De polemiek tegen Van
Deyssels aesthetica, die een discussie over de gelijkheid der menschen inhoudt, geeft
een uitstekenden kijk op de controverse tusschen den socialistischen politicus en den
artistieken individualist-dandy; het lijkt vrijwel onmogelijk nu nog voor een van
beiden partij te kiezen, maar niet minder interesseert ons daarom de probleemstelling.
Ook de beide opstellen van Multatuli zal men gaarne gebundeld zien als
weerspiegeling van het socialistische standpunt tegenover een geheel ander soort
individualisme dan dat van Van Deyssel.
Deze aanbevelenswaardige uitgave bevat een portret van den tachtiger en Tachtiger.
M.t.B.

Dietscher of Duitscher?
aant.

Poëzie van het erf met de runen
Waarom Dollfuss vermoord werd
George Kettmann Jr. Het Erf aan Zee (De Amsterdamsche Keurkamer,
Amsterdam, 1938).
S. Barends, Viva la Muerte (dito, '38).
S. Barends, Bruine Rebellen in Oostenrijk (dito, z.j.)
DAT ER TEN ONZENT een bloeiende nazilitteratuur (ik zeg voor de duidelijkheid:
nazi-litteratuur, hoewel haar representanten zelf liever het woord ‘Dietsch’
misbruiken) bestaal, zal wel niemand willen beweren; maar er bestaat nochtans
zooiets, dat om verschillende redenen de aandacht verdient. In de eerste plaats, omdat
wij niet mogen bevorderen, dat deze auteurs, die zich toch al chronisch miskend
voelen, zich nog miskender gaan voelen; in de tweede plaats, omdat de vlucht in
rhetoriek en romantiek een internationaal verschijnsel is, waarvoor in de
Nederlandsche afdeeling van het nazidom de symbolen pasklaar uit voorraad worden
geleverd. Wij stuiten hier op de allermerkwaardigste paradox, dat een beweging, die
voor zichzelf tegenover alle andere bevolkingsgroepen het nationale besef opeischt,
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haar symbolen uit het buitenland betrekt; de eenige internationale, die in Europa nog
functionneert, is de fascistische.... waarvan de leden onderling, ieder voor zich door
een specifiek-nationale bevoorrechtings- en uitsluitingsclausule onderscheiden van
den ander, echter óók bestemd zijn om op elkaar te botsen, elkaar te verachten, elkaar
zoo noodig te vuur en te zwaard te vernietigen! Dit lijkt een zeer ondoelmatige vorm
van internationale solidariteit, maar niettemin bestaat zij, dank zij de verbeelding
van menschen, die nog niet geleerd hebben van ‘Volkstum’ op ‘Lebensraum’ over
te schakelen. In het begrip ‘Lebensraum’ immers komt de paradox pas duidelijk voor
den dag; daar maakt de internationale wederzijdsche leverantie van phrasen plaats
voor den onbemantelden landhonger, het naakte imperialisme, dat door ‘Volkstum’
nog werd verbloemd. In zooverre zijn de heeren George Kettmann Jr en S. Barends,
die de voornaamste steunpilaren der Nederlandsche nazi-litteratuur uitmaken, dan
ook al weer bij hun tijd achtergeraakt; het is inderdaad moeilijk om bij te blijven, nu
de propagandaleuzen zoo snel moeten worden verwisseld, dat er haast geen
gelegenheid is om rustig over ‘Dietschland’ te dichten, waarvan de heer Kettmann
c.s. de eenheid voorbereiden, naar zij zeggen; men zou zich bijna in de klinkers van
het woord gaan vergissen....

Romantiek van barden en vikingen.
In zijn bundel Het Erf aan Zee, verschenen bij de Amsterdamsche Keurkamer (niet
te verwarren met de Reichskulturkammer), zet de heer Kettmann de traditie voort
van zijn eersten fascistischen dichtbundel De Jonge Leeuw. Deze poëzie is een
mengsel van brave natuurlyriek en snorkende propaganda voor het bovengemelde
‘Dietschland,’ het erf aan zee, waarvoor de dichter wil waken en strijden. Hij treedt
in de voetstappen van Wies Moens en vooral René de Clercq, die in dit gezelschap
als een heilige wordt vereerd met dezelfde hevigheid, waarmee de Joden en
bolsjewieken er worden veracht. Zoo dicht de heer Kettmann:
Er groeit in menschen nieuw geloof
waar 't hart op den dag blijft wachten
- daarvoor zijn de nachten
niet doof.
Mei is gekomen:
't zaad onzer droomen
is eind'lijk gestrooid.
Wij zijn door 't nieuwe aangeraakt
- wat deert het dan te sterven,
gesmaad, berooid? En is een krachtig volk ontwaakt
met runen op zijn erven.

Daar zijn wij reeds midden in de romantiek: de runen op de erven. Een man, die in
een wereld van techniek, van machines, van mechaniseering, van radio, van film en
andere moderne symbolen leeft, bedwelmt zich aan runnen, die hij niet kan lezen,
op erven, die geldealiseerd worden; en door die vlucht in de romantiek zou ‘een
krachtig volk ontwaakt zijn’? Een krachtig volk, zou men zoo zeggen, dient zich in
de eerste plaats rekenschap te geven van zijn werkelijke positie in de moderne
Europeesche samenleving der volkeren. inplaats van met runen te coquetteeren. De
heer Kettmann echter luistert liever naar zangers uit het verleden:
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.... hoor je den Bard en 't heldenlied, mijn zoon,
waarvoor je vaders hart geen woorden vindt?

Of hij roept de schim van Sigurd op (p. 21), of die van den viking (p. 31 v.v.); het
verkeer met die historische personages, omwolkt door de romantiek à la Hofdijk, is
hem sympathieker dan de confrontatie met al die prozaïsche nuchterheden van onze
dagen. Er bestaat bij den heer Kettmann een direct verband tusschen deze sombere
dweeperij met doode helden en zijn bulderende propaganda voor ‘Dietschland’; wat
tegen deze idealen complotteert wordt betiteld als Franschen, Joden, negers, en
communisten; dat alles spant samen tegen ‘Dietschland’, zooals het samenspande
tegen Spanje, waaraan de heer Kettmann ook een aantal vurige liederen wijdt. Het
eigenaardige van dit soort rhetoriek echter is, dat zij nauwelijks verschilt van die van
‘links’; vroeger vergoot men rhetoriek voor ‘het proletariaat’ of ‘de menschheid’,
thans voor ‘Dietschland’ of ‘het erf aan zee’ (met de runen). Rhetorick blijft echter
onherroepelijk rhetoriek, en de bezieling, die ervan uitgaat, is poover. Het best bevalt
mij de heer Kettmann nog in een gedicht als De Wijze Katers (opgedragen ‘aan de
heeren van het Comité van Waakzaamheid’), waarin hij er rond voor uitkomt, dat
hij wil zitten waar nu anderen zitten:
Gij likt uw fulpen huid zoo wijs tevreden,
als dikke poezen zit gij in de zon
- Ter Braak en Donker, Poels en Du Perron en droomt van schotels melk en teederheden.
Men strijkt u gaarne langs de hooge ruggen,
gij rekt u, streelt en gaapt - gij zijt zoo wijs
en voelt u lekker in dit paradijs:
de tragen moeten proof zijn van de vluggen.
Maar nauw'lijks hoort gij òns, of - God beware,
het oog loenscht groen met rechte dunne spleet
- gij bláást omdat gij u verraden weet
- wij weten hoe de duiven naar u staren!
Gij laat uw staarten als met stekels zwellen,
haalt al uw nagels uit het week foedraal
en sist ons aan - sèl anti allemaal,
want ons bedriegt gij niet met zachte vellen.
Gij - op 't fluweel als heele potentaten zijt al door Moskou voor de jacht gehuurd;
weet dit: het heeft den langsten tijd geduurd,
dan komen wij - wij durven jullie haten!

In dit gedicht zit onmiskenbaar Schwung; het behoort tot de beste uit den bundel,
vooral door het krachtige en overtuigende slot: ‘wij durven jullie haten’. Van intiemer
vreugden getuigt het poeëm Op mijn Zwarte Hemd:
Voor enk'le uren had ik jou weer aan,
mijn stug en deeg'lijk hemd - ik draag je zelden,
maar steeds met fiere vreugd, als 'k mij ga melden,
wanneer de Leider zijn appèl laat staan.
Zwart staatsgevaarlijk hemd, je krijgt je recht
net als de streepjes, stippeltjes en ruiten
der saaie hemden - éénmaal kom je buiten'
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met héél veel and're - houdt het voor gezegd!
De heeren vreezen, dat het volk jou ziet,
maar onze vanen waaien al voor morgen
en dàn kom jij, die vaak werd opgeborgen,
en - 't zal ze spijten - slijten deed je niet!

Thule of Dietschland?
Na dezen lofzang op het onverslijtbare hemd, dat tot dusverre nog niet in den handel
verkrijgbaar was, verlaten wij den heer Kettmann om over te gaan naar de poëzie
van S. Barends, Viva la Muerte. Ook de heer Barends is overtuigd Dietscher, maar
bij hem kan men de klinkers ie en ui al veel gemakkelijker verwisselen dan bij zijn
collega Kettmann; de heer Kettmann, anders gezegd, denkt nog geheel in de rhetoriek
van het ‘Volkstum’, de heer Barends nadert al tot die van het ‘Lebensraum’, getuige
b.v. zijn gedicht Duitsche Visschers op de Noordzee, die ‘visch vangen voor het
vierjarenplan’ en zich daarbij bedenken, dat de ‘Führer’ ook aan hen denkt, ‘ginder
in Berlijn’; dit kunnen toch wel onmogelijk Dietsche visschers zijn, visschend voor
den heer Mussert, ginder in Utrecht. ‘Christus ontwaakt als stormsoldaat weer op
aarde’, zegt de heer Barends in zijn inleidend gedicht, en ‘zal met ons opstaan en
zingen.... achter of vóór de mitrailleurs’: aldus de Paaschgedachte van den modernen
Dietscher. Een deel van 's heeren Barends' poëzie is (jammer voor zijn Dietschheid)
geschreven in den toon van den Jood Heine De Ballade van Anna louis), een ander
deel ontstond als imitatie van het Duitsche (of Dietsche) expressionisme (b.v. Stad
en Ragnarök), dat thans overigens in zijn oorspronkelijken vorm als ‘ontaard’ geldt:
Wij staan in het water en gillen
gillen
met wijdopen oogen
met wijdopen monden
zonder geluid
hoogfrequente lange gillen
die tegen den laaghangenden hemel staan
en weer terugkomen
en weer keeren
en enkel in de bochten
vreeselijk
te hooren zijn.

Enz. enz. Ook de heer Barends wil natuurlijk terug naar een romantisch verleden,
en wel: naar Thule, het land in het Noorden, waar, naar hij zegt, ‘àl mijn (zijn)
heimwee huist.’ Men kan zich voorstellen, hoe eens de Thulinger vikings op
boomstammen afzakten via de Shetlandseilanden naar de monden van den Rijn, waar
zij toen Dietschland stichtten; 100 j.v. Chr. Dit erf aan zee wordt blijkbaar thans nog
geregeerd door een hertog, want het gedicht Dietsche Passie is opgedragen aan Frans
Daels, ‘professor te Gent, Rebel in België, Hertog van Dietschland.’ Kan een mijner
demoliberale lezers mij meedeelen, waar deze hertog den heirban gebiedt over zijn
vazallen, en in welk jaar hij door vrije Dietsche mannen op het schild werd geheven?
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Het ‘beste kereltje’ en de ‘beste kerel’.
‘Werk van een jong dichter, even vurig en vervaarlijk als de slagen, waarmee Siegfried
zijn zwaard smeedde’: aldus wordt de poëzie van den heer Barends door den uitgever
geannonceerd. De mentaliteit van dezen Siegfried blijkt echter nog duidelijker uit
een gelijktijdig verschenen ‘verhaal van Bloed en Grenzen’, Bruine Rebellen in
Oostenrijk, waarin wij de historie van een heelemaal niet meer Dietschen, maar
volbloed Duitschen (Oostenrijkschen) nationaal-socialist voorgezet krijgen. Met een
onmiskenbare vlotheid, varleerend tusschen Bruno Brehm en een slechten Ernst von
Salomon, wordt hier het leven van den frontsoldaat Hofer beschreven, die na ‘'t
verraad’ van 1917 een strijdef wordt voor het komende Derde Rijk. Na veel leed
geleden te hebben, mag hij eindelijk nog beleven, dat de Duitschers Oostenrijk
binnenrukken; het wordt hem getelefoneerd door een vriendin, terwijl hij in Parijs
zit, en daarbij ontstaat een mystieke persoonsverwisseling. Want: ‘de stem, waarmee
ze het zegt - de stem, die hij hoort, is niet de hare. Het is de stem van den kleinen
korporaal uit Braunau. Van den man, in wien ze geloofd hebben, al die lange jaren
lang, de man, die niets meer is dan een taak en een groote vervulling. Van den man,
die nooit loog, die een heel oude zwijgende belofte nu gestand heeft gedaan.’
Ernst von Salomon rechtvaardigde in zijn roman Die Geächteten de moordenaars
van Rathenau; de heer Barends, die niet eens een Duitscher, maar een Dietscher is,
verheerlijkt Planetta, den moordenaar van Dollfuss:
‘In Oostenrijk groelen de dagen nu langzaam naar Juli toe. In Juli komen ze uit
de loopgraven. In Juli wordt Dollfuss neergeschoten. Ja, hij was er bij, Hofer.
Dollfuss was een best kereltje en een vroom Christen, braaf en weldadig. Maar
het was een kereltje, dat het Rijk verried, dat de soldaten uit den oorlog verried, en
met de eeuwige vijanden van het Rijk heulde’.
Daarom moest ‘het beste kereltje’ sterven, zooals Rathenau moest sterven. Ook
ten onzent hebben wij blijkbaar al van die litteraire landsknechten, die een moord
op ‘een best kereltje en een vroom Christen’ niet tellen, als hij aan de vervulling van
hun bloederige wenschdroomen over ‘het Rijk’ in den weg staat. De Dietsche heer
Barends geneert zich niet hier te verklappen, dat hij de idee van de uitbreiding van
het Duitsche ‘Lebensraum’ door moord van harte toejuicht. Want Planetta: ‘Weet
je, wie dat is? Dat is de beste kerel van de heele wereld’, schrijft deze fijne geest.
Men kan het zich voor gezegd houden: ‘de beste kereltjes’, zullen opgeruimd worden
door de ‘beste kerels’, dat is de moraal van een persoon, die zich elders in zijn verhaal
notabene durft te beklagen over de gewelddadigheid der democratie: ‘wanneer ergens,
nù en altijd, een vrouw door drie mannen met haar hoofd op den trottoirband wordt
geslagen.... dan gebeurt dat in naam van de heilige democratie’.
Nù en altijd: de pogrom van Nov. 1938 ligt enkele maanden achter ons. Wij zullen
daarom aan deze Dietsche waarheidsliefde verder geen woord meer verspillen, noch
aan de ‘Keurkamer’, die zulke geschriften uitgeeft, gedachtig aan het woord van
Corbière: ‘Surtout dans mes dégoûts, j'al des goûts élégants’.
Menno ter Braak.

De nadagen van Pilatus
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aant.

En het bewonderde ‘Vijfde Zegel’
In Den Gulden Winckel van deze maand geeft C.L. Sciarone een interessante
beschouwing over het werk van Vestdijk, wiens naam in den laatsten tijd zoo dikwijls
over de tong is gegaan in verband met zijn roman ‘De Nadagen van Pilatus’. Sciarone
laat een eenigszins ander geluid hooren dan de vele verontwaardigde recensenten en
verwijst terecht naar de overeenkomst tusschen den Pilatus-roman en ‘Het Vijfde
Zegel’.
‘Naar aanleiding van zijn laatst verschenen roman, “De Nadagen van Pilatus” is
de opmerking gemaakt, dat de auteur hier menschen uit de Oudheid met de
diepte-psychologie te lijf ging, schrijft Sciarone. Op deze wijze zouden die figuren
ons wel zeer nabij komen, doch zou er van historische verantwoording geen sprake
kunnen zijn. Het is echter vermakelijk om te zien, dat zij die zoo oordeelen “Het
Vijfde Zegel” hoogelijk bewonderen, hoewel de kunstenaar El Greco toch evenzeer
met dieptepsychologie “te lijf wordt gegaan”. Zoo lijkt mij aan het slot van dezen
roman El Greco's bewustwording van zijn vriendschap voor den monnik Esquerrer
als van een terugverlangen naar zijn jeugd, wel wat te modern. Overigens is het
bovengenoemde bezwaar absoluut waardeloos, want de zielstoestanden, waarvoor
Freud c.s. ons een terminologie aan de hand hebben gedaan, bestonden natuurlijk te
allen tijde. Het verschil in waardeering voor bedoelde werken moet dan ook veeleer
gezocht worden in het feit, dat de uitbeelding der menschelijke nietigheid velen
afschrikt, die in “Het Vijfde Zegel” slechts den roman zien van een grooten kunstenaar
en onder den indruk komen van de ontegenzeggelijk bewonderenswaardige evocatie
van een periode uit de Spaansche historie. Daardoor heeft men maar al te vaak de
werkelijke waarde van dit boek over het hoofd gezien: de psychologie van den
kunstenaar, de beteekenis van zijn vakmanschap en de buitengewoon scherpzinnige
en geheel verantwoorde wijze, waarop het hier verband tusschen het zieleleven van
den kunstenaar en diens werk wordt gelegd. Zeer zeker kan deze psychologische
interpretatie aantrekkelijker zijn dan de bijdragen tot de psychologie van den dictator,
die hij met meneer Visser en met den comediant Caligula leverde; minder
belangwekkend zijn deze laatste in geen geval.
Wat de historische verantwoording betreft, staan “De Nadagen van Pilatus” geenszins
ten achter bij “Het Vijfde Zegel”. Wanneer men verder de zedenschildering uit “De
Nadagen” vergelijkt met die van Petronius' Satiricon, begrijpt men tevens dat de
moreele bezwaren, die men tegen Vestdijks werk heeft geopperd, volkomen
ongerechtvaardigd zijn. De chaos van immoraliteit, die Vestdijk uit dit werk oproept,
wordt beheerscht en vernietigd door zijn intellect en psychologische intuïtie.’
Gerth Schreiner behandelt de figuur van Kolbenheyer, A. Maija geeft geen interview
met Hendrik de Vries; de redacteur Hoekstra heeft het over de haast van het
tegenwoordige boekenbedrijf en de rol, die de critiek daarbij speelt.
M.t.B.

Paul Léautaud
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aant.

Zijn meening over den acteur
‘La Lecture, Ce Vice Impuni’ wijdt deze maand veel aandacht aan de merkwaardige
en ten onrechte weinig bekende figuur Paul Léautaud, romancier, tooneelcriticus en
moralist, wiens bescheidenheid veroorzaakt heeft, dat zijn voortreffelijke roman ‘Le
Petit Ami’ sedert lang is uitverkocht. In dit nummer bespreekt J.F. le Jars zijn
tooneelcritieken (‘Le Théâtre de Maurice Boissard’), die een model zijn van
onbevangen reageeren op tooneelaangelegenheden, Léautauds eisch over den acteur
luidde:
‘Un acteur qui cherche les nuances plutöt que les effets, qui ne veut que l'éloquence
de la voix et du ton sans les gestes, qui met tout son art à chercher l'expression
naturelle, et voilà la vie et la vérité et l'émotion redonnées à des choses que la
solennité, la déclamation et la gesticulation nous ont tant gâtées, dont elles nous ont
tant éloignés...... Je ferai toujours bon marché des théories et des traditions d'écoie
quand il s'agit d'être vrai et d'exprimer la vérité.’
Louis Gérin wijdt een hoofdartikel aan Léautauds persoonlijkheid. En een aantal
alleraardigste citaten uit Léautauds werk completeert den indruk, dien men hier van
den beminnelijken auteur krijgt:
‘Il y a longtemps que je me le dis,
je ne suis qu'un écrivain pour les
gens de lettres... Je n'aurais pas pu
faire un poète lyrique. Je ne suis
pas assez bête pour cela.’

M.t.B.

Shakespeare en het huishouden
aant.

Een rehabilitatie?
Dr Alfred A. Haighton, Over Jeanne Kloos - Reyneke van Stuwe. (Coöp.
Uitg. Bedrijf, 's-Gravenhage 1938).
De Nieuwe Nieuwe Gids, het orgaan van (dr) Alfred Haighton c.s., geeft behalve
een maandelijksch aantal pagina's ook een ‘bibliotheek’ uit, waarvan thans het eerste
deel verschenen is. De heer Haighton zelf is op het origineele idee gekomen dit eerste
deel te wijden aan een poging, tot rehabilitatie van de romanschrijfster Jeanne Kloos
- Reyneke van Stuwe, en hij vond dr K.J.L. Alberdingk Thijm (alias Lodewijk van
Deyssel) bereid dit essay in te leiden met enkele kostbare woorden.
Heeft mevr. Kloos - Reyneke van Stuwe een dergelijke rehabilitatie noodig? Wij
meenen van niet, want haar werken werden steeds gelezen door het publiek, dat in
zulke leesstof behagen schept. Alfred A. Haighton vindt het echter gepast mevr.
Kloos op te kammen tot de evenknie niet alleen van Zola, maar ook van....
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Shakespeare. ‘Ongelooflijk, maar waar: de feiten wijzen het uit, zegt de heer Haighton.
Deze vrouw, die denkelijk iets à la Zola dacht te maken, bracht, vermoedelijk zonder
het zelf te beseffen, iets à la Shakespeare tot stand. Men beschuldige mij s.v.p. niet
van overdrijving. (Toch wel. M.t.B.). Deze blik in het broêr-en-zuster-complex wekt
onmiddellijk en onafwijsbaar de gedachte op aan den blik in het oorspronkelijke
Oedipus-complex, waarop de grootheid van den Hamlet berust’.
In een noot voegt de heer Haighton nog aan zijn verbluffende conclusie over de
Shakespeareaansche mevr. Kloos toe:
‘Het geval van Mevrouw Kloos is aldus tevens een bijdrage tot de zienswijze, dat
Shakespeare wèl - en niet Bacon - de auteur van de, op des eersten naam staande,
stukken is. Immers: als Mevrouw Kloos, zonder - desbetreffende - eruditie, de diepten
der ziel kan peilen, kon Shakespeare, zonder éénige eruditie desnoods, het allicht
ook. De ware kunst kan zonder eruditie!’
Dat is me nog eens een snelle en grondige oplossing van het
Shakespeare-Bacon-probleem! Hulde Haighton! Het heele essay van dezen Zwart
Front-aestheet is navenant; men kan er een kostelijke bloemlezing uit maken van
grenzenlooze verwardheid en matelooze overdrijving. Want niet alleen met
Shakespeare wordt mevr. Kloos geconfronteerd, ook met het practische leven, en
met name het huishouden. ‘Haar, onlangs verschenen. Het Eerste Jaar Eens Nieuwen
Levens, Practisch Huishoud-Brevier, bevat, in vlotten vorm, een schat van wijsheid,
kennis en raadgevingen, die menig modern vrouwtje zeer van pas kan komen’,
verklaart de heer Haighton. ‘Het onderwerp valt buiten mijne bevoegdheid, maar de
hoeveelheid verwerkt materiaal kan ik beoordeelen En die doet mij versteld staan.
Gegevens omtrent zeep, voedingswaarde van de levensmiddelen, eigenschappen van
diverse kleedingstoffen, etc. etc., waar ik nooit van gedroomd heb. De vraag rijst
weêr: waar haalt zij het vandaan?’ En, zegt de heer Haighton, het zou mij niet
verbazen, als zij opeens met een boek over.... tuinbouw voor den dag kwam. Ja.
waarom niet? Shakespeare in de bloemetjes!
Het wonderlijke geschrift eindigt met een Naschrift en nog een extra Besluit;
mevrouw Kloos wordt hevig verdedigd tegen een zekere juffrouw Elsebée van
Suchtelen en tot ‘de meest voldragen auteur’ van haar tijdperk verklaard. Met minder
ware zij meer gebaat geweest.
M.t.B.

Zonderlinge carriere
aant.

Johan van der Woude in verschihende gedaanten
Sober en zuiver debuut
Johan van der Woude, Blauwbaard en Octopus (Em. Querido's Uitg. Mij.,
A'dam 1939) C.C.S. Crone, Het Feestelijk Leven. (Wereldbibliotheek,
Amsterdam 1939).
IN ieder schrijversbestaan stoekt een tragedie; de schrijver kan probeeren die te
verbergen, maar ergens zal toch blijken, dat hij een tragedie in zich omdraagt. Een
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dier tragedies is de onmacht om datgene te scheppen wat men zou willen scheppen;
is daarvan wel één schrijver geheel vrij? Men kan zich voorstellen, dat iemand als
Goethe volledig in zijn werken gerealiseerd heeft wat hem aan onderwerpen voor
den geest stond; maar zulk een geval is een hooge uitzondering, en bovendien: een
‘Olympiër’ is tegelijk een eenzijdigheid. Hij moge dan al als figuur compleet en
klassiek schijnen, zijn olympische houding verraadt altijd nog genoeg van de wanorde,
die hij als Werther door een symbolischen zelfmoord onderdrukte. Doordat Werther
zich van kant maakte, kon Goethe leven en zelfs hoogwaardigheidsbekleeder te
Weimar worden.
Bij Johan van der Woude behoeft men de tragedie echter niet eens zoo ver te
zoeken. Het symbolische feit in zijn carrière is ongetwijfeld dit: dat zijn beste werk
(tot dusverre) verscheen onder het pseudoniem Jan Kempe, in den vorm van een
novelle Een Hollandsch Binnenhuisje. Aangezien dit pseudoniem langzamerhand
een publiek geheim is geworden en het moeilijk is over Johan van der Woude te
schrijven zonder dit curieuze boekje in het geding te brengen, meen ik geen
onbescheidenheid te begaan door over Een Hollandsch Binnenhuisje te spreken als
over een geschrift van Johan van der Woude. Deze novelle verscheen als cahier van
De Vrije Bladen in September 1937, na den roman De Vreemdeling (1936), waarin
de auteur een vrijwel mislukte poging deed om vorm te geven aan de idee van den
demonischen mensch. Voor de eerste maal ontdekte men hier bij Johan van der
Woude twee dingen die hem tot dusverre (in zijn romans Straat Magellanes, Macht
over Granvell e.a.) volkomen vreemd waren geweest: concreet waarnemingsvermogen
en humor. Een klein onderwerp (het samenleven van een ietwat gedomesticeerden
man en een veel-eischende vrouw in een gehoorige villa) paste hier geheel en al bij
den stijl; reeds dat kleine onderwerp was een belangrijke vooruitgang, omdat Van
der Woude in groote onderwerpen placht rond te zwemmen zonder aan de kleine
dingen des levens te zijn toegekomen. Ik sprak destijds in mijn bespreking van dit
werkje het vermoeden uit, dat de invloed van Vestdijk Van der Woude hier op het
spoor had gebracht van deze nieuwe elementen; de ontdekking der psychologie
althans was voor dezen schrijver nieuw, en de wijze, waarop hij zijn ontdekking
verwerkte, bracht mij Else Böhler in de gedachten. Het oorspronkelijke in Een
Hollandsch Binnenhuisje was echter het optreden van ‘den bezoeker,’ den waarnemer
van het zonderlinge huishouden, die mij aan Kafka deed denken. ‘Een zeker
schuldgevoel, schreef ik 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.... En Jan
Kempe zou zich tot een nieuw wezen kunnen ontwikkelen, ontstaan uit een amphibie,
levend in Vestdijk- en Kafka-elementen.’

Chaos met beloften.
Sedert dien is Jan Kempe echter verdwenen en is Johan van der Woude weer onder
eigen naam gaan schrijven. Hij publiceerde twee verhalen: Spel in Positano en
Howisons' Metamorphose, waaruit wel bleek, dat de stijlvernieuwing zich bleef laten
gelden; geen van deze beide boekjes kon echter in de schaduw staan van Een
Hollandsch Binnenhuisje. Men zou haast gaan vermoeden, dat het bij Johan van der
Woude aan den naam ligt en dat slechts een pseudoniem hem goed bekomt. Wij
hebben hier dus te maken met een schrijver, die in snel tempo een paar romans schreef
waarvan de beteekenis met het seizoen van verschijnen verdween, daarna onder
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pseudoniem zijn eigen stijl vond, maar, opnieuw optredend onder zijn eigen naam,
zich haastte om ook dien stijl weer te compromitteeren door allerlei fouten. Voorwaar
een zonderlinge carrière, en een tragedie! Uit het verloop van zaken kan men
concludeeren, dat Johan van der Woude gehoorzaamt, aan een koortsachtigen drang
tot produceeren, zonder dat hij nog bij machte is zijn onderwerp te beheerschen; het
feit van het schrijven (vorm geven) gaat bij hem voor het concipieeren en doordenken
(den inhoud), of beter gezegd: Van der Woude gunt zich niet den tijd om af te
wachten, tot de inhoud in hem ‘vormrijp’ is geworden. Zijn boeken vallen niet af op
het moment, dat de natuur daarvoor aanwijst, maar zij worden afgestooten, omdat
de schrijver voor alles...... schrijven wil.
Met dat al is Johan van der Woude sedert Een Hollandsch Binnenhuisje een interessant
phaenomeen geworden. Zijn vroegere boeken waren alleen maar onbeduidend; sedert
die publicatie onder pseudoniem is hij tenminste met zich zelf in conflict, en daarvan
draagt b.v. Spel in Positano (hoezeer als geheel ook mislukt) toch de duidelijke
sporen, evenals zijn laatste roman Blauwbaard en Octopus (die als geheel evenzeer
mislukt mag heeten). Steeds meer komen de erotische complexen en
minderwaardigheidsgevoelens, waarmee Van der Woude het te stellen heeft, op den
voorgrond, op een allerwonderlijkste manier vermengd overigens met zijn vroegere
griezelcliché's en romantische tafereeltjes; het resultaat van die vermenging is
weliswaar een chaos, maar men kan er tenminste mogelijkheden in ontdekken, die
vroeger ten eenenmale ontbraken. De titel zegt al, dat de smaak voor het demonische
(het heel-erg-demonische) Van der Woude nog allerminst vreemd is geworden. Een
toren met een vrouwenverleider en een raadselachtige dienstbode (‘een simpele
maagd, die zich echter ieder oogenblik aan de zonderlingste uitspattingen zou kunnen
overgeven’) is al een heel behoorlijk decor voor een demonische historie, en de
demonische man Anthony Venter, die den toren in het Zuiderzeestadje Kempen
bewoont, herinnert nog levendig aan Marcel Young, de hoofdpersoon van den roman
De Vreemdeling. Maar de manier van reageeren is sedert dat boek geheel veranderd;
Van der Woude tracht nu het demonische psychologisch te verantwoorden, en al lukt
hem dat nog maar zeer matig, tamen est laudanda voluntas. Hij tracht dat
psychologische te bereiken door tegenover Anthony Venter een zekeren Pareau te
stellen, die min of meer de rol van den ‘bezoeker’ uit Een Hollandsch Binnenhuisje
speelt, die afwisselend beschreven wordt als Pareau en voor zichzelf denkt als ‘ik’.
Tusschen Venter en Pareau bestaat een soort parasitaire verhouding (Blauwbaard en
Octopus, wolf en fret), waarbij aan Pareau de rol van den zwakkere, maar ook van
den intellectueelen controleur is toebedeeld; hun strijd om de vrouw Maria is een
strijd, die zich hoofdzakelijk in intellectueele krachtmeting afspeelt. Overigens is
het onderwerp Van der Woude in dit boek weer zoo zeer boven het hoofd gegroeid,
dat hij herhaaldelijk in de kinderachtigste kitsch vervalt, juist als hij midden in zijn
intellectueele problemen zit; kennelijk heeft hem weer een ‘plan’ voor oogen gestaan,
een theorie van twee menschen, die aan elkaar vastkleven, op elkaar inwerken, tot
op zekere hoogte elkanders complement zijn. Venter is in deze tweeheid de projectie
van een cynischen wenschdroom, Pareau een poging tot zelfanalyse, d.i.: tot analyse
van dien cynischen wenschdroom door een controleur-parasiet. Het portret van Pareau
is lang niet onaardig:
‘Tusschen zijn totaal-optreden en den inhoud van zijn woorden bestond een
tegenstrijdigheid die verraste: een met behulp van gestolen goed gecultiveerde
originaliteit. Zijn successen ontstonden derhalve steeds uit een mengsel brutaal
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tooneelspel en persoonlijke uitingen, welke wel is waar eenigen tijd stand hielden,
maar nooit voldoende waren om iemand blijvend te ontwapenen; daarnaast waren
zij ook de oorzaak van Pareau's stijgende ontevredenheid over zijn prestaties, van
ongerustheid en onverzekerdheid over de kwaliteit van zijn mogelijkheden: soms
wantrouwde hij zelfs het recht op zijn bestaan, alles wat hem in deze steeds van
aspect veranderende dubbelrol houvast gaf. Hierdoor verslapte zijn weerstand
tegenover de realiteit: zijn aangeboren neiging tot excessen groeide en de verbeelding,
zijn droom, heerschte oppermachtig over zijn leven.... Zoolang men niet op de
gedachte kwam Pareau met een pandhuis van reacties en eigenschappen te
vergelijken, wist men inderdaad niet hoe en waarop hij reageeren zou.’
In dit portret is ongetwijfeld een goede dosis zelfkennis vertegenwoordigd; een
pandhuis van reacties en eigenschappen zou men immers ook den schrijver Johan
van der Woude kunnen noemen. Men voelt aan zijn stijl, dat hij iets kan, maar dat
iets wordt voorloopig nog opgedischt in een onzegbaar krampachtigen en tevens
rommeligen vorm. Onzekerheid en gevoel van minderwaardigheid worden geflankeerd
door gewildheid en erotische kitsch; Van der Woude draagt maskers, en hij draagt
ze nog buitengewoon onhandig. Telkens bederft hij zijn eigen vondsten door het al
te mooi, al te erg te willen maken; zoo is b.v. de dienstbode uit den toren van Anthony
Venter in opzet een aardige figuur, waaruit een Vestdijk iets subliems had kunnen
modelleeren; maar Van der Woude laat dit dubbelwezen ten slotte volkomen dwaas
worden, omdat hij zijn eigen scheppingen niet voldoende onder controle heeft. De
Maria uit dit boek is ronduit een belachelijke caricatuur, die vreeselijke boekentaal
uitkraamt; veel beter is het ook al niet gesteld met de andere vrouwelijke personages
in den roman. Van der Woude is te zeer door zijn erotische dwangvoorstellingen
bezeten om van vrouwen iets anders te kunnen maken dan caricaturen.
Mijn groote bezwaar tegen Blauwbaard en Octopus is tenslotte, dat het behoort tot
die boeken, die niet geloofwaardig zijn; het hangt in een theoretische leegte, evenals
Spel in Positano, terwijl alle misbaar in die leegte ons in laatste instantie weinig of
niets aangaat. Het schrijven blijft voor Van der Woude voorloopig nog een gwoonte,
die hem van zichzelf verwijdert, en dat voelt men eigenlijk meer als een gebrek dan
dat hij telkens over ‘aquaria's’ schrijft, als ware ‘aquaria’ in het meervoud niet genoeg.

Herinneringsbeelden
Als tegenhanger van dit moeizame, opzettelijke en nog chaotische proza wil ik hier
noemen een groote novelle van C.C.S. Crone (een katholiek debutant, als ik mij niet
vergis), Het Feestelijk Leven, die in boekvorm bij de Wereldbibliotheek is verschenen.
De stijl van Crone is precies wat die van Johan van der Woude niet is: natuurlijk,
zakelijk en pretentieloos; het verhaal is niet zoo bijzonder belangrijk, maar de
mededeeling heeft alle qualiteiten van een sober relaas. ‘Een eenvoudig verhaal,
herinnering van een eenzaam man, die achtereenvolgens vrouw en kind verloor’:
zoo kondigt het prospectus den inhoud dezer novelle aan, en veel meer kan men er
ook niet van zeggen, omdat de eigenlijke waarde van het vertellen hier niet ligt in
de gebeurtenissen zelf, maar in het verband der herinnering van den mediteerenden
Utrechtenaar. ‘Een man kwam op de drempel van zijn huisdeur staan om het draaiorgel
beter te hooren’: aldus het begin. ‘Bij zijn ontwaken klonk opnieuw muziek. Hij ging
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op de drempel van de voordeur staan om het draaiorgel beter te hooren’: aldus het
einde. In den tijd, die tusschen begin en einde verloopt, laat de schrijver zich drijven
op den stroom van beelden, die het samenleven met vrouw en kind vasthouden;
telkens nieuwe beelden, opduikende uit een verleden, en achteraf geordend door een
mensch, die ze als draaiorgelklanken door zich heen laat gaan.
Men kan op grond van dit debuut nog weinig met zekerheid over de persoonlijkheid
van Crone zeggen, behalve één ding: dat hij een geserreerden stijl kan schrijven en
een zuiveren toon heeft. Dingen, die wat waard zijn, vooral omdat zij het negatief
van krampachtigheid en gewildheid, waarmee iemand als Van der Woude te kampen
heeft, uitsluiten.
Menno ter Braak

De opvolgster van Bartje
aant.

Anne de Vries, Hilile (G.F. Callenbach, Nijkerk z.j.)
Met zijn roman ‘Bartje’ heeft Anne de Vries, die tot dusver een onbekende
Nederlandsche onderdaan was, plotseling een kolossaal succes geoogst. ‘Bartje’
verscheen in acht talen. nadat het in eigen land een soort triomftocht had gehouden.
Waarom deze overmaat van belangstelling? Wij kunnen er slechts naar gissen. De
roman van Anne de Vries verschilt niet zooveel van andere boeken over knaapjes;
een vriendelijk boek van een trouwhartig auteur noemden wij het destijds in deze
courant, en naderhand hebben wij ons toch nog even verbaasd over de acht talen.
Hebben acht landen van Europa zulk een honger naar kleine Drenten? Maar wij
hebben ons in de laatste jaren over veel gekker dingen moeten verbazen, en den
trouwhartigen auteur zijn internationalen roem gaarne gegund.
Hij blijft in zijn tweeden roman ‘Hilde’ op Drentsch gebied, maar ditmaal is de
hoofdpersoon een jonge vrouw, boerendochter, die losse verkeering heeft met een
jongen uit het dorp. De verkeering heeft gevolgen, maar de karakterlooze vader van
het toekomstige kind weigert de verantwoordelijkheid, en nu raakt de heele bevolking
van het plaatsje op de been. De familie van den weigerachtigen vrijer komt onder
het zware geschutvuur van de beleedigde publieke opinie, en een ieder, die iets van
de afgelegen dorpen en publieke opinies weet, kan zich voorstellen wat er al zoo
gebeurt. De volkswoede heeft haar eigen gerechtigheidsbegrippen, die in Amerika
tot de beruchte lynchjustitie leiden; in Drente komt het niet tot lynchen, maar de
gewelddadige ensceneering van een huwelijksplechtigheid tusschen Hilde en haar
vrijer lijkt er toch al heel aardig op. Toch gaat de echtvereeniging, op deze
vreemdsoortige wijze geprovoceerd, niet door, want er is nog een andere man in het
spel, een strooper met een gouden hart, die beter begrijpt, wat de mooie blonde Hilde
waard is, met haar trouwt en zelfs, na eenige conflicten, van het stroopen afziet en
tot het geloof terugkeert.
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De psychologische behandeling is ook ditmaal de zwakke kant van het overigens
onderhoudend geschreven boek; vooral de figuur Hilde lijkt weinig op een
dorpsmeisje, wat haar gedachtenleven en reacties op de buitenwereld betreft; de
dialoog is vaak erg boekerig. Verreweg het beste zijn de beschrijvingen, de
natuurimpressies; het verslag van de halve lynchpartij is bovendien interessant als
bijdrage tot de kennis van zekere volksgebruiken, die tegenwoordig trouwens ook
weer aanhang vinden in andere dan boerenkringen.
M.t.B.

Kunst en Letteren
De Dichter L.Th. Lehmann
aant.

Tegen de geprolongeerde puberteit
De Aprilaflevering van ‘Werk’
De April-aflevering van het nieuwe literaire tijdschrift Werk is de belangrijkste na
het eerste nummer. In de eerste plaats om een nieuwe verzameling gedichten van
L.Th. Lehmann, die de verrassing van ‘Werk’ is en ook ditmaal weer blijk geeft van
een overrompelende intensiteit en veelzijdigheid. Men kan allerlei invloeden in zijn
poëzie nagaan, maar met een zekere nonchalance maakt deze jonge dichter er zich
van los, zoodat men hem aan geen enkele kar als epigoon zou kunnen vastbinden.
Hij heeft een oorspronkelijke beeldende visie en tegelijk een scherp controleerend
intellect; sinds Slauerhoff zag men niet zoo'n wonderlijk phaenomeen in de
Nederlandsche literatuur opduiken. Hij heeft veel invloeden van Slauerhoff verwerkt,
maar daarnaast is er ook een element Hendrik de Vries. Ik zou van deze gedichten
veel willen citeeren, maar beperk mij ditmaal tot het suggestieve ‘Winter’:
De sneeuw is heel onmerkbaar gekomen
en roodglazen herten springen door 't woud.
Er kruipen slangen in kreupelhout,
en de warme lantaarns in de bomen
wij vinden ze niet, en gevaar is vertrouwd.
Wij zijn nog niet erg verkleumd en koud,
maar zullen de hele nacht blijven dromen
van de spleten vol hars in 't vriendelijk hout,
van een broodgeurend huis, waar 't kaarsenlicht
schijnt in goud op een open wit bed. Je gezicht
zag ik nooit zoals nu, maar ik kan niet hopen,
al sloeg ik de lakens graag over je dicht.
Ik laat één kaars aan, de gordijnen open,
ik waak aan je zijde, wacht haast een gericht.

Verder heeft de redactie gebroken met haar theoretische ‘neutraliteit’; d.w.z. zij laat
hier het woord aan een fellen aanval van C.L. Sciarone op het verschijnsel
‘geprolongeerde puberteit’, waaronder de schrijver verstaat de antidemocratische
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mentaliteit van auteurs als Gerard Bruning, Henri Bruning, Wouter Lutkie, Gerard
Knuvelder e.a. Het betoog, dat niet zonder eenige polemische simplismen is. raakt
ongetwijfeld een wonde plek; met name de kinderachtige vereering voor Mussolini
(in tegenstelling tot Hitler), die in deze kringen gebruikelijk is (of was) wordt door
Sciarone uitstekend aan de kaak gesteld.
‘Men moet het betreuren’, lezen wij hier, ‘dat een pure behoefte om te revolteeren,
welke zich tien, vijftien jaar geleden onder geheel andere omstandigheden uitte, thans
pakkendragersdiensten verricht in een vulgair milieu. waar men zich door tegenslag
in zaken plotseling van zijn nationale gevoelens is bewust geworden en om den
sterken man roept.
In beide gevallen hebben wij met rancune te doen, maar ook de rancune kent
fatsoens-schakeeringen. Een artikel van Gerard Bruning, reeds gepubliceerd in 1923,
was kenmerkend voor deze rancune en voor de argumenten. welke men ook thans
tegen een bestaande orde aanvoert. Doch er dient hier uitdrukkelijk voorbehoud te
worden gemaakt. De opstandigheid van Gerard Bruning werd gerechtvaardigd door
een vroegtijdig en reeds lang vooruit geweten smartelijk sterven. En zelfs wanneer
wij dit buiten beschouwing laten, moeten wij niet vergeten, dat diens
anti-democratische gezindheid een geheel anderen achtergrond had.
De afkeer, die velen in die dagen jegens de zelfverzekerdheid van liberalisme en
democratie gevoelden, was slechts een der aspecten van een tragische bewogenheid,
die toen in zwang was en ten nauwste verband hield met het Duitsche expressionisme’.
***
De aflevering bevat verder opmerkelijk proza van Anna Blaman (‘Romance’), en
novellen van M. Mok en Jan Ceuleers. Een nummer, waarmee men de redactie geluk
mag wenschen.
M.t.B.

De werkende vrouw
aant.

Julie Ebbinger, Judith, De Levensgang ener werkende Vrouw. (De
Driehoek, Bosch en Duin z.j.)
De schrijfster Julie Ebbinger verhaalt in dezen roman, waarvan men kan vermoeden
dat er een goed stuk autobiographie in verwerkt is, de geschiedenis van een Joodsch
meisje, dat met veel innerlijke moeilijkheden te kampen heeft. De ouders van Judith
passen niet bij elkaar, een gezin in de ware beteekenis van het woord is er niet
geweest. Vandaar reeds een kiem van onrust, die steeds sterker wordt, naarmate de
problematiek zich duidelijker manifesteert, door de puberteit, door de onbevredigde
verlangens. Men kent dit soort vrouwengeschiedenissen; Carry van Bruggen heeft
in haar romans ‘Helden’ en ‘Eva’ misschien wel het beste werk geleverd wat op dit
gebied, met deze middelen, mogelijk was. Julie Ebbinger blijft veel meer aan de
oppervlakte; zij weet een vlot relaas van feiten te geven, maar haar psychologie is
schematisch. Binding aan den vader, pogingen om den vader te vervangen,
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zenuwerisis, zenuwarts, een tweede, wijzer zenuwarts: dit alles maakt niet den indruk
van een bijzondere openbaring. De werkende vrouw, die letteren studeert, les geeft,
intellectueele bezigheden heeft, blijft in dit portret bovendien min of meer een
voorwendsel om de onbevredigende, naar vervulling hunkerende vrouw te beschrijven;
de studie is ‘Ersatz’, geen werkelijk doel, zooals Judiths ‘kokend lichaam’ en de
onvermijdelijke ‘zenuwgeleerde’ (twee uitdrukkingen van de schrijfster). Het best
geslaagd zijn de hoofdstukken, die op het kinderleven betrekking hebben, al moet
men ook hier niet naar diepgaande kinder-psychologie zoeken.
Het boek schijnt te zullen worden vervolgd, het draagt althans den ondertitel ‘Jeugd’.
Misschien zal de volwassenheid ons minder met den zenuwarts en meer met het werk
in aanraking brengen?
M.t.B.

Kunst en Letteren
Aphorismen in ‘groot Nederland’
aant.

De eeretafel van de koffietafel
Groot Nederland is in April voor een groot deel gevuld met aphorismen van
verschillende auteurs. Eerlijk gezegd krijgt men van het goede wel wat veel; niets is
moeilijker dan achter elkaar aphorismen consumeeren; men krijgt na eenigen tijd
het gevoel, dat alle tegendeelen ook met zooveel aplomb te stellen zijn.
Er is echter onder de schrijvers dezer sphorismen verschil genoeg. J. Greshoff
opent de rij met een collectie ‘Boud Gesproken’: boudades ditmaal dus, ter afwisseling
van zijn boutades. Ik pik er op goed geluk eenige uit:
‘Een duurzaam evenwicht tusschen hoofd en hart schept een benijdenswaardige
menschelijke staat. Wanneer ik echter moet kiezen tusschen hoofd zonder hart en
hart zonder hoofd, werp ik mij zonder aarzelen op de eerste veronderstelling.
Schraalheid kan nooit zóó verderfelijk zijn als domheid’.
‘De meeste rechters zijn te lang van stof. Waarom schrijven zij over iedere nieuwe
roman van de Schartens lange artikelen, in stede van eenvoudig en naar de wijze des
tijds vast te stellen:
C. en M. is toch vervelender’.
‘Een wezenlijk verschil tusschen democratie en fascisme ligt hierin, dat de
democratie voortspruit uit en bepaald wordt door de hoop, het fascisme door de
wanhoop’.
De aphoristische uitlatingen van F.V. Toussaint van Boelaere zijn minder levend
en praegnant. Die van den jong gestorven christelijken dichter P. van Renssen (hier
ingeleid door J.A. Rispens) handelen over de liefde en zijn sympathiek, en lijken
strek beïnvloed door Pascal. Een andere overleden schrijver, Hendrik van de Wal,
wordt den lezer voorgesteld door G.H. 's Gravesande, is in zijn aphoristischen stijl
meer een moraliseerend ‘opmerker’ dan een werkelijke moralist: ‘Een uitgever telt
uw verdiensten niet. Hij telt de zijne’.
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Ed. Hoornik behandelt in zijn poëziekroniek M. Mok, die in de aflevering met
enkele gedichten is vertegenwoordigd, Jan Romein een zekeren ‘Keizer Adolf’,
terwijl Gerard van Eekeren zijn standpunt t.o.v. schrijver dezer regelen bepaalt.

De vergetenen.
In De Gids, litterair tegenwoordig steeds van minder beteekenis, wordt een stemmetje
van de redactie gewijd aan de Boekenweek; de betrokken, redacteur heeft zich
geërgerd aan de organisatie van de litteraire koffietafel te Amsterdam, omdat aan de
eeretafel geen enkele schrijver plaats mocht nemen.
‘Aangezien het boek geschreven wordt door den schrijver en eerst daarna
uitgegeven door den uitgever en verkocht door den boekhandelaar, terwijl
gemeentelijke, provinciale en landelijke autoriteiten er niets of nagenoeg niets voor
over hebben dan schoone woorden, zou men zelfs aan een Nederlandsche koffietafel
eenige eer aan het schrijversberoep bewezen hebben willen zien. Dit echter was door
iedereen vergeten, en Nederland is vermoedelijk het eenige land waar men het zoo
onbeschaafd vergeten kon zonder openbaar schandaal te verwekken.
Het zou dus, niettegenstaande niemand er ditmaal kwaad over werd, overweging
verdienen om, indien publiek, uitgevers, boekhandelaren en schrijvers een komend
jaar nog eens samen mochten tafelen, bij een literaire koffietafel een paar stoelen
aan de eeretafel in te ruimen voor de dwangarbeiders van het proza en de galeislaven
der Nederlandsche poëzie, of om het anders te zeggen, aan eenige prinsen en
princessen van het regeerende vorstenhuis, zonder dewelke er geen boeken, geen
uitgevers, geen boekhandelaren en geen schoone toespraken zouden kunnen bestaan.
Om het kort en bondiger te zeggen: zooiets beleeft men alleen in Nederland’.
Het pleidooi lijkt mij niet heelemaal logisch. Als een schrijver aan een koffietafel
gaat zitten, is hij een koffieklant en anders niet. Men onthoude zich liever van literaire
koffie, als men zoo op zijn schrijversponteneur gesteld is. Kaffeeklatsch heeft haar
eigen wetten, en die zijn niet speciaal ter eere van schrijvers gemaakt.
A.H. van der Feen is met een verhaal ‘De Roode Baret’ vertegenwoordigd. Anton
van Duinkerken wijdt zijn literaire kroniek aan Toussaint van Boelaere, dr ir J.H.
Plantenga schrijft over het Stadhuisprobleem te Amsterdam.
M.t.B.

Nogmaals: de literaire koffietafel
aant.

Top Naeff toont zich in ‘Elsevier’ diep ontgoocheld
In ‘De Gids’ van deze maand is al een redactioneele stem opgegaan over de litteraire
koffietafel tijdens de Boekenweek, maar daarbij schijnt het niet te zullen blijven. In
Elsevier althans komt nu ook Top Naeff met critiek op het door den boekhandel
georganiseerde feestje. Geheel overeenkomstig haar positie in onze letterkunde is
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mevr. Naeff wel gegaan, maar zij is kennelijk niet met pleizier gegaan en heeft het
niet kunnen laten zich over een gemankeerd avontuur zachtjes te wreken. Is het dan
niet beter, om in het geheel niet te gaan? Men kan toch van tevoren wel weten, dunkt
mij, dat de litteraire koffie wat slap zal zijn, en dat de aanwezigen er erg onwennig
tegen elkaar aan zullen hangen. Derhalve: in dubiis abstine.
Overigens is het korzelige nabroodje van Top Naeff wel een aardig staaltje van haar
stijl:
‘Ik vond mijn naam, aangeleund tegen een jaffa, en nam terstond de beenen. Niet
omdat ik ook maar iets had tegen de mij onbekende dames en heeren, op weg wellicht
zich aan mijn litteraire conversatie toe te vertrouwen - niet meer aandacht had ik aan
hen kunnen besteden dan aan hengelaars, aarzelend waar den angel in den vischvijver
te laten vallen - maar omdat ik verderop een goede kennis uit-het-vak ontdekte, en
de litteratuur toch altijd een soort van dieventaal blijft, die wij het gemakkelijkst
onder elkaar spreken.
“Dat mag niet”, waarschuwde een collega, welke zich al aangepast had en zich zoo
smal mogelijk maakte tusschen zijn buren “de vrijheid die wij in dit land met z'n
allen zoo schoon bezingen”.... Meteen werd ik door den sterken arm van een
boekhandelaar gegrepen en naar mijn plaats teruggeleid.
Intusschen had ik er nu al wat meer van begrepen, en wel dit: alle andere menschen
hadden hun plaatsen mogen kiezen, behalve wij, en zij hadden hun keuze gemaakt
al naar de naam op het visitekaartje - en vedette - meer of minder tot hun “sprak”.
Zoodat zich al aan het aspect van elke tafel liet vaststellen welk litterair genre - de
romantiek, de streekroman of de vie romancée momenteel het meest in trek was; bij
de mannelijke of bij de vrouwelijke lezers, bij de ouderen of bij de jongeren?
Aan mijn tafel zaten, toen ik lichtelijk beschaamd daar terugkeerde, zeven
dames-lezeressen. Géén man. Ik beken, dat het mij even teleurstelde. Niet één
mannelijke lezer van mijn boeken - zelfs niet van “School-Idyllen” - die naast, of
ook maar in mijn buurt begeerde te zitten....
Ik ben daar overheen gekomen, betrekkelijk snel, want ik had, terwijl uit een groote
lampetkan verkwikkende bouillon werd geschonken, al mijn aandacht te spannen op
de mij toegefluisterde zeven namen; om ze te verstaan, en om ze te onthouden. Daar
zaten we dan nu. De eerste, die mij toen inviel, was Multatuli.. Maar zóó onaardig
behoef je zooiets nu óók weer niet te zeggen. Met dit al bleef het moeilijk, de jure
met de gevoelens van een gastvrouw, de facto als gast van mijn dischgenooten, die
er allen tot mijn ontsteltenis een gulden voor over hadden gehad, verder te komen
dan den alleszins gerechtvaardigden dichterlijken aanhef: “Een lentedag in Maart,
vindt u niet?.... haast te warm om met je tweehonderden onder een lage zoldering....
maar na dezen wisselvalligen en guren winter....” Ik haastte mij mijn overbuurvrouw
het botervlootje aan te bieden. En nog had ik het gevoel, letterlijk in alles te kort te
schieten. Het menu met zijn drie gangen broodjes was gelukkig niet lang en al spoedig
traden tot onze verademing de sprekers op. Aan de eeretafel. Daar kon men als
letterkundige dichtbij of ver-af zitten, maar volstrekt niet er aan. Een enkele onzer
mocht er toen even aan gaan staan, in het vizier van de aldaar opgestelde microfoon’.
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Men voelt wel, dat Top Naeff ontgoocheld thuis is gekomen. Zoo is het leven, zal
zij hebben gedacht, en gedreven door haar huishoudelijk scepticisme schreef zij deze
wrange regelen neer. En nu is het bitter koud geworden om onze litteraire koffietafel....
***
De aflevering bevat verder o.m. een artikel van prof. dr Q.J. van Regteren Altena
over den schilder Oepts, en een beschouwing over Mandu, het Parijs van het
Middeleeuwsche Indië door dr Hermann Goetz, Henri van Booven schrijft over Edgar
Poe, Jules Verne en Conan Doyle, H. Buys over den schilder Vordemberge Gildewart.
M.t.B.

Duitsche en Europeesche toekomst
aant.

Een boek over de opvoeding der jeugd in het Derde Rijk
Het totalitaire systeem in de paedagogische practijk
Erika Mann, Zehn Millionen Kinder. - (Querido Verlag, Amsterdam 1938).
Beklemmender haast nog dan het probleem van Europa thans is het probleem van
Europa's toekomst. Wat zal er gebeuren, wanneer, hetzij door een oorlog, hetzij door
een binnenlandsche omwenteling, de Duitsche nationaalsocialistische macht in elkaar
stort - aangenomen, dat zij er niet in slaagt Europa schatplichtig te maken? Want
Duitschland, het land van ‘het midden’, dat tegenwoordig in zulk een paradoxale
positie verkeert, omdat in zijn regeeringssysteem het ‘midden’ volkomen ontbreekt,
evenals in zijn binnen- en buitenlandsche politiek.... Duitschland is de sleutel van
Europa. Het was het land van denkers en dichters, en dat schijnt het tegenwoordig
als een minderwaardigheid te beschouwen; het bouwde, als deed het dat om zich op
de voormalige denkers en dichters te wreken, een façade van propagandistische
leuzen op, waarachter zich het eigenlijke drama van het volk anoniem voltrekt; er
heerscht daar eeen ‘Massenélite’, zooals de voormalige Senaatspresident van Danzig,
Hermann Rauschning, het in zijn leerrijke boek ‘Die Revolution des Nihilismus’
noemt. Deze ‘Massenelite’ (Ernst Jünger, Niekisch e.a. zijn er de theoretici van)
predikt de ‘permanente Mobilmachung’ en gelooft zelf niet in de phrasen, die het
propagandaministerie verspreidt; haar eenige doel is, volgens Rauschning, de macht,
de macht ‘pur’.

Hoe zal de jeugd reageeren?
Toch kan een volk niet zonder cultuur; zelfs het feit, dat men de echte cultuur door
een mengsel van phrasen vervangt, is nog een soort bewijs van cultuur. Maar deze
cultuur is tevens een bedreiging voor de toekomst, omdat er geen overtuigingen
achter staan; ieder oogenblik kan de ontnuchtering doorbreken, kan het complete
nihilisme, dat achter de phrasenfaçade staat, aan de orde worden gesteld. Juist daarom
is het probleem van de jeugd en de opvoeding zoo belangrijk. Hoe zal een jeugd op
de gebeurtenissen reageeren, die door een straffe en suggestieve organisatie opgeleid
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werd tot een eenheidslevensbeschouwing? Zal zij op het critieke moment in de
oppositie gaan, of zal zij de vurigste partijganger worden van het systeem? Op die
vragen kan zelfs de best geïnformeerde kenner van Duitschland thans nog geen
antwoord geven. Aan den eenen kant dient men te bedenken, dat de jeugd, door het
puurbiologische feit van het jong-zijn, anders-zijn dan de opvoedende generaties,
altijd geneigd is het systeem van de opvoeders aan critiek te onderwerpen; aan den
anderen kant staat vast, dat het door de nazi's gevolgde opvoedingssysteem een novum
is in de Europeesche geschiedenis. Nog nooit werd de dwang in het ideologische zoo
consequent doorgevoerd als thans in Duitschland; terwijl vroegere dictatoriale of
reactionnaire machten zich meestal beperkten tot censuur, tot ‘negatief liberalisme’,
is de beïnvloeding tegenwoordig een van de positieve programmapunten van het
regime. Men wil de generaties, die door de republiek van Weimar nog in meerdere
of mindere mate Europeesch leerden denken, hun natuurlijken dood laten sterven,
men wedt op de jeugd, die in de scholen en de ‘Hitler Jugend’ tot een
levensbeschouwing gedrild wordt. Niet zoozeer de gegevens, die bij het onderwijs
verstrekt worden, bepalen de absoluutheid van dien dril, als wel de gegevens, die de
jeugd onthouden worden, systematisch onthouden. De critische gezindheid van de
jeugd wordt op die manier gestereliseerd; zonder andere gegevens dan de officieel
verstrekte wordt critische activiteit een slag in de lucht, een onbestemd
ontevredenheidsgevoel, dat geen normen kan vinden om zich in een
wereldbeschouwing om te zetten. De autarkie van het opvoedingssyteem sluit de
kinderen af van de rest van Europa; zij worden niet opgeleid tot vergelijking van
cultuurwaarden, maar tot marcheeren en blindelings gehoorzamen. Hoe moet iemand,
die op school geleerd heeft als de natuurlijkste zaak van de wereld, dat de Jood (‘der
Weltjude’) de oorzaak is van alle kwaad, aan die wijsheid gaan twijfelen, wanneer
hij niet eens weet, dat in de andere landen van Europa zulke ‘waarheden’ hoogstens
als tendentieuze misleiding worden beschouwd?
De mogelijkheid is dus niet uitgesloten, dat de Duitsche jeugd, bij een eventueelen
val van het regime door binnen- of buitenlandsche oorzaken, voor een compleet nihil
staat; de phraseologie van ras, bloed en bodem zou (aldus veronderstelt ook
Rauschning bij wijze van voorloopige hypothesen) in vier en twintig uur door een
ineenstorting kunnen verdwijnen, maar de naweeën zullen niet te overzien zijn. Van
de humanistische cultuurbegrippen is immers bij deze jeugd niets bekend, een terug
bestaat voor haar niet. Uit de gezinsopvoeding heeft zij hoogstens onsamenhangende
resten van vroegere beschavingsperioden meegenomen, maar dat daarvan nog een
inspireerende werking zou kunnen uitgaan, is meer dan onwaarschijnlijk. Zullen de
tradities van het oude Duitschland geheel en al verloren zijn gegaan, of zal door de
oudere generaties een reserve zijn gekweekt, die ook voor een verdere ontwikkeling
nog voldoende zou kunnen blijken? Wij weten het niet en wagen ons niet aan
toekomstspeculaties. Het beste wat men doen kan, in afwachting van de toekomstige
ontwikkeling, is: zich documenteeren en blijven hopen.

Van het gezin naar de Hitlerjeugd.
Tot deze documentatie draagt in hooge mate bij het boek ‘Zehn Millionen Kinder’
van Erika Mann, de ook ten onzent zeer bekende leidster van het voormalige litteraire
cabaret ‘Die Pfeffermühle’. Zij heeft, daar de toenemende moeilijkheden op
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internationaal gebied het haar onmogelijk maakten haar verdediging van het
humanistische Duitschland tegen het nazistische door middel van het tooneel voort
te zetten, naar de pen gegrepen, maar blijkbaar niet dan na een zeer degelijke studie
van het onderwerp gemaakt te hebben. Wel is de propagandistische toon beslissend
voor haar stijl, zooals blijkt uit de anecdotische, persoonlijk gedramatiseerde
gedeelten, die in haar boek over de Duitsche jeugd voorkomen. Niemand zal er zich
trouwens over verbazen, dat Erika Mann meer wil dan statistieken geven en
wetenschappelijke conclusies trekken; haar genegenheid voor kinderen was ons
bekend uit de kinderboeken, die van haar hand zijn verschenen. Zoo werd dit ‘Zehn
Millionen Kinder’ in de eerste plaats een uiting van bezorgdheid om de toekomst
van het Duitsche kind, dat door de propaganda steeds virtuoser wordt bespeeld om
alle humanistische waarden uit het Duitsche verleden te vergeten. Met dat al is de
documentatie de moeite waard. Erika Mann laat aan de hand van het verzamelde
feitenmateriaal zien, hoe het gezin machteloos is geworden, ‘altmodisch als Institution,
in Auflösung begriffen und von geringer Wichtigkeit’. Het kind springt gemakkelijk
uit den gezinsband en komt in de school, waar de staatsmacht zich al veel sterker
laat voelen, maar toch nog elementen van de oude cultuur zich laten gelden, zij het
geheel officieus en tegen de tendentie van het onderwijs in. Almachtig echter is het
regime in het derde sociale verband, de Hitler Jugend, die uitsluitend tot taak heeft
het kind in te lijven in de nationaalsocialistische gemeenschapsorde, door oefeningen,
marcheeren en liederen:
Entroit die Fahnen blutgetränkt,
Ein Feigling, wer an zich noch denkt....
Und naht dereinst der Rachetag,
Dann führen wir aus Not und Schmach
Das Hakenkreuz von Sieg zu Siege.
Dann ziehen wir beim Morgenrot, ja rot,
Für Hitlers Fahne in den Tod.

Vooral over de techniek der jeugdbeïnvloeding door deze organisaties, waarin het
kind door middel van rhetoriek en romantiek tot een gehoorzaam volgeling wordt
gedrild, bevat het boek van Erika Mann talrijke bijzonderheden, die weinig of in het
geheel niet bekend zijn. Zij weet een beeld te ontwerpen van de totaliteit dier
organisaties, die de opvoeding volkomen in de banen der training leiden en het
‘geestelijk leven’ tot een minimum beperken. Dat tafereel is verre van een rooskleurig
visioen, maar men doet er beter aan het onder oogen te zien dan struisvogelpolitek
te voeren. De eindconclusie van de schrijfster blijft trouwens ook optimistisch, al
lijkt mij haar geloof ‘an den Sieg der Freiheit und der Gerechtigkeit.... und an den
der Wahrheit, der trimphal sein wird’ niet in ieder opzicht gerechtvaardigd. Niet aan
vrijheid, gerechtigheid en waarheid als triomf heeft het Duitsche volk de meeste
behoefte, maar (om een headline van den dag te gebruiken) aan ‘Lebensraum’ voor
het individueele bestaan, al ware het voorloopig slechts op uiterst bescheiden schaal,
al ware het niet meer dan een beetje individueele hygiëne. Men zij voorzichtig met
de ‘triomfale’ woorden, juist in dezen tijd.
***
Men zou dit boek in tallooze handen wenschen, niet alleen wegens de documentatie
van Duitsche toestanden, maar ook (en vooral) omdat dit Duitsche probleem heel
Europa aangaat. In Engeland schijnt de vertaling een best seller te zijn; zoozeer ligt
blijkbaar het probleem ook daar op straat. Een Nederlandsche vertaling is pas
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verschenen bij de Uitg. Contact te Amsterdam onder den titel Tien Millioen Kinderen
(vert. Reinier P. Sterkenburg); aan de vertaling ontbreekt alleen het korte ‘Nachspiel’
uit de oorspronkelijke uitgave. Thomas Mann heeft voor het boek van zijn dochter
een inleiding geschreven, met een vaderlijk begin.
M.t.B.

Het gemiddelde
aant.

De cultureele en de politieke Hans met elkaar in tegenspraak
‘Bartje’ als maat van alle dingen
De schoenmaker en zijn leest
DE HEER D. HANS, hoofdredacteur van het dagblad De Avondpost, voert sedert
jaar en dag een campagne tegen een soort auteurs, die hij ‘intellectualisten’ noemt,
en als wier opperhoofd hij den schrijver van deze artikelen beschouwt. Langzamerhand
kan er geen maand verloopen, of De Avondpost bevat een of ander betoogje van den
heer Hans, waarin hij laat doorschemeren, dat de ‘geestelijke en moreele kaapvaarders’
een gevaar zijn voor het land; gaat het niet tegen ondergeteekende, dan gaat het tegen
den heer S. Vestdijk, die onder de kaapvaarders de onzedelijkheidsnuance
vertegenwoordigt zooals ondergeteekende de mephistophelische.
Van verschillende zijden heeft men mij gevraagd, waarom ik tegen de campagne
van den heer Hans niets ondernam; zulk een stelselmatig gepolemiseer vraagt, meent
men, om een definitief antwoord. Misschien is dat zoo; maar tot dusver leed mijn
gezondheid geenszins onder de uitbarstingen van den heer Hans, en het was mij niet
mogelijk in de vereischte stemming te komen om hem van repliek te dienen. Ik zou
nl. de aanwezigheid van den heer Hans, die de goede zaak van het antifascisme op
ander gebled dan de litteratuur met grooten ijver behartigt, veel liever willen
bejubelen. Ik ken hem ook niet anders dan van hooren zeggen; een enkele maal zie
ik hem op de tram staan of hoor ik hem in den schouwburg een jubileerende actrice
toespreken, aangezien hij in Den Haag een publiek persoon is; in mijn prille jeugd
las ik met veel instemming een jongensboek van zijn hand, waarvan mij de titel
helaas ontschoot, terwijl zijn geschriften bij feestelijke gelegenheden mij onbekend
bleven. Waarom zou ik dus den heer Hans onaangenaam zijn? Ik gun hem zijn
maandelijksche erupties en ik gun hem ook de overtuiging, dat hij het vaderland1)
beschermt door de Avondpost

Hansenten contra kaapvaarders.
Echter: men verzekert mij, dat de heer Hans een algemeener denkwijze
vertegenwoordigt, en als dat zoo is, krijgt zijn campagne een principieel tintje;
wanneer de heer Hans en ik de exponenten zijn van twee stroomingen, krijgt een
uiteenzetting tusschen hem en mij misschien ook eenig belang voor anderen. Laten
wij dus veronderstellen, dat de heer Hans, die schrijft over ‘den heer Ter Braak en
zijn school’ (blijkbaar in de meening, dat zoo'n school iets anders is dan een
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contradictio in terminis), de school der Hanseaten vertegenwoordigt, en dat de
Hanseaten om der wille van de veiligheid en de goede zeden ter zee de geestelijke
en moreele kaapvaarders trachten uit te rooien; in dat geval is de heer Hans een
symbool van een mentaliteit, die (o wonderlijke speling van het lot) soms dicht in
de buurt komt van de fascistische, die hij als politicus zoo heftig en onverschrokken
bestrijdt. De heer Hans gunt n.l. zijn medemenschen geen van de zijne afwijkende
meeningen over cultuur, over denken, over kunst; hij kan zich eenvoudig niet
voorstellen, dat er andere denkbeelden bestaan dan de zijne, dan die van wat hij met
voorliefde noemt ‘een normaal mensch’. In zijn laatste ontboezeming in het blad.
waarvan hij de leiding heeft, getiteld Kunst en Intellect, en zijnde een protest tegen
mijn critiek op Anne de Vries, den auteur van Bartje, zegt hij n.l., dat de
intellectualisten ‘geen verstand (hebben) van wat waarachtige kunst is en mooi
(vinden) wat een normaal mensch (lees de heer Hans en de Hanseaten. M.t.B.)
vervelend, stijf en vies acht.’ Das ist des Pudels Kern: de heer Hans stelt zichzelf.
zijn begrip van kunst en intellect als de maat van alle dingen en wie het waagt te
betwijfelen, dat de heer Hans alleen weet wat nu precies waarachtige kunst is, wordt
als een geestelijk en moreel kaapvaarder buiten de gemeenschap der Nederlandsche
cultuur gestooten (althans in de verbeelding van den man van De Avondpost). Wij
vragen ons af, hoe een Shakespeare, een Dostojefski, een Verlaine. een Poe, een
Multatuli, een Gide en zelfs een Goethe op de normen van den heer Hans zouden
reageeren; het is bekend, dat zij in hun werken zich wel bezighielden met z.g.
abnormale dingen en men fluistert zelfs, dat zij daarom van iets meer belang zijn
dan de gemiddelde man. Als ik mij niet bedrieg, was het de geleerde Möbius, die
niet meer of minder beweerde dan dat ‘Normal ist ein bisschen Schwachsinn’; wij
vermoeden, dat de heer Hans deze uitspraak niet kent, en haar, nu zij hem bekend
is, niet op zichzelf en zijn Hanseaten zal willen toepassen, maar nochtans is zij de
overweging wel waard. Niet, omdat het abnormale beter zou zijn dan het normale,
maar omdat door deze definitie van normaal eenvoudig en kort wordt uitgedrukt, dat
niemand weet wat ‘normaal’ anders is dan een willekeurig geabstraheerd gemiddelde
en dat dus degenen, die het met zooveel positiviteit beter meenen te weten, zich
beroepen op de traagheid van het grootste getal, op de vooroordeelen van het
gemiddelde gemiddelde, als ware dat een ideaal van gezondheid, deugdzaamheid,
zedelijkheid etc. Dit gemiddelde gemiddelde nu was b.v. in de negentiende eeuw,
de eeuw van het liberalisme, nooit het ideaal der cultuur; de toenmalige Hanseaten
bedachten zich nog wel eens een keer of wat, alvorens zij het ondernamen zich te
beroepen op hun eigen normaalheid en al het andere als ‘vervelend, stijf en vies’ te
qualificeeren; de geest van het liberalisme was niet de geest van den brandstapel, de
inquisitie, de heksenwaan en de dorpsche kletspraat. Voor den heer Hans echter is
de ‘waarachtige kunst’ (waarachtig volgens zijn gemiddelden maatstaf) langzamerhand
het wapen geworden, waarmee hij alles, wat afwijkt van zijn toevallig gemiddeld
begrip, in den ban wil doen, aan de inquisitie wil overleveren. Nog één stap verder....
en deze liberaal organiseert in het gebouw van De Avondpost een tentoonstelling van
‘ontaarde kunst’. Wij verwachten, dat hij toeloop zal hebben, vooral van zijn vijanden
van de Luntersche hei....

De best seller als maatstaf der cultuur.
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Evenals vroeger de socialisten in de naïeve veronderstelling verkeerden, dat men
tegelijk de gelijkschakeling kon verfoeien en de gelijkheid prediken, verkeert blijkbaar
de heer Hans in de nog veel naïever veronderstelling, dat men den normalen mensch
aan den eenen kant tot maat van alle dingen kan verheffen en aan den anderen kant
de gelijkschakeling van de cultuur door den normalen mensch in den vorm van het
nationaalsocialisme scherp kan bestrijden! Anders gezegd: de cultuur-Hans
verloochent wat de politieke Hans beoogt; de cultuur-Hans meent, dat hij rustig een
aantal boeken als ‘vervelend, stijf en vies’ kan verdoemen, omdat hij er toevallig
geen pleizier in heeft ze te lezen, terwijl de politieke Hans elders opkomt voor de
vrijheid van denken en handelen. Is die vrijheid dan soms bepaald door de
vooroordeelen van den heer Hans? Moeten wij de nivelleering van Shakespeare,
Goethe, Verlaine tot den best seller Bartje, dien de heer Hans in het bovengenoemde
artikel adoreert, voortaan aanvaarden als een ideaal, waarnaar wij allen dienen te
streven? Moeten wij dus de N.S.B. bestrijden om vereerders te worden van den best
seller, de Nederlandsche cultuur afmeten naar een middelmatigen roman over een
Drentsch jongetje? De heer Hans schijnt zulks te meenen, want hij schrijft in edele
verontwaardiging:
‘Inplaats van zich te verheugen over het succes, dat dit Nederlandsche boek ook
in het buitenland vond, schrijven de heer Ter Braak en zijn school er over met
ironische geringschatting.
Deze jongere critici zien geen kunst in den waarachtigen zin van het woord. Zij
zien geen schoonheid en zij zien geen ontroering. Zij zien alleen maar intellect,
wroetend intellect, Mephistofiliaansch (de heer Hans bedoelt waarschijnlijk:
mephistophelisch. M.t.B.) intellect, en terwijl hun eigen boeken, die geen schoonheid
en geen ontroering brengen, in een beperkten kring van gelijkgezinden worden
gelezen, om daarna uit het gezichtsveld te verdwijnen, schrijven ze met nauwverholen
minachting over goed werk van anderen, dat in binnen- en buitenland het publiek
bereikt en ontroert.’
De moraal van deze passage lijkt mij niet gemakkelijk mis te verstaan: wat de heer
Hans wil, is de verbreiding van succesboeken, van ontspanningslectuur. Niemand
zou daar iets tegen kunnen hebben, wanneer de heer Hans niet van twee wallen wilde
eten of twee vliegen in ééne klap wilde slaan, door als vanzelfsprekend te
veronderstellen, dat hij zoodoende ook de Nederlandsche cultuur verbreidde! Wat
de heer Hans als gemiddelde schoonheid, als gemiddelde ontroering ervaart is voor
hem de schoonheid, de ontroering, want andere boeken dan de goede (= goed
verkochte) brengen volgens zijn autoritaire machtspreuk géén schoonheid en géén
ontroering. Hoe grooter verkoop, hoe meer succes, des te grooter schoonheid en des
te meer ontroering: aldus zou men de moraal van den heer Hans ook kunnen
formuleeren; de rest is ‘mefistofiliaansch’ en ‘wroetend intellect’. Het Groote
Meesterwerk, dat de heer Hans voor oogen zweeft, moet, dunkt mij, het meest
verkochte boek met het grootste succes zijn: Lord Lister of Nick Carter, want zij
‘bereiken en ontroeren’ een enorm publiek ‘in binnen- en buitenland’, terwijl de
‘beperkte kring van gelijkgezinden’ (de geestelijke en moreele kaapvaarders) er ‘met
ironische geringschatting over schrijft’.
Ik heb op deze plaats meermalen de stelling verdedigd, dat men voor zijn pleizier
moet lezen. Ook de heer Hans moet voor zijn pleizier lezen, en hij heeft dus het
volste recht in een roman van b.v. Vestdijk niets anders te ontdekken dan zijn
‘verveling, stijfheid en viesheid’, terwijl hij ook gerust mag zwelgen in alle Bartjes
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en Flipjes, die hem door de uitgevers worden aangeboden; wellicht zullen onder de
andere kinderfiguren in onze letterkunde de Hallemannetjes, die zoo bijzonder
fatsoenlijk waren, hem ook meer bekoren dan Woutertje Pieterse, die te veel
‘mefistofiliaansche’ opmerkingen maakt over de wereld en de menschen. De heer
Hans heeft echter niet het recht, datgene wat hij voor zijn pleizier leest, klakkeloos
aan te dienen als ‘waarachtige kunst’ (evenmin als wie ook), alsof hij nu speciaal
van hoogerhand het privilege zou hebben ontvangen om uit te maken, wat waarachtig
is en wat niet; als hij zich dat recht aanmatigt, op grond van zijn buitengewone
waardeering voor het gemiddelde gemiddelde, dan bewijst hij dat hij de begrippen
cultuur en gemiddelde op een hopelooze manier verwart, dan is hij een teeken des
tijds.

De ‘knottende’ ideeën.
Ortega y Gasset heeft er in zijn Opstand der Horden al op gewezen, dat tegenwoordig
iedereen ‘ideeën’ over alles wil hebben. Vroeger, zegt hij, had de gemiddelde man
‘zijn verschillende geloofsvoorstellingen, zijn overleveringen, zijn ervaringen, zijn
spreekwoorden en zijn bepaalde denkwijzen, maar hij heeft zich nooit verbeeld
theoretische meeningen te hebben over hoe de dingen zijn of over hoe ze moeten
zijn - bijvoorbeeld wat politiek en litteratuur aangaat... Thans heeft de gemiddelde
man echter zijn knottende “ideeën” over alles wat in het heelal gebeurt en moet
gebeuren. Daardoor heeft hij het verleerd te luisteren. Waarom zou hij luisteren als
hij alles wat hij noodig heeft in zichzelf heeft? Er is geen reden meer tot luisteren,
integendeel, hij moet oordeelen, uitspraak doen over de dingen, beslissen. Er is geen
vraagstuk meer in het openbare leven waarin hij zich niet mengt, zoo blind en doof
als hij is, en hij schrijft zijn “meeningen” allerwege voor.’
Ik wil niet beweren, dat Ortega den heer Hans voor oogen had, toen hij dit schreef;
maar de heer Hans heeft toch zijn best gedaan zich althans op het gebied der litteratuur
naar Ortega's woorden te gedragen, als ware hij de gemiddelde man, de ‘verticale
barbaar’, waarover de Spaansche denker handelt. Hij en zijn Hanseaten, die wellicht
niet over een tiende van de cultuur van een Vestdijk beschikken, willen over de
werken van dien man met hun ‘knottende ideeën’ steeds maar oordeelen, uitspraak
doen, beslissen; geen wonder dat zij daarin niets anders vermogen te ontdekken dan
‘vervelende, stijve en vieze’ verwringingen van de Bartjes en Flipjes! Dat de vieze
passages bij Vestdijk (ik ontken geenszins, dat er vleze passages in zijn boeken te
vinden zijn) in het ensemble van zijn werken een andere beteekenis zouden kunnen
hebben, die met de burgermansqualificaties ‘vies’ of ‘niet vies’ niets te maken hebben,
dat men naar zoo'n antipathieken auteur een oogenblik zou kunnen luisteren zonder
direct het stokpaard der edele verontwaardiging te bestijgen.... dat alles is voor den
heer Hans waarschijnlijk abracadabra. Hij zou het mij vermoedelijk kwalijk nemen
(en terecht), als ik voorgaf een expert te zijn in de politieke verhoudingen in
Nederland, maar zonder blikken of blozen velt hij zijn vonnissen over boeken, waar
hij ‘blind en doof’ tegenover staat.... en die hij daarom op zijn brandstapel wenscht
te brengen, den boekenbrandstapel van zijn dictatuur der gemiddelde gemiddelden.
Ik weet niet, of ik den heer Hans, die een autoriteit is, een oogenblik met een
schoenmaker mag vergelijken; maar er is een oud gezegde, gangbaar onder normale
en abnormale menschen: schoenmaker, houd je bij je leest! Dat gezegde is geen
bewijs van ‘nederbuigende, intellectueele hooghartigheid’, zooals de heer Hans wel
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zal denken (hij veronderstelt zulks tenminste t.o.v. van mijn critiek op Bartje), maar
niets dan een zakelijk advies van een letterkundigen schoenmaker aan den politieken;
wij zijn allen op zijn tijd de schoenmakers van een bepaald specialisme, ook al laten
wij ons niet op dat specialisme voorstaan. De heer Hans mag mij dat advies met rente
teruggeven, zoodra ik solliciteer naar de betrekking van Kameroverzichtschrijver bij
De Avondpost.
Menno ter Braak.
1) Bedoeld wordt het land, niet de krant van dien naam.

Twee onbekenden
aant.

Alleen met het debuut
Romans met een persoonlijken toon
Hans van Haaren, Episode. (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1939).
Albert van Hoogenbemt, De Stille Man (Em. Querido's Uitg. Mij,
Amsterdam z.j.)
Voor zoover ik weet zijn de beide auteurs, die ik in dit artikel behandel, debutanten;
althans ik ken noch van den een, noch van den ander den naam. Het debuut heeft
voor den criticus altijd een zekere bekoring; hij is volkomen op het ééne boek
aangewezen, dat hem onder oogen komt, hij behoeft niet bang te zijn, dat hij de
suggestie ondergaat van een verleden; hij is in den volsten zin van het woord met
den schrijver, dien hij leest en later critiseert, alleen. Het ‘opvisschen’ van debutanten,
die iets te zeggen hebben, uit den stapel nieuwe uitgaven, is dan ook een van de
sportieve kanten van het critiekvak. Men kan niet alle boeken direct compleet lezen,
men moet er, om ze aan een eerste schifting te kunnen onderwerpen, eerst aan ruiken.
De kunst van het doorbladeren behoort bij dit voorloopig onderzoek; bij het
doorbladeren krijgt men van een debuut een indruk, die wel geverifieerd en herzien
moet worden, maar doorgaans toch al beslissend is voor de verhouding die men als
critiseerende tot het nieuwe boek zal hebben. De eerste indruk is, zegt men wel,
oppervlakkig, maar ik geloof dat niet; volgens mijn ervaring beslist de eerste indruk
veel meer, dan men later denkt. Boeken hebben, ook zuiver typografisch bekeken,
een ‘gezicht’; één blik op een bladspiegel leert ons dikwijls meer dan een voortgezet
examen. Zoo zijn er bepaalde boeken, waarin massa's puntjes voorkomen; ze zijn
gewoonlijk middelmatig of slecht. Ook veel dialoog met ‘gut’ en ‘nee’ strekt zeker
niet tot aanbeveling; dialoogjes stemmen tot groote voorzichtigheid, juist omdat men
in den dialoog zooveel kan beweren, dat evengoed verzwegen had kunnen, worden.
Model:
‘Er kwam even iets warms in haar oogen.... fluweelachtig.... verraderlijk toch....
even maar....
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Nee, jongen’, kwam haar stem, ‘dat niet.... je weet toch....
Verlangen trok om zijn mond.... wreed.... als een pijn. Er kreunde iets in hem....’
Etc. Reeds de typographie zegt ons hier, dat wij met gemeenplaatsen te doen
hebben; zoo'n stukje proza is met één blik te ‘klasseeren’. Ik heb u uit uw werken
geroken, zeggen wij dan met Felix Timmermans, en meenen geen onrecht te begaan
door dezen tekst voor een beteren te verruilen. Zonder deze oppervlakkige selectie
zou een criticus geen leven hebben; reeds aan het uitzoeken van zijn onderwerp zou
hij ten gronde gaan. Brengen wij dus dank aan den reuk, aan de typographie; voor
het ‘klasseeren’ van debutanten zijn zij onmisbare hulpmiddelen, over wier beteekenis
men niet gering moet denken.

Episode in een dorpsgemeenschap.
Het ruiken aan de werken van Hans van Haaren en Albert van Hoogenbemt leert ons
direct, dat deze beide auteurs talent hebben. Meer dan deze eerste constateering
behoeft men aan het reukzintuig niet over te laten; het oordeel kan bij nadere
beschouwing gunstiger of minder gunstig uitvallen, maar den eersten, beslissenden
indruk zal het nooit geheel kunnen uitwisschen. Ik meen wel te kunnen zeggen, dat
men in geen van beide gevallen met een coup de maitre te doen heeft; maar dat neemt
niet weg, dat men zoowel Episode door Hans van Haaren als De Stille Man door
Albert van Hoogenbemt geboeid uitleest, eenvoudig al, omdat beide schrijvers
concreet en zonder valsche pretentie tot den lezer naderen. Er is nogal verschil
tusschen beide romans, maar zij hebben gemeen, dat zij met zuivere middelen zijn
geschreven, en dat de gemakkelijk aanwijsbare fouten den goeden indruk niet
vermogen te verstoren. Zoowel Van Haaren als Van Hoogenbemt weten een zekere
sfeer te scheppen, waaruit hun personages geleidelijk aan opduiken; aanvankelijk is
het beeld dier personages vaag, maar langzamerhand ziet men hun trekken duidelijker.
Bij beiden ook een romantisch te veel, bij Van Hoogenbemt vooral een onhandige
compositie; maar toch blijven den lezer de figuren bij, waaraan de schrijvers (ieder
op zijn manier) vorm trachten te geven. Het waarnemingsvermogen behoedt hen
voor de gemeenplaatsigheid, waarin anderen vaak vervallen; dat is op zichzelf al een
goede noot.
De ‘episode’, die Van Haaren in zijn roman beschrijft, is een dorpsevenement. Wat
den vorm betreft, kan men dit boek rekenen tot de ‘simultaanromans’; d.w.z. er
komen een aantal menschen in voor, die in zekeren zin van elkaar afhankelijk zijn
door de gebeurtenissen waarin zij worden betrokken, hoewel zij verder ieder hun
eigen bestaan leiden. Bij Van Haaren zijn het een dokter in ruste, een auteur, een
schilder, een organist, de houder van een louche hotelletje en nog een paar anderen;
op het moment, dat de roman inzet, hebben zij weinig of niets met elkaar te maken,
maar het feit, dat zij samen in een dorp wonen en de sociale verbindingslijnen door
een samenloop van omstandigheden (het ‘noodlot’) van meer belang worden voor
hun persoonlijk bestaan dan gewoonlijk, maakt hen toch tot een gemeenschap, zij
het tot een officieuze, die na de dramatische ontknooping weer uiteenvalt.
Hoofdpersonen zijn dokter Telders en ‘Indische Toon’, de eigenaar van Pension
Atjeh; zij staan eigenlijk wel het verst van elkaar af, maar de gebeurtenissen storen
zich daar niet aan. Doordat een auto-ongeluk in het huis van Telders een vrouw
brengt, waarmee hij een tweede huwelijk wil beginnen, doordat Indische Toon, type
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van den rancuneuzen koloniaal, zich met vuile zaakjes bezighoudt, waarmee Telders
toevallig te maken krijgt, krijgen zoowel Telders als Toon in het dorpsbestaan een
bijzonder kwetsbare positie; de eene, omdat hij weer belang krijgt bij het leven, de
ander, omdat hij angst krijgt voor ontdekking van zijn duister gedoe. Dat Indische
Toon tenslotte het huis van Telders in brand steekt, en dat Telders bij een poging om
zijn negerknecht te redden omkomt, mag een ietwat romantisch arrangement zijn,
‘innerlijk’ onwaarschijnlijk wordt deze ontknooping nochtans niet. Vooral de
achterbaksche wraakzucht van den pensionhouder die alle reden heeft om bang te
zijn voor de justitie en in wien zich de angst omzet in een laffe wraakneming, is door
den auteur verdienstelijk geanalyseerd. Maar ook de auteur Schouten, die over de
kunst philosopheert met den schilder en den musicus, staat in dit verhaal voor ons;
hun theoretiseeren is onhandig, maar niet banaal, want er komt uit de gesprekken
tusschen deze menschen een wil tot werkelijk begrijpen naar voren, die meer waard
is dan de formules waarin de sprekers hun meeningen uitdrukken. Wat zij willen
zeggen is in de eerste plaats, dat men zelfstandig op de dingen moet reageeren, die
door conventioneele redeneeringen dikwijls zoo verbroddeld zijn.
De gesprekken vormen in Episode de eigenlijke bindstof tusschen de
gebeurtenissen; zij geven aan het verhaal ook een subjectieven inslag, die de
compositie verlevendigt; men voelt, dat er in den schrijver een discussie aan den
gang is, die doorklinkt in deze dorpsgeschiedenis. De sfeer van dat dorp en van de
natuur blijft met dat al den gang van zaken beheerschen; de episode blijft episode,
blijft een fragment uit een oneindige reeks van gebeurtenissen. Het is merkbaar, dat
Van Haaren zich vereenzelvigt (tot op zekere hoogte) met den auteur Schouten, aan
wien het laatste woord is, nadat dr Telders is omgekomen en Indische Toon aan de
justitie is overgeleverd; merkbaar vooral ook aan den humor, waarmede de menschen
van deze kleine samenleving zijn geteekend, alsof een toeschouwer ze soms even
voor den gek hield.

Het beeld van den vader.
Albert van Hoogenbemt is naar zijn taaleigen en naar de plaats van handeling van
zijn boek te oordeelen, een Vlaming; een lyrische Vlaming bovendien, in wiens stijl
de poëzie van de sfeer nog van veel meer belang is dan in die van Van Haaren.
Ongetwijfeld heeft Van Hoogenbemt sterken invloed ondergaan van Maurice Roelants,
aan wien zijn roman De Stille Man dikwijls doet denken; ook bij Roelants vindt men
die mengeling van poëtische sfeer en psychologisch onderzoek. Roelants, Elsschot
en Walschap beheerschen op dit oogenblik den Vlaamschen romanstijl; Van
Hoogenbemt behoort echter zonder eenigen twijfel geheel thuis in het gevolg van
den eerste.
Ook het gegeven doet aan de keuze van Roelants denken. De ik-persoon van den
roman is iemand, die tegen de veertig loopt, den leeftijd waarop zijn vader stierf.
Innerlijke onrust drijft hem het beeld van dien vader in de herinnering op te sporen,
het te ontdoen van allerlei idealiseering, het te vervolledigen. te reinigen, te
concretiseeren; want in den vader hoopt hij het geheim van zijn eigen onrust te
ontdekken.
Voor ieder mensch is een ander mensch een projectie; men is, wie men schijnt te
zijn, voor den een zus, voor den ander zoo. De vader is voor de kinderen steeds in
de eerste plaats de autoriteit, het nabije en toch ook zeer verre wezen; voor de moeder
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is hij een projectie uit de intimiteit van een gedeeld bestaan, maar evenmin volledig;
buitenstaanders, toevallige waarnemers hebben weer hun eigen beelden van denzelfden
man, die alle van belang zijn om hem te leeren kennen, om zijn geheim te
doorgronden. In dezen roman nadert een zoon gestadig tot het geheim, dat zijns
vaders bestaan bepaalde; herinneringen uit zijn jeugd, een correspondentie, die hij
toevallig leest, verhalen van derden, ‘ooggetuigen’, doen hem langzamerhand den
vader zien als iemand, die een houding had gevonden, waardoor een groote onvrede
met het bestaan slechts met moeite werd verborgen. Een muzikaal begaafd mensch,
maar zonder de kracht die begaafdheid om te zetten in een oeuvre; iemand, die aan
een sterke vitaliteit vergeefs een ‘apollinischen’ stijl trachtte te geven; een mislukt
leven, waarvan de voorgevel den chaos daarachter niet kan maskeeren; een man, die
op de vlucht is voor de erkenning van zijn bankroet, en die er toch niet aan ontkomen
kan.
De schrijver heeft het portret van dezen vader ‘trapsgewijze’ opgebouwd uit de
gegevens der herinnering, der correspondentie, der verhalen van derden. Door deze
werkwijze is de compositie van den roman soms in het gedrang gekomen en doet
het geheel aan als te lang en slecht uitgebalanceerd; maar er staan veel uitstekende,
volkomen verantwoorde stukken in, die zeker voor het niveau van Roelants niet
behoeven onder te doen. Vooral de herinneringen uit den kindertijd, waarin de vader
nog geheel den luister heeft van de vereerde, raadselachtige autoriteit, zijn in hun
lyrische eerlijkheid bijzonder waardeerbaar; minder sterk (want te veel in één toon)
is de correspondentie tusschen de moeder en haar zuster, waarin men den vader
langzamerhand ziet onthullen als een schipbreukeling en die tusschen moeder en
vader, waarin hun mislukte huwelijk wordt verantwoord. Maar ondanks de ongelijke
waarde van de verschillende gedeelten verdient deze roman de belangstelling zeer
zeker; ook aan zijn fouten herkent men een schrijver, die na het eerste doorbladeren
zijn waarde bewijzen kan.
Menno ter Braak.

Nieuwe poezie
aant.

Het dichterlijke en de jeugd
De opvatting van Slauerhoff
Ed. Hoornik, Steenen. (A.A.M. Stols, Maastricht 1939).
Ed. Hoornik, Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere Gedichten.
(A.A.M. Stols, Maastricht 1939).
Adriaan Morriën, Hartslag. (A.A.M. Stols, Maastricht 1939).
MEN HEEFT DIKWIJLS over de vraag gediscussieerd, in hoeverre poëzie een
verschijnsel is, dat samenhangt met de puberteit. Er laat zich gemakkelijk vaststellen,
dat doorgaans de schrijver begint als dichter, en dat in vele gevallen het vorderen
van de jaren de aandrift tot de poëzie doet verzwakken; daarvan zijn, zoowel in de
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Nederlandsche als in de buitenlandsche litteratuur, tallooze sprekende voorbeelden
te geven. Men schrijft in zijn jeugd ‘een lief vaers’ en begint later aan het proza: dat
is een regel, die door de vele uitzonderingen niet geheel en al ongedaan gemaakt kan
worden. Het phaenomeen van den ‘ouderdomsdichter’ is relatief zeldzaam; ten onzent
is daarvan een der opmerkelijkste voorbeelden de philosoof-philoloog Dèr Mouw,
die pas omstreeks zijn vijftigste jaar als dichter ‘debuteerde’ onder den naam Adwaita;
daarnaast heeft men dan de dichters, die jong beginnen, en hun heele leven door
blijven dichten, zooals Vondel, wiens litteraire figuur zonder de poëzie volkomen
ondenkbaar zou zijn. Maar zulke verschijningen zijn uiteraard geen bewijs tegen den
algemeenen regel; bij iemand als Dèr Mouw immers is de poëzie overduidelijk een
noodsprong geweest van een mensch, die zich door de verstandelijke redeneering
tot de absolute eenzaamheid van het solipsisme zag gebracht en in de Brahman-poëzie
een bevrijdingsmiddel ontdekte, die tevens een herwinning van de ongebrokenheid
der jeugd beteekende; bij Vondel is het dichten langzamerhand veel meer een ‘ritueele’
functie geworden, die dank zij een enorme dichterlijke inspiratie nooit in verstarde
rijmelarlj of rhetoriek ontaardde.
Men moet ook de poëzie, zooals wij die tegenwoordig opvatten (vooral onder
invloed van de Tachtigers), wel onderscheiden van de gewoonte om zich in dichterlijke
vormen uit te drukken, want evenals ieder jeugd- en puberteitsverschijnsel kan ook
de poëtische aandrift in den loop van een menschenleven zich stabiliseeren; maar
voor de meeste dichters is de periode van de eerste aandrift beslissend, en daarom
is het dichterlijk genie (Rimbaud) volstrekt geen ondenkbaarheid, evenmin als het
muzikale (Mozart); poëzie en muziek zijn weliswaar van geheel verschillende
geaardheid, maar zij hebben beide het musische element gemeen, en daarmee de
mogelijkheid van een ongeëvenaarde openbaring zonder jarenlange ondervinding
van menschen en dingen (die de romanschrijver b.v. noodig heeft, al was het alleen
maar om te weten, wat er in de wereld te koop is). Een dichter kan zichzelf in de
jeugd uitputten en toch een complete verschijning zijn geweest, een meteoor; voor
het definitieve oordeel over den prozaïst, den essayist, den denker is de langzame
ontwikkeling van veel grooter beteekenis. Daarom zou men b.v. den prozaschrijver
Van Deyssel (die bij mijn weten nooit meer dan 6 gedichten heeft gepubliceerd) in
zekeren zin een gemankeerd dichter kunnen noemen, omdat bij hem het proza in alle
opzichten samenhangt met de inspiratie door de jeugd, en de ontwikkeling van zijn
persoonlijkheid op de lange baan is uitgebleven; in zulke gevallen is ook de neiging
om te critiseeren in hooge mate verwant aan de poëtische aandrift, is de critiek zelf
een stuk lyriek en blijft de verstandelijke argumentatie op den achtergrond.

Poëzie en de primitieve mensch.
Ongetwijfeld hangt de verwantschap tusschen poëzie en jeugd (puberteit) samen met
de afslijtende kracht van het maatschappelijk leven, waarvan iemand van twintig
minder te lijden heeft gehad dan een veertiger en vijftiger. De gave om de wereld
‘met eigen oogen’ te zien, past eigenlijk niet meer in een gerationaliseerde
samenleving als de onze; deze ‘eigen oogen’ zijn een overblijfsel van de
levenshouding der zoogeheeten primitieve volken, die in wetenschap, logica,
berekening, causaliteit etc. etc. nog geen hulpmiddelen hebben gevonden om die
‘eigen oogen’, dat onmiddellijk en elk oogenblik weer toevallig contact met de dingen,
te vervangen door allerlei abstracte wetten. De ‘primitief’ weet niet, dat de bliksem
als een electrische ontlading is op te vatten, maar wel tracht hij den bliksem en diens
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gevaren te bezweren; hij is in persoonlijk verkeer niet met ‘den’ bliksem, maar met
iederen bliksem afzonderlijk, en hij heeft medicijnmannen noodig om het
onverklaarbare te bannen. De dichter doet iets dergelijks, maar omdat hij in een
wereld leeft, die door en door gerationaliseerd is, is hij tot op zekere hoogte een
anachronisme, een ‘zonderling’ geworden. Wijlen Slauerhoff heeft dat ook gevoeld,
zooals blijkt uit een onlangs voor den dag gekomen interview uit 1933 (zie Groot
Nederland van deze maand), waarin hij zich met den hem eigen wrevel afvraagt, of
speciaal de poëzie in den tegenwoordigen tijd niet misplaatst is. ‘Het is geen kwestie’,
zegt hij daar, ‘van zich verheven voelen boven het “profanum vulgus”; men kan
dichter zijn en zich levendig voorstellen, dat de tegenwoordige menschheid geen
behoefte meer heeft aan poëzie. Men heeft dan geen zin en het heeft geen zin om
zijn poëzie dan in groote oplagen uit te geven. Daar de poëzie zelf zich nu eenmaal
niet aan die overwegingen stoort en toch ontstaat en dan een vorm wil hebben, wendt
men zich vanzelf tot de weinigen, voor wie de poëzie nog wel een levend woord is
en die haar gaarne bij zich hebben’. Hetgeen Slauerhoff zelfs verleidt tot deze
veralgemeening: ‘De schrijvers doen goed alleen te schrijven wat ze het meest aangaat
en waarvan ze zelf vervuld zijn. Iemand met de grootste gaven is er in Holland het
beroerdst aan toe. Hij zal juist niet iets bereiken.’
Zoo voelde Slauerhoff het, zoo voelen waarschijnlijk ook andere dichters het een
weinig, wanneer zij hun ‘taalvormpjes’ publiceeren: dingen, die voor hen de ‘eigen
oogen’ vertegenwoordigen, maar die in een gerationaliseerde maatschappij als de
onze inderdaad vaak zeer misplaatst lijken. Of zij het ook werkelijk zijn, zooals
Slauerhoff blijkbaar geneigd was aan te nemen, is een andere vraag, die ik vandaag
niet zal trachten te beantwoorden. Wij weten niet, in hoeverre wij door de techniek
en haar rationalisatie worden opgevreten, in hoeverre wij er toch, steeds weer, aan
ontsnappen.....

Hoorniks ontwikkeling.
De poëzie van Ed. Hoornik heeft voor mijn gevoel in de eerste plaats haar qualiteit
door het contact der ‘eigen oogen’, waarover ik hierboven schreef. Hoornik is een
dichter, die begon met onder sterke invloeden te staan, die hem beletten op deze
‘eigen oogen’ te vertrouwen; toen de puberteit hem de eerste verzen ingaf, was hij
nog een epigoon van den z.g. Forum-toon. Hij schreef (en schrijft nog) te gemakkelijk;
onder zijn werk is veel, dat men gerust weg kan laten zonder het ensemble te
benadeelen, veel sentimentaliteit, veel ‘kleinmalerei’ en zelfs handige, maar al te
faciele gelegenheidspoëzie. Hoornik kan men stellig niet rekenen tot die dichters,
die van den beginne at hun talent streng verantwoorden (zooals bv. de dichteres M.
Vasalis, wier poëzie, in enkele tijdschriften verschenen, dadelijk zeer de aandacht
heeft getrokken), of met een nonchalant duivelsgebaar een enorme originaliteit
ontketenen (zooals het jongste phaenomeen van het tijdschrift Werk, L.Th. Lehmann);
het kostte dezen auteur kennelijk veel moeite zich aan zijn invloeden te onttrekken
en men heeft zoo het gevoel, dat hij ook telkens weer eens terugvalt door het gemak,
waarmee hij rijmt. Met dat al ziet men hem in zijn laatsten bundel Steenen, evenals
in het reeds herdrukte Geboorte (gevolgd door Mattheus en andere gedichten), als
een man met ‘eigen oogen’, die telkens door middel van de taal voor een oogenblik
dat eigenaardige contact weet te herstellen, waarvan de cultuurmensch zoo ver is
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afgedwaald. Ik zie in Hoornik geen schrijver der intellectueele verantwoording, maar
vooral een visionnair begaafde, die op zijn best is, wanneer hij zich aan het visioen
zonder bijgedachten overgeeft. Uit den bundel Steenen blijkt nog eens bijzonder
duidelijk, hoe sterk de invloed van Marsman bij hem waarneembaar wordt.... en
bovendien, hoeveel meer hij eigenlijk bij Marsman past dan bij een Du Perron of
een Greshoff; het element Marsman stempelt hem nl. veel minder tot epigoon, al zijn
gedichten als Feestweek 1928 en Ontploffing naar zijn smaak veel te veel Marsman:

Ontploffing
De mand met het brood en de flesch
en de langzame druppelen bloed
op het kleed,
op de voet van het glas,
in de beet naar den grond
worden één.
Ik verbloed.
Ik versteen.

In een vers als dit Bezoek is het tegenwicht veel sterker:
Hij heeft een gezicht zonder kleur.
Handenwringend staat hij te smeeken.
Hij lijkt mij een treurspelacteur.
- Vannacht ben ik uitgeweken,
een graf in het bosch moest ik steken Ik adem een lijkengeur.
Dan maak ik een afwerend teeken:
je wilt mij met leugens besteken,
je vingers bevuilen mijn deur.

In Steenen vindt men ook het groote gedicht Requiem, een visionnaire uitdrijving
van 'n krantenbericht: ‘Te Middelharnis is een kind verdronken’, eerder in een
tijdschrift gepubliceerd. Bij herlezing blijkt het toch minder gaaf dan het vroegere
Mattheus, maar ook hier bewijst Hoornik, dat zijn kracht ligt in het visionnaire; waar
zijn greep verzwakt, nadert hij soms de sentimentaliteit.

Een zuivere geest.
's Nachts voor het slapen voel ik door
Het open raam de rust der straat,
Der stad en van het land, ik hoor
Diep in mij hoe gestadig gaat
Mijn hartslag, zelfbewust, bescheiden.
En plotseling doortrilt een zachte lach
Mijn bloed en zenuwvezels om dien blijden,
Schuldloozen, kinderlijken slag.

Met dit gedicht (Opdracht) opent de sympathieke kleine bundel Hartslag van Adriaan
Morriën; en inderdaad, de titel kon niet beter gekozen zijn, want in het blijde,
schuldlooze en kinderlijke ligt de gansche bekoring van Morriëns debuut. Dat hij
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hier de sensatie van het dichterschap beseft als een synthese van het
lichamelijk-aanwezige (het hart) en de onmiddellijkheid der jeugd (het kinderlijke),
bewijst, dat Morriën de geaardheid van zijn poëtische aandrift zelf bevroedt en onder
woorden kan brengen. Hij is hier nog geen groot dichter, geen verbijsterend genie,
maar wel een absoluut zuivere geest, wiens werk door de intimiteit van het gevoel
wordt geadeld. Bij Morriën geen spoor van handigheid of virtuositeit; wat hij nu aan
de openbaarheid prijsgeeft (een boekje met een kleine twintig verzen), is tevens een
verantwoording van de sfeer, waarin hij leefde en mediteerde. Ik schrift hier een der
beste gedichten van den bundel, Schilderij, over:
Twee doode kreeften met gebroken scharen
Rood op de witheid van het tafellaken;
Een gele wijn, die fonkelt in het glas,
Maar niet gedronken wordt; gemorste asch,
En tusschen appelen en cierschalen
Een houten kruisbeeld met de pijn en zegen
Van zijn doorboorde handen. In den regen,
Achter het raam, dat uitziet in de straat,
Het grijs gelaat van een bedroefde vrouw,
Die in den rouw van hare kleeren staat,
Verwonderd en afwijzend en naijverig
En ongetemd: haar wilde armen slaan,
Als in een dwaas verweer langs 't vensterraam.
En verder in een kleinen, kalen tuin
Van een der huizen aan den voorkant,
Zacht neergevlijd als een vermoeide hand,
Een laatst verzet in 't wijkend perspectief,
De weemoed van een omgewaaiden boom.

Ik ken het schilderij niet, dat Morriën tot dit gedicht inspireerde, maar ik heb het ook
niet noodig om het ‘met eigen oogen’ te zien, op de wijze der poëzie.
Menno ter Braak.

Van poëzie naar proza
aant.

Van Vriesland als novellist
Roland Holst gemengd met Van Genderen Stort
Victor E. van Vriesland, De Ring met de Aquamarijn (Em. Querido's
Uitg. Mij., Amsterdam z.j.)
Karin Larsen, Een Mensch op Aarde (A.A.M. Stols, Maastricht z.j.)
Verleden week verdiepte ik mij een oogenblik in het probleem van dichterschap en
jeugd (puberteit), omdat de beschikbare gegevens uitwijzen, dat er eenig verband
bestaat tusschen deze twee dingen; hoeveel verband liet ik in het midden, maar een
zekeren samenhang kon ik (evenmin als wie ook) loochenen. Ik zou deze meditatie
kunnen aanvullen met een andere over het verband tusschen den dichter en het proza.
Al meermalen is hier op het verschijnsel gewezen, dat onze dichters, na zich in hun
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jeugd in de poëzie te hebben gevonden en soms zelfs uitgeput, zich op rijperen leeftijd
tot het proza wenden. Het is, alsof de magische kracht van het poëtische woord hen
niet meer volkomen vermag te bevredigen; iets in hen trekt hen naar het betoog, naar
het scheppen van romanfiguren, naar de explicatie, naar de psychologie. Moet men
dit verschijnsel bij dichters verklaren als een teeken, dat zij de jeugd en de puberteit
voor de volwassenheid willen verruimen? Ook hier mag men weer niet generaliseeren,
maar iets is er zeker van waar. Lang niet altijd is deze overgang een succes. Marsman
heeft den overgang naar het proza nooit zoo kunnen voltrekken, dat men zijn
dichterschap vergat en hem als prozaïst volkomen au sérieux nam. A. den Doolaard,
als dichter begonnen, heeft in het proza wel het commercieele succes gevonden, dat
hij blijkbaar zelf zeer hoog aanslaat, maar voor de litteratuur, die zich naar andere
dan commercieele maatstaven richt, heeft hij nauwelijks beteekenis meer. Slauerhoff,
die belangrijk proza schreef. is in dat proza toch altijd voor alles de dichter gebleven,
die hij ‘van nature’ was; dito A. Roland Holst, wiens proza zonder zijn poëzie
volkomen ondenkbaar is. Men kan deze voorbeelden naar believen aanvullen.

Aanloopjes tot proza, maar geen goed proza
En thans het geval Victor E. van Vriesland. Van Vriesland heeft nooit tot de zeer
productieve schrijvers behoord, maar zijn poëzie, verzameld in Voorwaardelijk
Uitzicht en Herhalingsoefeningen. stempelt hem tot een ‘duisteren’ dichter van
beteekenis, die weliswaar geen vergelijking met Roland Holst of Bloem kan doorstaan,
omdat zijn inspiratie te ongelijkmatig is, maar van wien men eenige gedichten niet
uit de Nederlandsche letterkunde zou kunnen schrappen zonder haar te verarmen.
Behalve poëzie schreef Van Vriesland een roman. Het Afscheid van de Wereld in
Drie Dagen, waarin hij zich ongetwijfeld liet kennen als iemand, die den aanleg van
een romancier bezat, al was de uitvoerigheid van zijn stijl nog een voorloopig
compromis tusschen beschrijving en psychologische analyse. (Dit boek behoort met
Anthonie Donkers Schaduw der Bergen trouwens tot de omineuze werken, waarvan
de auteurs zelf een verkorten tweeden druk hebben kunnen bezorgen, waarvan, met
andere woorden, de overbodige lengte na verloop van tijd ook den schepper dier
lengte niet meer heeft kunnen bevredigen. Zulk een tweede druk is uiteraard toch
nog geen compleet meesterwerk).
Van den prozaïst Van Vriesland heeft men na dien niet meer gehoord. Nu hij zich
aandient als novellist met een bundeltje korte verhalen, De Ring met de Aquamarijn,
heeft hij onze nieuwsgierigheid natuurlijk geprikkeld. Geprikkeld, omdat wij aan
Het Afscheid van de Wereld goede herinneringen hebben,.... maar ook teleurgesteld,
omdat men in deze vier korte verhalen slechts met moeite iets kan terugvinden van
de beloften van den roman. Eigenlijk is De Ring met de Aquamarijn niet zoo heel
ver verwijderd van een kleine blamage, aangenomen althans, dat Van Vriesland in
dit proza iets meer heeft willen geven dan een paar journalistieke vertellinkjes; en
ik meen, dat wij zulks mogen aannemen, omdat de naam Van Vriesland iets
vertegenwoordigt, zooals zijn boekje, in een gouden omslag met zorg aan de
openbaarheid prijsgegeven, niet vrij te pleiten is van eenige pretentie in de ‘service’.
Wat er dan na de lectuur overschiet is bepaald heel mager. Men zou deze stukjes
hoogstens kunnen waardeeren in een rubriek ‘Het Korte Verhaal’ in een weekblad;
in boekvorm verpakt en met goud geëcorteerd, ‘doen’ zij het niet. Men voelt in deze
verhaaltjes, dat de auteur meer waard is dan wat hij hier publiceert; juist daarom zou
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men het op prijs gesteld hebben, als hij deze ‘aanloopjes’ tot proza voorloopig maar
in portefeuille had gehouden, in plaats van ze in deze onaffe gedaante op te dienen.
Men leest in verhaaltje no 2 (De Uitgestelde Opheldering) de volgende bekentenis,
die Van Vriesland misschien bedoeld heeft als een meer directe opheldering voor
ons, lezers:
‘Reeds toentertijd (het oogenblik, waarop de held van het verhaal “hopeloos, radeloos”
verliefd wordt op het meisje La Bamboula, dat van hem niet gediend is. M.t.B.)
bevond ik mij in mijne nadagen. Mijne vrienden en ik, ontzenuwd en kwetsbaar door
een langdurig, gevaarvol caféleven, misten de onbevangenheid der opkomende
generatie. Derhalve waren wij vervuld van overdreven piëteit jegens ons zelf. Ten
einde een tegenwicht te vormen voor deze toenemende geestesverkalking, legden
wij ons op eene al te stelselmatige joligheid toe, en onze gewoonten werden
gekenmerkt door eene geregelde consumptie. Vandaar dat wij, in den loop der jaren,
naarmate we ouder werden, en reeds aan den vooravond der grijsheid staande, in al
jeugdiger vertier betrokken werden.
Niemand, die ons zag, had kunnen vermoeden, dat ons vermaak aan een overmaat
van innerlijken ernst toe te schrijven was’.
Deze passage zou, wil het mij voorkomen, een verklaring aan de hand kunnen doen
voor 't conflict tusschen ‘innerlijken ernst’, waarvan men de sporen in De Ring met
de Aquamarijn zeker wel kan vinden, en het ‘jeugdige vertier’, waarvan de vorm
doorgaans getuigt. Deze prozastukjes zouden n.l. een jong auteur, die het eens met
de materie wil probeeren, niet al te erg kwalijk genomen behoeven te worden; men
zou kunnen spreken van een verregaande disharmonie tusschen bedoeling en
verwerkelijking, tusschen inhoud en vorm. Maar bij een niet meer al te jong schrijver
doet de soms wel grappige, maar altijd journalistieke vormgeving aan als ‘eene al te
stelselmatige joligheid’, die wij van hem moeilijk kunnen slikken, omdat wij allang
weten, dat hij andere capaciteiten heeft. Of deze joligheid werkelijk dienst heeft
moeten doen als een tegenwicht voor ‘toenemende geestesverkalking’ laat ik geheel
in het midden; zeker is, dat zij ons sterk desillusionneert. Deze oppervlakkigheid is
immers geenszins die van het meesterschap, dat het versmaadt lang van stof te zijn,
omdat het met luttele middelen groot effect weet te bereiken; men ondergaat Van
Vrieslands proza niet als een voornaam spel van iemand, die zich voor één keer eens
in vier kleine vormen heeft willen laten gaan als niets dan een charmeerend verteller,
maar men ondergaat het als een kunstmatige oppervlakkigheid, waarin de auteur zich
neerbuigt tot zijn publiek, omdat hij het met zijn ‘innerlijken ernst’ niet aan boord
kan of wil komen. Dat is het heele verschil tusschen de korte verhalen van Van
Vriesland en b.v. die van Poesjkin of Huxley. Men doet er ook goed aan na De Ring
met de Aquamarijn iets heel oppervlakkigs van Mérimée te lezen, om eens en
voorgoed te weten, hoe men oppervlakkig schrijven moet, zonder in ‘stelselmatige
joligheid’ te vervallen.
Het is natuurlijk mogelijk, dat Van Vriesland deze stukjes zelf ook niet au sérieux
neemt. Het lijkt mij echter duidelijk, dat hij zich daarmee niet vrij zou pleiten, want
vrijpleiten kan hem alleen een revanche. Van de ‘duistere’ poëzie naar het ‘heldere’
proza loopt ook een andere weg dan deze.
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De twee werelden, als fatum en als decor.
Tot een soort proza, dat zich van de poëzie nauwelijks geëmancipeerd heeft, behoort
het boekje van de mij overigens geheel onbekende schrijfster Karin Larsen, Een
Mensch op Aarde. De naam klinkt zoo Skandinaafsch voor een Nederlandsche
schrijfster, dat men wel gedwongen wordt aan een pseudoniem te denken. Het is dus
ook mogelijk, dat Karin Larsen onder een anderen naam poëzie heeft geschreven;
als dat zoo zou zijn, zou ik haast veronderstellen, dat er tusschen haar gedichten en
proza eenzelfde verhouding zou moeten bestaan als tusschen de poëzie van A. Roland
Holst en diens proza-verhaal De Afspraak. Ook De Afspraak is proza van een dichter,
en Een Mensch op Aarde kan haast niet anders zijn dan proza van een dichteres.
Jammer echter voor Karin Larsen heeft zij wel zeer sterke invloeden van Roland
Holst ondergaan, maar is zij naar den geest veel meer verwant aan iemand als Van
Genderen Stort of A.M. Nijhoff, de schrijfster van den roman Twee Meisjes en Ik.
Een verhaal van Stort of mevr. Nijhoff, verteld in den toon van Roland Holst, zou
er ongeveer zoo uitzien als Een Mensch op Aarde en dat is dan ook de zwakke kant
ervan. ‘Een woest en dreigend gebied, gedrenkt met tranen en bloed’ is Roland Holst,
maar het gegeven (de historie van een ouden man, die zijn huwelijk en den dood van
zijn vrouw en kind gedenkt) zou hem niet liggen, omdat voor hem de metaphysische
houding werkelijk een fatum is, terwijl men er Karin Larsen vaak van verdenkt, dat
zij die houding acteert. Het besef van gespletenheid van een voorgoed verloren
tweede wereld, die vóór deze wereld was en alleen den dichter in het visioen
geopenbaard kan worden, kan zeer gemakkelijk in een pose overgaan; wanneer men
nu in het boekje van Karin Larsen den regel leest: ‘Helga, ik heb veel geleden sinds
je afreisde naar het overzijdsche Rijk’, dan krijgt men het onbehaaglijke gevoel, dat
dit overzijdsche Rijk hier al een dichterlijke gemeenplaats is geworden. De man, die
geacht wordt in Een Mensch op Aarde zijn herinneringen neer te schrijven (ook in
dit opzicht herinnert het verhaal aan Twee Meisjes en Ik) heeft natuurlijk het recht,
om niet te zeggen den plicht, in deze herinneringen zijn ware leven te vinden, nadat
zijn vader, zijn vrouw Helga en zijn onvolwaardig geboren kind van hem zijn
heengegaan; maar wij moeten het met dat al toch gelooven en wel door de overtuiging,
van de schrijfster. Deze schrijfster nu is wel een schrijfster van sonnet proza, met
een duidelijke voorliefde voor ‘mysterieuze en mystieke transformatiën’, maar haar
geschiedenis lijdt aan hetzelfde euvel als Marsmans Dood van Angèle Degroux.
waaraan ook de invloed van Roland Holst niet vreemd was: Het is alles litteratuur,
en zoodra men uit de litteratuur stapt naar het land der vulgair-levenden, blijkt deze
stijl der schoone woorden niet houdbaar te zijn. Dat is vrijwel het eenige, wat ik op
Een Mensch op Aarde kan aanmerken, maar het is juist genoeg om mij de lectuur
tot een taak inplaats van een genoegen te maken.
Menno ter Braak.

Ernst Toller overleden
aant.
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Lid van de Beiersche Radenregeering en dramatisch schrijver
Meer propagandist dan kunstenaar
Reuter meldt uit Nieuw York, dat Ernst Toller, de Duitsche dramaturg en publicist
op politiek gebied een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Men heeft hem - zooals
vanmorgen reeds werd bericht - dood in zijn hotelkamer gevonden waar hij zich had
opgehangen. Toller was 46 jaar oud en was, na de vestiging van het
nationaal-socialistisch regiem uit Duitschland gevlucht.
Het tragische bericht, dat Ernst Toller (geb. 1 Dec. 1893 te Samotschip) een eind
aan zijn leven heeft gemaakt, brengt ons een zeer tragisch bestaan in herinnering;
niet het bestaan van een schrijver van groot formaat, maar wel dat van een
getourmenteerd mensch, die op hartstochtelijke wijze verknocht was aan een ideaal
en daarvan op dikwijls schril-pathetische wijze kon getuigen. Toller was geheel en
al een auteur van na den wereldoorlog; hij studeerde in Frankrijk, toen deze oorlog
uitbrak, en bood dadelijk zijn diensten aan aan zijn vaderland. Het wereldhistorische
gebeuren maakte een dergelijken indruk op Toller, dat hij na 1918 in het
communistische kamp kwam, aangezien hij van het communisme de uitkomst
verwachtte. Als communist heeft hij deelgenomen aan de revolutie in Beieren; hij
maakte deel uit van de Radenregeering en werd tot vijf jaar vestingstraf veroordeeld.
Ook dit evenement (Toller heeft deze vijf jaar volledig uitgezeten) liet niet na den
geest van dezen schrijver sterk te beïnvloeden.
Voortaan stelde Toller zijn talent geheel in dienst van de politiek. Hij heeft talrijke
drama's geschreven die geen van alle getuigen van indringend psychologisch inzicht
of bijzondere dichterlijke visie; men kan ze beter karakteriseeren als de kreten van
een verontwaardigde, die voor de massa het heil verwacht van den doelbewusten
held. Deze stukken zijn met het temperament van den agitator geconcipieerd; zij
herinneren in hun vormgeving meermalen aan de antieke tragedie, aangezien de held
en het koor in een soort wisselwerking staan. Bloedige ernst en scherpe caricatuur
komen hier naast elkaar voor; extase en haat hebben in dit werk den voorrang boven
zachter en genuanceerder gevoelens. Voor alles werd Toller gedreven door den wil
zijn proletarisch ideaal te verkondigen en het oude van zich af te schudden; dat hij
daarbij aan de gevaren der politieke declamatie maar zelden ontkwam, mag men
echter niet verzwijgen. Rancune tegen het leven, hoe begrijpelijk op zichzelf ook na
datgene, wat Toller heeft moeten ondervinden, is niet de zuiverste bron van inspiratie.
Met dat al moet men Toller de eer geven, dat hij voor zijn ideaal moedig heeft
gestreden en zich tot geen compromis heeft laten verleiden. In 1933 moest hij
Duitschland verlaten, omdat hij uiteraard onder het nationaal-socialistisch regime
niet kon leven. Hij deed echter nog van zich spreken vooral door zijn optreden op
de P.E.N.-congressen en andere openbare bijeenkomsten, waar hij met zijn gewone
energie opkwam voor de vrijheid van den geest.
Wij noemen van Tollers werken ‘Wandlung’ (1918), ‘Massemensch’ (1921), ‘Die
Maschinenstürmer’ (1922), ‘Der Entfesselte Wotan’ (1926), ‘Justiz’ (1927), ‘Feuer
aus den Kesseln’ (1930), ‘Hoppla, wir leben’ (1927). Met Hermann Kesten schreef
Toller in 1931 ‘Wunder in Amerika,’ waarin de ellende van de massa gepaard gaat
met lyrische motieven. Als tekst voor een koor schreef hij ‘Requiem der gemordeten
Brüdern’ (1920).
Op tooneeltechnisch gebied ging het streven van Toller deels parallel met dat van
den Berlijnschen regisseur Piscator, die zijn carrière in het Theater am Nollendorfplatz
trouwens begon met ‘Hoppla, wir leben.’ De propaganda stond hier voor de kunst;

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

indruk maken op het publiek was het eerste gebod. Uiteraard hebben deze pogingen
tot vernieuwing van het tooneel hun beteekenis gehad in het kader van den tijd; of
zij dien tijd zullen overleven, lijkt ons echter een vraag, die men wel negatief zal
moeten beantwoorden.

De Mérode's laatste werk
aant.

Bloemlezing uit protestantsche en katholieke dichters
Willem de Mérode, Hunkering en Heimwee. (U.M. Holland, Amsterdam
z.j.).
Wij hebben eergisteren het overlijden gemeld van den dichter Willem de Mérode.
Hij was - wij hebben het hier meermalen zoo geschreven - de belangrijkste onder de
Christelijke dichters, men mag haast wel zeggen, met Geerten Gossaert de eenige
dichter van den eersten rang in dit kamp. Vandaar zijn groote invloed, die hier en
daar zelfs epigonen kweekte, buiten zijn schuld; De Mérode gold onder de
Jong-Protestantsche dichters als de voorganger, het voorbeeld. Maar ook in
niet-confessioneele kringen zal het verscheiden van De Mérode als een verlies worden
beseft. Men kon dezen geest allerminst een beperkt-dogmatische houding toeschrijven;
het dichterschap van De Mérode, ontstaan uit een conflict van een zinnelijke natuur
met een verlangen naar maat en zelfoverwinning, was evenzeer van beteekenis voor
de Nederlandsche literatuur in het algemeen als voor zijn Christelijke medestanders
in het bijzonder. Dit conflict immers moge zich bij De Mérode vaak in de symbolen
van het geloof hebben gemanifesteerd, het is een conflict van algemeenen aard, een
typisch cultuurconflict, waarvan wij de smartelijke ervaringen volkomen kunnen
navoelen.
Het laatste werk, dat ons van Willem de Mérode bereikt, is geen werk van zijn eigen
hand, maar een bloemlezing uit de poëzie van Protestantsch-Christelijke en Katholieke
dichters. Hunkering en Heimwee. Onder de vele, al te vele bloemlezingen uit de
Christelijke poëzie, die in den laatsten tijd verschenen zijn, is die van De Mérode
een der volledigste. Hij heeft zich niet beperkt tot de Protestanten, maar ook de
Katholieken (Jan Engelman, Anton van Duinkerken, Jacques Schreurs e.a.)
opgenomen. Beginnend met Gossaert geeft de verzamelaar een zeer representatief
beeld van deze religieuze poëzie, waarbij het verschil tusschen Protestant en Katholiek
geen principieel verschil blijkt... althans onder den gezichtshoek van de poëtische
vormgeving. Dat het overzicht veel gemiddelds en minder werk van den allereersten
rang oplevert kan ook de beste verzamelaar niet helpen, aangezien hij zich slechts
tot taak stelt te laten zien wat er geschreven is.
M.t.B.

Duister en Helder
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aant.

De constateerende en analyseerende intelligentie
Kant in zes regels poëzie
S. Vestdijk, Lier en Lancet. (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1939)
Na achtereenvolgens als dichter, novellist en romancier voor het voetlicht te zijn
getreden, komt de schrijver Vestdijk thans voor den dag met het vrijwel volledige
resultaat van zijn werkzaamheid als essayist. Die werkzaamheid was natuurlijk
geenszins onbekend gebleven, want in tijdschriften en dagbladen heeft Vestdijk in
de afgeloopen jaren ook op dit gebied zeer veel gepubliceerd, terwijl zijn studie over
Rilke en de barok (door mij besproken in het Avondblad van 6 Juli 1938) in een
afzonderlijk cahier verscheen. Maar het boek Lier en Lancet bevat vrijwel alles (ook
de genoemde studie over Rilke), wat voor een jaar of zes theoretische productiviteit
van dezen auteur karakteristiek is: zijn essays over de Amerikaansche dichters Emily
Dickinson en E.A. Robertson, over James Joyce's Ulysses, over Valéry en het duistere
vers, over Stefan George, over Kafka en diens opvatting van de realiteit, over de
Nederlandsche schrijvers Greshoff, Du Perron, Engelman, Hendrik de Vries en
Slauerhoff, over een sonnet van Nerval.
Reeds de lijst der onderwerpen bewijst een zekere voorkeur: die voor de ‘duistere’
kunstenaars. Het is niet gezegd, dat deze ‘duistere’ kunstenaars nu ook perse zoo
duister zijn, maar bij het publiek hebben zij dien naam, omdat zij zich niet langs den
gebruikelijken weg direct richten tot iedereen, die maar geneigd is te luisteren. Deze
voorkeur heeft Vestdijk trouwens de reputatie bezorgd, dat hij ‘moeilijk schrijft’;
ook dat is in zekeren zin waar, mits men in aanmerking wil nemen, dat daardoor een
schrijver nog niet geheel en al bij de onleesbaren is ingedeeld. Want voor wie zich
den tijd wil gunnen om het essayistisch werk van Vestdijk te benaderen, is zijn stijl
zeker moeilijk, maar allesbehalve onleesbaar. Hij heeft eenige eigenschappen van
den specialist, en omdat hij zeer belezen is, van den specialist op verschillende
gebieden; in de eerste plaats uiteraard dat van de poëzie, verder dat van de litteratuur
in het algemeen en van de philosophie, ook een weinig van de astrologie en de
mythologie. Zijn ‘moeilijkheid’ nu komt hieruit voort, dat hij zich richt tot menschen,
van wie hij veronderstelt, dat zij deze specialistische voorkeuren volledig gedeeld
hebben, alvorens zij tot de algemeene cultuurbeschouwing kwamen, die hij, Vestdijk,
via zijn specialisatie met zeldzame virtuositeit weet te geven. Deze veronderstelling
is misschien te gewaagd, want niet alle Nederlanders beschikken over de
‘voortraining’ van een Vestdijk; dat hij nochtans in zijn essays doet alsof, zou men
dus eerder als een compliment aan de eruditie zijner lezers dan als een vorm van
opzettelijk hinderen moeten opvatten.
Het veronderstellen van veel kennis, gepaard gaande aan het met het gemak van den
duivelskunstenaar hanteeren dier kennis, is volstrekt typeerend voor dezen essayist;
hij leeft in de wereld der eruditie, die hij zich eigen maakte, als een visch in het water,
en hij neemt aan, dat zijn lezer hetzelfde doet. Ziedaar in het kort geteekend zoowel
dit soort essayist als diens verhouding tot het volk, waaruit hij voortkwam en waarvan
hij, alle universeele cultuur ten spijt, toch ook een echte vertegenwoordiger bleef.
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Het doorlichten van de duisterheid
De ‘moeilijkheid’ van Vestdijk, die, gegeven een zekere mate van specialistische
‘voortraining’ bij den lezer soms plotseling over kan gaan in een speelsche
‘gemakkelijkheid’, is dus niet hetzelfde als de moeilijkheid van een schrijver over
vak-onderwerpen. Immers, met al zijn wetenschap en philosophie is Vestdijk in
wezen het tegendeel van een specialist; ook dat kan men opmaken uit de onderwerpen,
die in Lier en Lancet zijn vereenigd, want naast de bespiegelingen over ‘duisterlingen’
fungeeren opstellen over lieden als Greshoff en Du Perron, die het zeker niet zijn;
de eerste is zelfs zeer bepaald een dichter met een bijzonder populairen kant. Zelfs
al hadden deze onderwerpen ontbroken, dan nog zou men uit de sympathie van den
auteur voor ‘duistere’ schrijvers geen sympathie voor de duisterheid van
onbegrijpelijke formules mogen concludeeren. Vestdijk tracht juist de duisterheid
van sommige litteratuurvormen zoo te doorlichten, dat zij met behoud van hun
‘moeilijke’ structuur, voor den lezer helder worden als verbijzonderingen van onze
cultuur; steeds is het geheel dezer cultuur op den achtergrond verondersteld, ook
waar Vestdijk zich soms verliest in rijkelijk specialistische uitstapjes. Geen poging
derhalve, om het ‘moeilijke’ in gepopulariseerden toestand zijn geur en smaak te
ontnemen; maar één doorloopende poging, om den lezer persoonlijk te betrekken in
des schrijvers belangstelling, voor het wonderbaarlijk-vertakte,
raadselachtig-gekristalliseerde. Men neme slechts kennis van het voortreffelijke
opstel over Joyce, dat geen cursus met commentaren is over het moeilijke boek
Ulysses (‘volkomen te begrijpen is Ulysses waarschijnlijk alleen voor Joyce zelf’,
constateert Vestdijk), maar een essay over de functie van het woord in onze
samenleving, waarin Joyce vooral symbool is van 'n door de woordheerschappij
onteigende wereld en zijn boek een voorbeeld van ‘infernaal taalbederf.’
Karakteristiek is echter voor den duivelskunstenaar Vestdijk: hij stelt vast en
analyseert, met onverbiddelijke scherpte van begrip en feilloos gevoel voor de nuance,
maar bij heeft niet, of nauwelijks, de behoefte om zich te verzetten. Deze essayist is
voor alles een uiterst intelligente erudiet, en hij mist alle neiging tot het profetendom,
tot het hervormerschap. Een constateerende en analyseerende geest heeft vele dingen
achter zich gelaten en zoo ook Vestdijk; maar hij schijnt tevens te beseffen. dat de
eenige wereld, waarin hij kan ademen, die is van de ‘duisterheid’, welke hij doorziet.
In vrijwel alle opstellen in dezen bundel ziet men den schrijver daarom telkens van
twee kanten; eerst als den man, die ontleedt en op een afstand brengt, wat hij met
zijn scherpe verstand tot een formule kan herleiden, maar vervolgens niet minder als
den man, die de leefbaarheid en levensvatbaarheid van de ‘duistere’ cultuur tracht
te bewijzen, die er de tooverachtige realiteit van tracht te suggereeren, die, zonder
het uitdrukkelijk te zeggen, de grofheid, platheid en ongenietbaarheid van een wereld
zonder al deze verfijning en problematiek als alternatief stelt. Behalve koelheid is
er dan ook warme genegenheid en zelfs passie in dit werk: dit laatste pleegt men te
vergeten, als men over Vestdijk schrijft. De genegenheid voor de cultuur is echter
niet iets, dat men er dik bovenop kan leggen, aangezien de cultuur zelf niet dik is,
maar op de intiemste wijze verweven met ons animale leven van rechtopgaande
omnivoren.

Het mugje en de hommel
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Ik heb naar aanleiding van Vestdijks essay over Rilke en de barok dat hier herdrukt
werd, al eens opgemerkt, dat hij het zuiverst schrijft over een figuur, waarvan hij bij
voorbaat de qualiteit al in voorafgaande intimiteit heeft erkend, en dat hij (keerzijde
van de medaille) soms ook de neiging vertoont om een object, dat hem niet ligt of
beneden zijn waardigheid is, met een teveel aan begripswebben in te spinnen, zoodat
de toeschouwer het gevoel heeft, dat deze spin een bijna onzichtbaar mugje te lijf
gaat met het materiaal bestemd voor een dikken hommel. Dat blijkt ook weer uit
Lier en Lancet. al is hier door het feit van de bundeling natuurlijk al een zekere
selectie toegepast, zoodat de meeste mugjes van te voren zijn verjaagd. De beste
opstellen zijn die, waarin Vestdijk en het onderwerp ongeveer gelijkgericht zijn, of
althans een element van gelijkgerichtheid in zich hebben; minder geslaagd, en
inderdaad door de overdadigheid van de specialistische ‘voortraining’ wel degelijk
te zwaar belast met termen en scholastische ingewikkeldheden, zijn enkele andere,
waarin Vestdijk door den betrekkelijken eenvoud van een gegeven zich uitgedaagd
schijnt te achten om wolken van scherpzinnige complicaties af te stooten. Tot de
eerste categorie, en wel tot de allerbeste stukken in 't boek, reken ik het essay Over
de Dichteres Emily Dickinson. Deze negentiende eeuwsche Amerikaansche met
‘bes-donkere, schuw-verwonderde oogen’, bijgenaamd ‘de non van Amherst’,
analyseert Vestdijk met zooveel bewondering, dat men weinig moeite heeft om in
dit intellectueele portret een soort zelfherkenning te ontdekken.... al gaat de gelijkenis
tusschen Vestdijks poëzie en die van Emily Dickinson misschien niet zoo veel verder,
dan dat de laatste zich tot haar land- en eeuwgenooten Poe en Whitman ongeveer
zoo verhoudt als Vestdijk zelf zich verhoudt tot Kloos en Gorter. Maar dit is dan ook
juist genoeg voor een zelfherkenning in de intimiteit der werkelijke cultuur; de
‘duisterheid’ van Emily Dickinson blijkt even weinig opzettelijk en evenmin dor als
die van baar portrettist.
Niet onaardig is het echter even op te merken, dat men Vestdijks neiging tot ‘hinein
interpretieren’ toch ook in dit van a tot z superieure opstel even om den boek ziet
gluren. Naar aanleiding van een inderdaad subliem kort gedicht van Emily Dickinson:
To make a prairie it takes a clover
And one bee, One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do
If bees are few.

zegt Vestdijk: ‘Dit volmaakte versje vervangt een verhandeling over het Kantianismel’
(uitroepteeken een bewijs van enthousiasme). Dat kan nu wel zoo zijn, maar er bestaat
gevaar, dat men gaat denken, dat er door het hoofd van Emily Dickinson zooiets als
een zeer sterk geconcentreerde Kritik der Reinen Vernunft is gegaan; dat, ergo, de
heele Kritik der Reinen Vernunft uit de zes regels van Emily Dickinson te voorschijn
moet kunnen worden gehaald, als men maar lang en scherpzinnig genoeg ‘vischt’.
Nu is Vestdijk niet de man, die zulke dingen werkelijk denkt, maar hij heeft
onmiskenbaar de behoefte om zijn scherpzinnigheid (half bij wijze van scherts, half
in bloedigen ernst) op zulke gevallen los te laten, ten einde dan rijk beladen met
begripsbuit thuis te komen. Wat in dit geval bij een aanduiding blijft, wordt in andere
opstellen bepaald uitvoerig; zoo b.v. waar, ‘bij wijze van genoeglijke demonstratie
voor philosofisch doorknede kunstrechters die in Greshoff nog een soort “hartelijken”
grappenmaker wenschen te zien’, Vestdijk een analyse geeft van den gedichtencyclus
Janus Bifrons; daar komen Wolf, Hume, Kant, Nietzsche en Stirner aan te pas,

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

philosofen. waarvan Greshoff stellig slechts luttele pagina's zal hebben gelezen. Deze
‘genoeglijke demonstratie’ staat op de grens van scherts en ernst; de schertskant is
natuurlijk volkomen onschadelijk en zelfs wel een prikkelend gedachtenspel, maar
de ernstkant houdt het gevaar in van het ‘ledig vernuft’.... het eenige gevaar m.i., dat
Vestdijk als essayist bedreigt. Hij is in staat, zooals iemand mij zei, om in de poëzie
van Alice Nahon de philosophie van Heidegger terug te vinden, of beter gezegd
‘hinein’ te ‘interpretieren’. Reeds in het tweede opstel in Lier en Lancet trouwens
(Bij een Gedicht van E.A. Robinson) ontdekt men meer sporen van dit ‘ledig vernuft’
dan in het prachtige stuk over Emily Dickinson; Robinson is nog wel lang geen Alice
Nahon, maar zijn gedicht Luke Havergal, vol ‘mystiek-philosofische perspectiven’,
brengt Vestdijk zoo nu en dan toch hevig in verleiding. Het zeldzaam intelligente
opstel over Du Perrons ‘anti roman’ Het Land van Herkomst bv., dat den essayist
ook maar weinig kans geeft voor het gedachtenspel in quaestie, is echter weer
compleet vrij van die neiging; en zoo gaat het in Lier en Lancet afwisselend. Dikwijls
is het niet meer dan 'n millimeter, die de scherpe, verfijnde intelligentie scheidt van
het ‘vernuft’; soms is het niet eens een millimeter, kan men voor zichzelf nauwelijks
uitmaken, of men Vestdijks gedachtenspel nog aanvaardt en zelfs bewondert als
raffinement dan wel of men al bezig is de krulletjes van zijn ‘begripsrococo’ zuiver
als krulletjes te zien....
En dit bewijst dan tenslotte toch weer, hoezeer de deugden in dit boek den voorrang
hebben boven de fouten, of liever: hoezeer een boeiende persoonlijkheid als Vestdijk
zoowel op deugden als gebreken zijn stempel drukt. Met elk van deze opstellen
afzonderlijk zou men kunnen afrekenen, zoo rijk van stof zijn zij, stuk voor stuk Ik
wijs alleen maar op het groote essay over Franz Kafka, waarin zich de enorme cultuur
van Vestdijk paart aan zijn onfeilbaar gevoel voor de nuance: reden, waarom hij een
van de weinigen is, die over Kafka fundamenteele dingen kan zeggen. Het raffinemet
van den dichter (‘lier’) heeft de zakelijkheid der (psycho) analyse (‘lancet’) noodig,
maar ook omgekeerd: van die wisselwerking getuigt deze bundel op letterlijk elke
bladzijde.
Menno ter Braak.

Joseph Roth †
aant.

Zijn laatste artikel gewijd aan den dood van majoor Fey
Joseph Roth, wiens overlijden wij gisteren gemeld hebben, was geen eigenlijke
emigrant, aangezien hij Oostenrijker was en dus met het Duitsche probleem tot aan
de bezetting van zijn land niets te maken had. Zijn solidariteit met de emigratie
berustte dus op een vrijwillige keuze; sedert 1933 verschenen zijn boeken (als eerste
‘Tarabas’) in Nederland, bij de fa Allert de Lange te Amsterdam.
Roth had een Joodsche moeder; de invloed van het Jodendom op zijn werk is
aanzienlijk, maar niet minder die van het katholicisme en van de Oostenrijksche
staatsidee, die in wezen een internationale, bovennationale idee is. Merkwaardig is
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in dit verband, dat een van Roths laatste artikelen (ik vermoed, dat het het aller laatste
geweest is, dat tijdens zijn leven in druk verscheen) een beschouwing inhoudt over
den dood en wel over den vrijwilligen dood van majoor Emil Fey, wiens naam
bekenheid heeft verkregen door de gebeurtenissen om Dollfuss. Dit artikel is
verschenen in het ‘Neue Tagebuch’ van 27 Mei 1939 onder den titel ‘Ein Antiker
Selbstmörder.’ Roth, die als katholiek den zelfmoord van de hand wijst als oplossing,
brengt hierin niettemin eerbiedig hulde aan den moed van Fey, die in den nacht na
de bezetting van Weenen zich en de zijnen van het leven beroofde om niet den eed
van trouw aan Hitler te behoeven af te leggen. Fey schoot eerst zijn zoon, daarna
zijn vrouw en vervolgens zijn hond dood; den laatsten kogel bestemde hij voor
zichzelf.
‘Deze dood heeft iets groots’, schreef Roth in dit opstel, ‘zij het dan niet volgens
christelijke dan toch volgens antieke opvattingen. Het is wel 'n wonderlijke samenloop
van omstandigheden, dat deze Oostenrijker, die Fey gedurende zijn leven fel heeft
bestreden, met zulk een artikel afscheid van hem heeft genomen.... om daarna zelf
afscheid te nemen.
M.t.B.

Een sage herleeft
aant.

De figuur van den Vliegenden Hollander
Van der Decken als modern revolutionair
Jef Last, De Vliegende Hollander (Contact, Amsterdam 1939).
Het is wel en merkwaardige sage, die het woord ‘Hollander’ met ‘vliegen’ verbindt;
de combinatie heeft immers niet bepaald betrekking op de prestaties van de K.L.M.,
maar op een man, die God lasterde en daarvoor gedoemd werd tot den jongsten dag
te blijven bewegen; deze sage is dus bij uitstek de sage van een dynamisch wezen,
terwijl de Hollander juist bekend staat als iemand, die aan zijn tradities gehecht is.
Representatief voor het geheele volk is het verhaal van het geheimzinnige spookschip
dan ook niet; veeleer begeleidt het ons door de tijden tegen den zin der meerderheid,
met in de hoofdrol een mephistophelische schim, die o.a. den naam Van der Decken
draagt. In het bekende boek van dr G. Kalff Jr., De Sage van den Vliegenden
Hollander, vindt men genoeg literatuur over dit interessante onderwerp bijeengebracht;
voor het opstel van heden legt voornamelijk de psychologische beteekenis ervan
gewicht in de schaal. Immers: dat de Vliegende Hollander steeds weer schrijvers in
verleiding brengt, is vooral een quaestie van psychologische belangstelling; men
vindt in het spookschip een protest tegen de wetten van den tijd, die den mensch
slechts zeventig of tachtig jaar leven gunnen; de Vliegende Hollander maakt op dien
regel een uitzondering, omdat hij dwars door de wetten van den tijd heen vaart, zooals
hij dwars door de reëele schepen heenvaart, waarvan de bemanning verstijfd van
schrik op de noodlottige botsing wacht. Het spookbeeld van de scheepvaart is ook
het fantoom van den tijd; als zoodanig sluit deze sage onmiddellijk aan bij die van
den Wandelenden Jood, dien men op gezette tijden steeds weer gezien beweert te
hebben. Zijn wij niet allen, behalve de gezeten menschen eener stedencultuur, ook
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nog ergens nomaden, wier tijdsbegrippen ongetwijfeld geheel anders geordend moeten
zijn dan de gangbare? Zijn personages als Van der Decken en Ahasverus in wezen
niet ‘nomadische wenschdroomen’ van den mensch, die dit eeuwige zwerven evenzeer
verafschuwt als heimelijk bewondert? Het is een wensch der kinderen om altijd door
te leven, het is tevens een wensch, die hen doet griezelen, omdat zij zich daarbij niets
voor kunnen stellen; want het eeuwige leven op aarde, hoezeer het ook een vervulling
zou beteekenen van allerlei verlangens naar bestendiging van het individueele bestaan,
wordt iets verschrikkelijks, wanneer men niet óók de eeuwige jeugd der Olympische
goden heeft. Van deze twee kanten van den wensch (verlangen naar bestendiging
een angst voor de bestendiging) is de sage van den Vliegenden Hollander de projectie;
maar de angst is de meerdere gebleven, en daarom is Van der Decken een vervloekte,
een lichaamloos spook geworden; deze nomade is een onmogelijke nomade, in opstand
tegen God en daarom ‘boven den tijd verheven’.

De strijd om de menschelijke waardigheid.
De dramatiseering der sage door Wagner is zoo algemeen bekend, dat ik er hier wel
niet uitdrukkelijk aan behoef te herinneren. In de Nederlandsche letteren van de
laatste jaren ziet men haar herleven in een visionnair stuk proza van Marsman (1927),
terwijl onlangs Ben van Eysselsteyn nog een poging heeft gewaagd in zijn Van
Poolster tot Zuiderkruis om het thema met romantiek te omspinnen. Thans komt Jef
Last met een nieuwe bewerking van het oude gegeven, die, wat men er verder ook
tegen moge kunnen inbrengen, van deze moderne versies het meeste belang heeft.
Marsmans proza immers heeft geheel en al het karakter van een fragmentarische
uitbarsting (‘uitstapje’ op prozagebied van een dichter), terwijl het boek van Van
Eysselsteyn aan de oppervlakte blijft; Last daarentegen grijpt het element van protest
tegen den tijd bewust aan om er zijn revolutionnaire belijdenis mee te identificeeren.
De revolutie is volgens zijn opvatting evenzeer een protest tegen den tijd en de
vastgelegde maatschappelijke vormen als de Vliegende Hollander; het spookschip
kan dus getuige zijn van verschillende Europeesche revoluties, het kan ook getuige
zijn van de mislukking dier revoluties, juist doordat zij overwinnen en de menschelijke
waardigheid, waarin de revolutionnaire daad haar rechtvaardiging kan vinden,
verloochend wordt voor het succes en voor de tactiek.
Het spreekt vanzelf. dat deze opvatting van de sage een persoonlijke interpretatie
is van Jef Last. De Vliegende Hollander is oorspronkelijk geen revolutionnaire figuur,
al rebelleert hij tegen God en al is hij gedoemd voortdurend ‘in beweging te blijven’.
Dat Last in Van der Decken iets kon leggen, dat hem geschikt maakte voor de rol
van den eeuwigen revolutionnair, is dan ook slechts te danken aan het element van
protest, dat de figuur Van der Decken vertegenwoordigt. Van der Deeken staat alleen
in zijn strijd om den meridiaan te passeeren en hij wil de overwinning behalen, het
koste wat het koste, hij wil, dat het Recht zegeviert, en hij worstelt daarom ook tegen
God, aangezien hij meent, dat God aan het apocalyptische Dier de macht op aarde
heeft gegeven. Maar met deze figuur alleen zou Last nog geen uitdrukking hebben
kunnen geven aan zijn bedoelingen. Hoofddoel van zijn roman is, zooals hij in een
nawoord zegt, niet een origineele of historisch juiste schildering te geven, maar het
is hem uitsluitend te doen, schrijft hij, om ‘den nieuwen zin, die het leven voor mij,
sinds ik in Spanje was, gekregen heeft. In zooverre is De Vliegende Hollander een
parallel tot zijn boek De Laatste Waarheid, waarin ik evenzeer trachtte dezen zin uit
te drukken, zonder dat echter, met een enkele uitzondering, de critiek dit heeft
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begrepen. Ik zou mij rijkelijk beloond voelen voor de moeite aan dit boek besteed,
wanneer ik ditmaal beter verstaan werd.’
Het is altijd gemakkelijk, wanneer een auteur ons vast uitlegt, hoe men zijn boek
heeft op te vatten.... al getuigt het niet van al te veel vertrouwen op de
overtuigingswaarde van het boek zelf. Het was immers niet geheel en al de schuld
van de critiek, dat zij er niet in slaagde den zin van Lasts vorigen roman De Laatste
Waarheid te ontdekken, aangezien iemand, die een satire schrijft zonder aanwijsbaar
gevoel voor humor te vertoonen, moeilijk kan verwachten, dat de lezer wegwijs
wordt tusschen een aantal dwaze figuren, die Last als satirisch belieft te voelen. Dat
hij in dezen nieuwen roman zoo uitdrukkelijk verzoekt beter begrepen te worden,
doet dan ook ietwat zonderling aan, temeer omdat De Vliegende Hollander op zijn
minst genomen heel wat beter is dan De Laatste Waarheid en de symboliek aan
duidelijkheid ook niet veel te wenschen overlaat. Integendeel: die symboliek is haast
overduidelijk, en met De Vliegende Hollander achter den rug kan men nu ook wel
ongeveer begrijpen, wat Last met zijn vorige boek heeft bedoeld; het kwam er alleen
maar niet uit. Kennelijk is de nieuwe zin van het leven sedert zijn verblijf in Spanje
voor Last een nieuwe, in wezen anti-Marxistische opvatting van de revolutie; om
dat te verduidelijken heeft hij om den Vliegenden Hollander een aantal personages
gegroepeerd, die den strijd van Van der Decken om de overwinning begeleiden.

Alle honderd jaar aan land.
Hij gaat daarbij uit van het bekende motief, dat de Hollander alle honderd jaar aan
land mag gaan; één jaar aan wal tegenover een eeuw spookachtig nomadenbestaan.
Bij deze gelegenheden nu heeft de bemanning van het schip, zooals het opgetuigd
is door Jef Last, telkens gelegenheid om een revolutie mee te maken en ook de
mislukking ervan, omdat de idee der menschelijke waardigheid verloren gaat in den
strijd om de macht. Zoo zijn Van der Decken en zijn volk tegenwoordig bij de
revolutie van Cromwell, die naderhand de onderdrukker wordt, omdat hij zijn
belangen hooger stelt dan de vrijheid; later nemen zij deel aan de Fransche revolutie,
waarbij hetzelfde proces zich voltrekt; de derde etappe is de Russische revolutie, die
opnieuw den wil tot een waardiger menschelijk leven laat ondergaan in den strijd
om de macht, waardoor het ideaal ontwijd wordt. Het zou Last niet zoo gemakkelijk
gevallen zijn om Van der Decken in al deze revolutionnaire perikelen te betrekken,
als hij niet naast hem een tweede hoofdpersoon had ingevoerd, den scheepsjongen
Jonathan, die hier voor Lasts eigen idealen en conflicten staat en gaandeweg veel
meer op den voorgrond treedt dan Van der Decken zelf. Deze Jonathan, die zich
telkens weer herkent in een John, Jean en Iwan der verschillende revoluties, is het
subjectieve middelpunt van den roman; hij beleeft de revolutie weliswaar met Van
der Decken, die overwinnen wil, maar staat ook critisch tegenover Van der Decken,
omdat het hem steeds duidelijker wordt, dat niet 't resultaat der machtsverschuivingen,
maar alleen de evangelische idee der liefde, der menschelijke waardigheid de revolutie
rechtvaardigen kan. Deze ommekeer in Jonathan-Last is een afspiegeling van de
‘bekeering’ van André Gide, die, na aanvankelijk het Stalinistisch communisme te
hebben beschouwd als een winst voor de menschheid, eveneens het evangelische
element als het wezenlijke bestanddeel der revolutie is gaan stellen tegenover de
nieuwe Russische machtsphase. ‘Ik heb de revolutie lief, maar wanneer er een misdaad
geëischt werd om haar te beschermen, zou ik liever mijzelf dooden. De revolutie is
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er niet slechts voor Frankrijk, wij moeten rekenschap over haar afleggen aan de heele
menschheid. Ik wil dat alle volken eenmaal de revolutie zullen zegenen. Vereenigt
u om er voor te waken dat de revolutie menschelijk kan blijven’, laat Last een stem
zeggen, waarin Jonathan (gedurende zijn aanwezigheid bij de Fransche revolutie)
zijn eigen gedachten herkent. Tegenover Van der Decken, die alleen bekommerd is
om de overwinning tot iederen prijs en tegenover Gerbrand den roodharigen putgast
met den horrelvoet, in wien Last wat al te duidelijk-symbolisch het duivelsche
rancune-element der revolutie heeft willen teekenen, behelst wat deze stem zegt
ongeveer den nieuwen zin van het leven, dien Last in Spanje gevonden heeft. Het is
merkwaardig, dat men lange jaren revolutionnair ‘van de daad’ geweest moet zijn
om tot zulke betrekkelijke simpele gedachten terug te kunnen keeren; over dezen
vorm van herontdekking van gemeenplaatsen heb ik naar aanleiding van Gide's
bekeering vroeger al een en ander geschreven, dat men ook op Last van toepassing
zou kunnen achten, al is deze herontdekking bij Gide veel overtuigender dan bij zijn
Nederlandschen discipel.

Niet-ingeloste belofte.
Men kan zich n.l. op den duur niet onttrekken aan het gevoel, dat Last de sage van
den Vliegenden Hollander ietwat kunstmatig heeft vastgekoppeld aan zijn eigen
nieuwen zin des levens. Terwijl zijn roman goed inzet, zien wij het procédé langzaam
maar zeker verloopen in een aantal revolutionnaire tafereelen, die met den
‘nomadischen wenschdroom’ vrijwel niets meer uitstaande hebben; wij verzeilen in
beschrijvingen van historische gebeurtenissen, die nogal onhandig gerangschikt zijn
om de telkens terugkeerende symbolische revolutiefiguren, wij beginnen Van der
Decken te vergeten, en zien Jonathan den scheepsjongen steeds meer een spreekbuis
en klankbord worden van Lasts theorieën over den zin der eeuwige revolutie. Daarom
begint dit boek teleur te stellen, zoodra de equipage van het schip deel gaat nemen
aan de omwentelingen, want het schip houdt daarmee op het werkelijke centrum te
zijn, het wordt, behalve spookachtig, ook schimmig voor onze verbeelding, en dit
nu had Last behooren te voorkomen; want aan het slot, als hij Van der Decken weer
duidelijk voor den dag laat komen en het schip zich hyper-symbolisch in de golven
oplost, hebben wij allang opgehouden aan de toepasselijkheid der sage voor deze
gelegenheid te gelooven. Opnieuw moeten wij constateeren, dat Last zich den tijd
niet heeft gegund om een belofte in te lossen; hij schijnt de grootste moeite te hebben
met het uitdenken van een boek, hij begint, ook hier, naarmate hij het einde nadert,
rommeliger te componeeren, stordiger te schrijven. Dit is misschien zijn speciale
noodlot, maar het is daarom niet minder jammer van een inzet, die iets beloofde en
die bewees. dat Last de oude sage voor een zeer persoonlijke interpretatie wilde
gebruiken. Het komt er minder op aan, welke die interpretatie is, als zij maar overtuigt;
en daaraan ontbreekt bij Last zoo het een en ander, ook al heeft hij zich flink
gedocumenteerd voor de scheepstermen en de historische gebeurtenissen. Men zal
er nochtans goed aan doen zijn roman niet ongelezen te laten, aangezien reeds de
inzet veel verraadt van wat het geheel had kunnen worden.
Menno ter Braak.
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Frank van der Goes overleden
aant.

De laatste der oprichters van De Nieuwe Gids
Medestichter der S.D.A.P.
Hedenochtend omstreeks vijf uur is in zijn woning aan de Lingenskamp
te Laren op 80-jarigen leeftijd overleden de literator en schrijver Frank
van der Goes.
Nog geen vier maanden geleden, in Februari jl., is hij bij zijn tachtigsten verjaardag
door een grooten kring van vrienden gehuldigd, en bij deze gelegenheid is ook in
persorganen van alle gezindten de beteekenis van van der Goes als mensch en voor
de cultuurhistorie van Nederland uitvoerig geschetst.
Frank van der Goes, afstammeling van een Zeeuwsche familie, werd op 13 Februari
1859 geboren te Amsterdam, waar hij de vijfjarige H.B.S. bezocht en reeds in die
jaren als leerling van dr W. Doorenbos in contact kwam met de groep Jonge
letterkundigen, die in 1885 de kern zouden vormen van de nieuwe literaire beweging
rondom het tijdschrift ‘De Nieuwe Gids’, tot welks oprichters van der Goes behoorde
en van welks eerste redactie hij deel uitmaakte. De jeugdige dichter Jacques Perk
was klasgenoot en boezemvriend uit die dagen.
De belangstelling van Van der Goes was evenwel, zooals ook uit zijn medewerking
aan ‘De Nieuwe Gids’ bleek, niet uitsluitend literair, doch algemeen cultuur-historisch
en politiek. Terwijl hij werkzaam was in het assurantiebedrijf te Amsterdam, werkte
hij o.a. als tooneelcriticus mede aan ‘De Amsterdammer’ van De Koo, en toonde hij
actieve belangstelling voor de opkomende socialistische arbeidersbeweging, die toen
geheel onder invloed en leiding stond van Domela Nieuwenhuis, onder wiens invloed
de beweging steeds meer in anarchistische richting werd gedreven. Van der Goes
was een der eersten in ons land, die belangstelling toonde voor het Marxisme als
wetenschap en het van beteekenis achtte, de anarchistische invloeden te bestrijden
door te trachten, aan de actie der arbeidersklasse een theoretischen grondslag,
gebaseerd op het Marxisme, te geven. Dit leidde tot een fellen strijd tegen Domela
Nieuwenhuis en de zijnen en ten slotte tot een splitsing. die ot gevolg had, dat in
1897 de Soc.-Dem. Arbeiderspartij werd opgericht, als welker geestelijke vader Van
der Goes veelal wordt beschouwd.
Tegelijkertijd bleef hij ook actief op literair en artistiek gebied, gedurende een aantal
jaren was hij leeraar in de voordrachtkunst aan de Amsterdamsche Tooneelschool
en aan het Amsterdamsche Conservatorium, terwijl hij van 1899 tot 1912 privaat
docent was aan de Amsterdamsche universiteit. Hij werkte verder mee aan ‘De
Kroniek’ van P.L. Tak, aan het tijdschrift ‘De Twintigste Eeuw’, en aan het
socialistische maandschrift ‘De Nieuwe Tijd’, waarvan hij, samen met Henriëtte
Roland Holst en Herman Gorter, redacteur was.
In de S.D.A.P. bleef hij altijd een principieel Marxistisch standpunt innemen en na
de afscheiding van de Tribunegroep in 1909, werd hij mede-redacteur van ‘Het
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Weekblad’, met minderheidsorgaan in de partij. Van 1912 tot 1925 was hij
chef-buitenland van ‘Het Volk’, waarin hij dagelijks zijn buitenlandsche politieke
overzichten schreef. Toen hij in Hilversum woonde, was hij van 1909 tot 1914 lid
van den Hilversumschen gemeenteraad, de eenige openbare politieke functie, welke
hij ooit wilde aanvaarden.
Toen in 1932 te Haarlem de linker vleugel der der S.D.A.P. de partij verliet, bevond
hij zich eveneens aan de zijde der oppositie en werd mede-oprichter der inmiddels
weer opgeheven Onafhankelijk Socialistische Partij.
Van zijn vele publicaties kunnen o.a. genoemd worden, zijn vertaling van drie
deelen van Marx' ‘Kapital’, zijn literaire herinnneringen uit den Nieuwe-Gids-tijd
en 'n zeer groot aantal opstellen en essays van literairen, economischen, politieken
en cultuur-historischen aard, waaruit ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag
een bundel is verzameld, die bij de Wereldbibliotheek te Amsterdam is uitgegeven.
***
Wederom is een der mannen van Tachtig heengegaan. De gelederen van de Nieuwe
Gidsreducteuren worden onherroepelijk gedund. Thans is Frank van der Goes ons
ontvallen; zijn dood komt nog onverwacht. Kort geleden heeft hij zijn tachtigsten
verjaardag mogen vieren; een gebeurtenis, waarop bizonder de nadruk is gevallen
door een bloemlezing uit zijn werk, die den jubilaris werd aangeboden. Lang heeft
Van der Goes dit blijk van erkentelijkheid uit den kring zijner vrienden niet mogen
overleven. De tachtigjarige Tachtiger heeft afscheid genomen; een werkzaam bestaan,
vol wisselvalligheden en avontuur, vooral op politiek terrein, is hierbij afgesloten.
Want naast den literator en tooneel-criticus is het vooral de socialistische strijder en
theoreticus Van der Goes geweest, die in de latere jaren op den voorgrond is gekomen,
zonder dat daardoor echter Van der Goes' oude liefde voor de letteren (wij denken
aan zijn voorkeur voor Busken Huet) werd gebluscht.
Ter gelegenheid van zijn 80en verjaardag 8 Februari j.l., schreef ik over den ter
huldiging uitgegeven bundel: Uit het werk van Frank van der Goes:
Het werk van Frank van der Goes ligt over vele tijdschriften verspreid; de
samenstellers van dezen bundel hebben er een representatieve keuze uit gedaan.
Niet alles wat ihier herdrukt werd, lijkt mij even belangrijk; zoo zijn met name de
beschouwingen over tooneel, die men vindt opgenomen, van wij geringe importantie.
Veel meer waarde hebben ongetwijfeld Van der Goes' opstellen uit ‘De Nieuwe Gids’
en ‘De Nieuwe Tijd’, daarin duikt 'n heel tijdvak van socialen strijd en politieke
bewustwording op, en ook al moeten wij steeds weer constateeren, hoezeer dit alles
voorbij is, wij volgen met warme belangstelling den stijl van Van der Goes' betoog.
Die stijl is doorgaans helder en ‘aangenaam in den omgang.’ De polemiek tegen Van
Deyssels aesthetica, die een discussie over de gelijkheid der menschen inhoudt, geeft
een uitstekenden kijk op de controverse tusschen den socialistischen politicus en den
artistieken individualist-dandy; het lijkt vrijwel onmogelijk nu nog voor een van
beiden partij te kiezen, maar niet minder interesseert ons daarom de probleemstelling.
Ook de beide opstellen van Multatuli zal men gaarne gebundeld zien als
weerspiegeling van het socialistische standpunt tegenover een geheel ander soort
individualisme dan dat van Van Deyssel.
M.t.B.
***
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De teraardebestelling van het stoffelijk overschot geschiedt Donderdag a.s. om half
drie op de Algemeene Begraafplaats te Blaricum.

Drost - Potgieter
aant.

Europeesche en nationale romantiek
Het lot van jonggestorvenen
Aarnout Drost, Hermingard van de Eikenterpen. Verzorgd en ingeleid
door prof. mr. P.N. van Eyck. (Elsevier - Amsterdam 1939).
De Bibliotheek der Nederlandschesche Letteren, de op honderd deelen berekende
uitgave van Nederlandsche en Vlaamsche klassieken, ondernomen door de Mij der
Ned. Letterkunde en de Kon. Vlaamsche Academie, is, als onze inlichtingen juist
zijn, voorloopig niet alleen een moreel, maar ook een commercieel succes; een feit,
dat ons dan kan beletten geheel en al te wanhopen aan de belangstelling der
Nederlandsche lezers voor andere dan seizoenlectuur. Ik heb de verschijning van het
eerste deel hier destijds reeds aangekondigd, maar wil mij thans nog wat uitvoeriger
bezighouden met het thans van de pers gekomen tweede deel der reeks, dat er even
wel verzorgd (zoo niet welverzorgder) uitziet als (dan) het eerste.
Het werk, dat, in dit deel herdrukt wordt, is een in breedere kringen van
hedendaagsche lezers vrijwel geheel onbekende historische roman Hermingard van
de Eikenterpen door Aarnout Drost (1810-1834). De eerste uitgave zag het licht in
1832 en sedert dien is het boek in vergetelheid geraakt; er kwam geen herdruk van,
zoodat de uitgave in deze Bibliotheek direct volgt op die van meer dan honderd jaar
geleden. Waarschijnlijk werd Drost, die ten gevolge van bloedspuwingen zeer jong
gestorven is, bij het publiek geheel overvleugeld door den roem van Van Lennep,
Oltmans, Bosboom-Toussaint e.a., die langzamerhand ‘massgebend’ geworden zijn
voor ons oordeel over den Nederlandschen historischen roman in het algemeen.
Is dat een rechtvaardige gang van zaken? De geschiedenis en ook de geschiedenis
der letterkunde, houdt geen rekening met rechten; het is volstrekt niet gezegd, dat
de tijdelijk enorme populariteit van Van Lennep ook een bewijs is voor zijn
voortreffelijkheid als schrijver, al willen wij dezen Amsterdamschen patriciër gaarne
de eer geven die hem toekomt (n.l. dat hij een goed verteller is); en evenmin kan
iemand met zekerheid uitmaken, wat er van Drost terecht zou zijn gekomen, als hij
langer had geleefd. Zijn roman Hermingard van de Eikenterpen is echter een
merkwaardige etappe in de ontwikkeling van de romantiek ten onzent, en blijkens
de inleiding van prof. mr P.N. van Eyck, die aan deze nieuwe uitgave voorafgaat,
zelfs veel merkwaardiger dan men tot dusverre verondersteld had. Men heeft meestal
meer beteekenis gehecht aan een tweede werk, dat na Drosts dood door Potgieter en
Bakhuizen van den Brink is ‘voltooid’, n.l. De Pestilentie van Katwijk; volgens Van
Eyck geheel ten onrechte, aangezien daaruit de geest van Drost grootendeels
verdwenen is; Potgieter en ‘Bakkes’ drukten er hun stempel op, minder complimenteus
uitgedrukt: zij annexeerden het door Drost geschrevene voor hun speciale opvatting
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van de Romantiek als een zaak van nationaal belang; terwijl Drost een geheel andere,
universeeler opvatting van de Romantiek voor oogen moet hebben gestaan.

Potgieter annexeerde Drost.
Voor zoover mij bekend, is aan de verhouding Drost-Potgieter vroeger wel aandacht
geschonken, maar nooit met zooveel indringende scherpzinnigheid als dat nu in de
studie van prof. Van Eyck geschiedt. De beteekenis van deze studie gaat ver uit boven
die van een simpele inleiding; zij is, behalve onmisbaar voor het juiste verstaan van
den Hermingard, ook baanbrekend voor het nieuwe inzicht in de problematiek van
onze negentiende-eeuwsche geesteshouding. Ik heb vroeger wel eens opstellen van
Van Eyck gelezen, die mij vrij onverteerbaar voorkwamen door hun omslachtige en
weinig concrete wijze van uitdrukking; het schijnt, dat de paedagogische
werkzaamheid van leermeester der jeugd te Leiden den stijl van dezen dichter-essayist
geen kwaad gedaan heeft, want men zou deze zijn beschouwing over Drost en de
Nederlandsche romantiek kunnen aanvoeren als model van een helder, zakelijk en
toch met persoonlijke overtuiging gesteld betoog, dat talrijke perspectieven opent
en bovendien een even grondige als intelligente analyse geeft van het boek, waarom
het gaat. Van Eyck maakt niet meer of minder aannemelijk, dan dat de vroege dood
van Drost ook een ommekeer beteekent in de richting onzer literatuur; een ommekeer,
die bijzonder pikant geïllustreerd wordt door de annexatie van De Pestilentie van
Katwijk door Potgieter en Bakhuizen van den Brink, die de twee authentieke
hoofdstukken van Drost in hun sfeer hebben ‘weggewerkt’. ‘De Pestilentie van
Katwijk’, aldus Van Eyck, ‘wordt in de ontwikkeling van den historischen roman.....
tot een keerpunt: de overgang van de nieuwe universeel-Europeese Romantiek naar
de opzettelijk-beperkte, de alleen op de Noord-Nederlandsche Republiek gerichte,
en daarbij dan tevens sterk opvoedkundig bedoelde Romantiek, die een karakteristiek
programmapunt van De Gids geweest is.’ Zoolang Drost leefde, zegt Van Eyck, was
niet de nationaal-paedagogische Potgieter, maar de Europeesch denkende Drost, die
zijn tijdschrift De Muzen aanvankelijk Europa had willen noemen, de leidende kracht;
‘De vraag dringt zich op, wat van die verhouding, zoo Drost niet gestorven ware,
zou geworden zijn.’ En nog belangrijker perspectief: Van Eyck vergelijkt dezen gang
van zaken aan den vooravond van het optreden van De Gids met een overeenkomstig
gebeuren aan den voorvond van de Nieuwe Gids-beweging, waarbij dus de
jonggestorvenen Drost en Perk (beide uitgegeven en geannexeerd door hun langer
levende vrienden) ongeveer dezelfde rol spelen! ‘Ten aanzien zowel van Drost als
van Perk, geeft zorgvuldige bestudering van hun persoon en van hun volledige
nalatenschap voorzover beschikbaar, het recht te betwijfelen, of de richting die de
bedoelde bewegingen na hun dood insloegen, en de vormen waarin zij zich
openbaarden, hun volle instemming gehad zouden hebben: of deze bewegingen,
waren die jong-gestorvenen blijven leven, bij voortgezette samenwerkinig, door hun
toedoen in gewichtige opzichten geen andere bewegingen geworden zouden zijn.’
(Spatieering van mij, M.t.B.)
Men ziet, hoever de studie van Van Eyck het belang van een inleiding te boven
gaat! Want ook al zijn deze vragen naar de mogelijkheid van een ander verloop van
zaken onder andere omstandigheden uiteraard niet met zekerheid te beantwoorden
(aangezien de geschiedenis zich niet laat omkeeren en de door den dood verhinderde
toekomst van Drost of Perk voor ons niet in de sterren geschreven staat), toch is de
parallel tusschen deze twee verschijnselen uiterst merkwaardig; de onderzoekingen
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van dr G. Stuiveling over de correspondentie van Perk wijzen in precies dezelfde
richting als die van prof. van Eyck over Drost. Men behoeft in zulke gevallen niet
eens aan een vooropgezette bedoeling tot vervalsching te denken, noch bij Potgieter,
noch bij Kloos; want het is nu eenmaal zoo, dat een jonggestorvene vaak met legenden
belast wordt, waarvoor hij zelf de verantwoordelijkheid niet meer kan dragen; de
verleiding bij de overlevenden is groot om van hem een uithangbord voor hun eigen
idealen te maken en stilzwijgend aan te nemen, dat de jonggestorvene in quaestie
wel hun zin zou hebben gedaan, als hij niet was overleden. Daarom zal het in zulke
gevallen aan een latere generatie van onderzoekers voorbehouden zijn om achter de
legende naar de ‘werkelijke’ verhoudingen te speuren.
Van Eyck laat zien, hoe Drost, reeds door zijn eenen roman Hermingard van de
Eikenterpen een waarde vertegenwoordigt tegenover Potgieter; ook tegenover Van
Lennep, Walter Scott en Chateaubriand, de groote mannen van het romantisch
bewustzijn in verschillend formaat. ‘Onsterfelijkheidsverlangen en hemelzucht, de
begeerte namelijk om van het aardse “ontbonden en met Christus” te zijn, dat was
de kern-aandrift van Drosts Evangelisch Christendom’. Drosts heldin Hermingard,
levend in den tijd, toen het Christendom de Germanen bekeerde, is de draagster van
een universeele geloofsgedachte. Zij is in zooverre zelfs een echt protestantsche
figuur (Drost was theoloog van professie), dat zij het ‘ware Christendom’, n.l. het
evangelische, vertegenwoordigt tegenover het ‘verbasterde’ van Keizer Constantijn;
haar geloofshouding is die van het ondogmatische beleven. Hermingard is de nicht
van den Bataafschen hertog Thiedric, en voorbestemd om de vrouw te worden van
zijn zoon Siegbert, die aan het begin van den roman ten oorlog trekt. Kort daarop
ontmoet Hermingard een Christen, den grijsaard Caelestius, die haar overgang tot
het Christendom bewerkstelligt, overigens niet dan na een reeks van zeer emotioneele
avonturen. Tegenover dezen Caelestius, den vertegenwoordiger van het nieuwe
christelijke besef, stelt Drost den heidenschen priester Welf, de wraakzuchtige, die
met alle middelen zijn ondergaand geloof verdedigt; voor dezen man is de
ontknooping van het boek gereserveerd, aangezien hij tenslotte Hermingard met een
speerworp tracht te dooden; de eerst verdwenen, maar later wonderbaarlijk
teruggekeerde Sierbert vangt dien speer echter op en sterft. In een slothoofdstuk
wordt ons meegedeeld, dat zijn bruid hem niet lang overleeft.

Geen ‘moderne’ roman.
Men moet zich niet voorstellen, dat men den roman van Drost kan lezen als een
modernen roman. Wie argeloos in deze fantasiewereld doordringt, heeft eerst het
gevoel, dat hij in een panopticum terecht is gekomen. Bij Drost geen spoor van wat
wij psychologie noemen; mag zijn roman dan al niet paedagogisch zijn in den zin
waarin Potgieter paedagogisch wilde zijn, wij zijn hier nochtans niet alleen door den
tijd zeer ver verwijderd van den gezelligen damesroman, waarin alle conversatie op
bij de thee afgeluisterde ‘werkelijkheid’ berust. Daarom is de combinatie van Van
Eyks inleiding met dezen tekst ook zoo bijzonder gelukkig; het is onmogelijk om
een werk als Hermingard van de Eikenterpen à bout portant op te nemen, als ware
het een verschijnsel van onzen eigen tijd; wie niets van de sfeer der toenmalige
romantiek, zooals die in Drost is belichaamd, begrijpt, kan in den Hermingard
bezwaarlijk iets ander ontdekken dan een stelletje belachelijke geidealiseerde poppen,
waarvan de een zich al boekeriger en rhetorischer uitlaat dan de ander. Terecht wijst
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Van Eyck er dan ook op, dat men de bedoeling van Drost, die een ideaal van
evangelisch Christendom wilde teekenen, als gegeven moet veronderstellen, wil men
den roman kunnen verstaan; ‘slechts wie dit begrepen heeft en van uit dat begrip
naar het boek luistert leest de Hermingard zooals het gelezen worden moet.’
Men kan hier natuurlijk direct de vraag stellen, of hier niet twee dingen door elkaar
gehaald worden: het moeten lezen van een boek op een bepaalde manier (omdat
allerlei historische factoren in aanmerking dienen te worden genomen) en het voor
zijn pleizier lezen van dat boek (dat men immers, volgens de maatstaven die ‘men’
pleegt aan te leggen, om zich zelf, om zijn ‘hedendaagsche waarde’, moet kunnen
lezen). Er blijft inderdaad een verschil in ‘gewone leesbaarheid’ bestaan tusschen
den Hermingard en b.v. Le Rouge et le Noir van Stendhal, dat ongeveer uit denzelfden
tijd dateert; het eerste kan men absoluut niet lezen zonder een begrip te hebben van
de sfeer, waaruit de verbeelding ontstond, het tweede is ook zonder die wetenschap
voor ons nog een uiterst leesbare roman, waarvan de psychologische waarde
onverminderd geldt. Bij Drost vervangt het theologisch wereldbeeld de psychologie
geheel en al; hij heeft ook geen moeite gedaan om dat wereldbeeld te doorbreken,
want een personage is voor hem bepaald door de rol, die het in zijn wereldschema
speelt. Hetzelfde met den stijl; wanneer men Drost beoordeelt van het
Tachtigers-standpunt uit, blijft er van zijn schrijfwijze niet veel over dan enkele
doorvoelde natuurtafereelen, die men echter bij andere romantici niet slechter kan
aantreffen. Drost schrijft vaak een mengsel van betoogende en rhetorische zinnen,
waaraan wij kunnen merken, dat er van naturalisme nog in de verste verte geen sprake
was geweest. Maar is het naturalisme, dat nog altijd op onzen gemiddelden romanstijl
drukt, een waarde voor altijd? Het lijkt er niet naar, en Van Eyck maakt dan ook zeer
terecht een vergelijking tusschen Drosts Hermingard-proza en het proza van Van
Schendel of Nine van der Schaaf; waartegenover men dan vereenigd zou kunnen
opstellen het ‘kunstproza’ van Potgieter (door Van Eyck als ‘niet meer dan
pseudokunst’ betiteld) en het impressionistische taaleigen van De Nieuwe Gids.
Hetgeen ons niet zal beletten in het oog te blijven houden, dat iemand als Van
Schendel, hoezeer zijn stijl ook een reactie moge beteekenen op het impressionistisch
woord-gehakt, toch de invloed daarvan heeft verdisconteerd, en dat hij daardoor een
ervaring rijker werd dan Drost.
Menno ter Braak.

‘Werk’ van juni
aant.

Proza en essay na de poëzie
Met de noodige golvingen in de qualiteit der afleveringen begint het tijdschrift Werk
toch langzamerhand een eigen gezicht te krijgen. Het Mei-nummer bracht uitsluitend
poëzie, het Juni-nummer is geheel gewijd aan proza en essay. Een vergelijking leert,
dat de poëzie ook in de generatie weer sterker is dan de andere literatuurvormen:
sterker over de heele linie: het proza en het essay blijven voorloopig beperkt tot
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enkele individueele verschijningen, en ook deze beginnen pas los te komen. De
dichters Hoornik, Vasalis, Lehmann e.a. onderscheiden zich reeds duidelijk van
figuren uit vorige generaties.
In het prozanummer zien wij thans Johan Daisne met een verhaal ‘Gojim voor
den dag komen, dat stellig wel goede kanten heeft, maar als geheel nog niet vermag
te overtuigen. Stijl en opzet doen mij soms denken aan een verhaal van Cola Debrot,
‘De Mapen’, dat door zijn schrijver later werd overtroffen.
Jan Schepens wijdt hier een studie aan het werk van S. Vestdijk, die in vele
opzichten een verrassing is, na het verre van belangrijke essay van denzelfden auter
over Greshoff. Zeer scherp teekent Schepens de positie van dezen teruggetrokken
werkenden kunstenaar, die zich in vele opzichten aansluit bij de ‘Forum’-generatie,
waaruit hij voortkwam, maar zich van die schrijvers ook sterk onderscheidt door zijn
weinig polemische en asociale instelling op het leven. ‘Deze sterke schrijversnatuur’,
zegt Schepens, ‘bouwt een oranisch gezond oeuvre op, bestaande uit bijna niets dan
decadente, ziekelijke, buitenissige elementen’.
In een tweede deel van zijn studie ontleedt Schepens Vestdijks roman ‘Meneer
Vissers Hellevaart’. Een en ander wordt polemisch aangevuld door een scherp
artikeltje van Max Nord tegen Ernst Groeneveld, criticus van ‘De Avondpost’.
Het is jammer, dat in een speciaal prozanummer van ‘Werk’ Adriaan van der Veen
ontbreekt, aangezien hij voorshands toch wel het opmerkelijkste prozaphaenomeen
is van deze groep.
M.t.B.

De camera honderd jaar
aant.

Dr C. Tazelaar, De Cultuurwaarde van Hildebrands Camera Obscura.
(Uitg. Mij Holland, Amsterdam 1939).
De Christelijke essayist dr C. Tazelaar heeft een radiorede gehouden over het
eeuwfeest van Hildebrands ‘Camera Obscura’, die thans als boekje is uitgegeven.
Hierin geeft de schr. een goed overzicht van de lotgevallen van het populaire boek,
waarbij bekende en minder bekende feiten naar voren worden gebracht. Minder
bekend is b.v. het feit, dat het thans zoo algemeen als Nederlandsch cultuurbezit
beschouwde werk door Potgieter en Huet bij het verschijnen niet zoo gunstig is
beoordeeld, en dat de criticus van de ‘Vaderlandsche Letteroefeningen’ voorspelde,
dat ‘de opgang die het bij zijn intrede in de wereld maakt hoogstwaarschijnlijk voor
vergetelheid zal plaatsmaken’. Zoo kan zelfs een criticus zich vergissen over de
verschijnselen van zijn tijd; de Camera heeft zich dan ook niet aan de
‘Letteroefeningen’ gestoord. Ook geeft dr Tazelaar te kennen, dat men in het ons
zoo onschuldig voorkomende bundeltje een venijnigen, hatelijken geest heeft willen
ontdekken. Huet, Van Nouhuys, Hasebroek, zij zagen in Hildebrand, ieder op zijn
manier, een beetje den Mephisto. Tazelaar acht dat oordeel onjuist. In ieder geval
staat wel vast, dunkt mij, dat de hatelijkheid door de stichtelijkheid ruimschoots
wordt gecompenseerd, en dat de verdere loopbaan van Beets ons geen aanleiding
geeft hem een ondermijnenden cultuurfactor te noemen.
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De schrijver heeft een grondige studie gemaakt van zijn onderwerp, hetgeen vooral
ook blijkt uit het in de noten verwerkte materiaal. Hij, die de geschiedenis van de
Camera en haar functie in de Nederlandsche samenleving wil bestudeeren, moet het
boekje van dr Tazelaar niet ongelezen laten.
M.t.B.

De stroomaanbidder
aant.

Telkens een andere situatie van de eendere rivier
Uit Van Schendels ‘gedachtenkarn’
Arthur van Schendel, Anders en Eender (Folemprise, L.J.C. Boucher,
's-Gravenhage '39).
In het nieuwe boek van Arthur van Schendel, Anders en Eender, ziet men op de
titelpagina een vignet naar een houtsnede uit de Hypnerotomachie ou Discours du
Songe de Poliphile, een mij verder onbekend geschrift, verschenen te Parijs in 1546.
Het stelt een man voor, die met zijn hand water uiteen rivier schept, dat weer tot de
rivier terugkeert, nadat het één oogenblik uit die rivier was opgeheven, als een
voorbijgaande vorm van vloeibare en onhoudbare zelfstandigheid; middelerwijl is
de rivier, de eendere, verder gestroomd en dus voor den man weer een andere rivier
dan die, waaruit hij het vorige oogenblik schepte. Men denkt onmiddellijk aan het
‘panta rei’ van Heraclitus, men zou zich kunnen voorstellen, dat de afgebeelde man
Heraclitus wàs. Of.... is het Van Schendel zelf, deze stroomaanbidder, die door zijn
gebaar schijnt te willen aantoonen, dat hij het houdbare alleen ‘schept’ (schept in
dubbele beteekenis), om te demonstreeren, dat het slechts een schijnvorm is van de
groote onhoudbaarheid? Het landschap is Vanschendeliaansch genoeg; wellicht dus
heeft de auteur zich in deze figuur herkend en het vignet bewust gekozen als het
beeld van zijn bedoelingen met dezen bundel korte verhalen.
Ik heb naar aanleiding van zijn drie romans Een Hollandsch Drama, De Rijke Man
en De Grauwe Vogels al meermalen trachten aan te toonen, dat men in Van Schendel
inderdaad zulk een stroomaanbidder heeft te zien. Ongelukkig voor den echten
stroomaanbidder: men heeft in het algemeen een verkeerde voorstelling van hem;
men stelt hem zich voor als een wildeman of een bohémien, afkeerig van alle
stabiliteit, de dingen door en over elkaar heen gooiend om vooral maar niet den
indruk te maken van een nauwkeurigen ambtenaar, omdat in den stroom toch alle
onderscheidingen verloren gaan. Misschien zijn er inderdaad ook wel zulke
stroomaanbidders, maar Van Schendel behoort dan toteen hoogere, een ‘klassieker’
soort; bij hem is het ‘anders’ van minstens evenveel belang als het ‘eender’, of beter
gezegd: Van Schendel blijkt er zich in zijn gansche oeuvre voortdurend van bewust,
dat men den stroom slechts opvangen kan in afzonderlijke druppels, die alle uit de
‘eendere’ rivier komen, maar telkens op een ‘ander’ oogenblik die rivier
vertegenwoordigen. Dat is een wijsheid, waarbij een stroomaanbidder tegelijk een
evenwichtig mensch en een harmonisch schrijver kan zijn; hij schept telkens uit den
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stroom en gaat verder, om dat ‘scheppende’ gebaar te herhalen. Het is telkens weer
dezelfde rivier (‘eender’), maar bij iedere gelegenheid is de situatie ‘anders.’
In de drie genoemde romans, die men samen een Hollandsche tragedie kan noemen,
zou men den stroom kunnen aanduiden als ‘het noodlot.’ De menschen, die Van
Schendel schept (‘schept’), zijn, met al hun eigen bedoelingen en wenschen, in laatste
instantie toch niet dan de druppels van de groote rivier, zelfstandige eenheden voor
het oog, denkend, voelend, willend, maar bestemd om door de rivier meegevoerd te
worden; dat is hun eigenlijke tragedie. Het ongeloof van Kasper Volk uit De Grauwe
Vogels (dat immers in niets lijkt op populaire vrijdenkerij) komt neer op de aan het
slot van het boek uitgesproken bekentenis: ‘Aan mij is het alleen om te werken, niet
om te spreken of naar raadsels te zoeken. Ik zal mijn plicht doen zooveel ik kan en
zoolang ik kan. en dan voorbijgaan.’ Wat in werkelijkheid voorbijgaat is niet Kasper
Valk, maar is de stroom, waarvan hij een oogenblik druppel mocht zijn, door Van
Schendel geschept (geschapen) uit de ontelbare andere mogelijkheden, die er óók
zijn, en waartoe b.v. behooren zijn geloovige vrouw Heiltje en de kankeraar Thomas,
zijn broer. De tragedie van Kasper Valk is, dat hij getracht heeft zoo zuiver mogelijk
te realiseeren wat er aan mogelijkheden in hem was.... en dat hij nochtans
onverbiddelijk door den stroom wordt meegevoerd, evenals zij, die op tallooze andere
manieren trachtten te bestaan als afzonderlijke druppels.

Van het sprookje naar de parabel.
De bundel Anders en Eender1) heeft in wezen geen ander onderwerp, maar de vorm
is.... anders. Het water van den stroom kan donker en gevaarlijk-dreigend zijn: de
tragedie, maar het kan ook speelsch en liefelijk aan ons voorbijkabbelen: de comedie.
In het werk van Van Schendel zijn beide momenten even sterk vertegenwoordigd,
soms zelfs in één boek afwisselend (zoo b.v. in De Wereld een Dansfeest, waarin
het element luchtige comedie langzaam overloopt in het element tragedie, tot het
laatste woord is aan een ‘melancholicus’, die ook weer een schijngestalte is van den
stroomaanbidder). Aan de drie ‘sombere’ romans gingen de speelsche Herinneringen
van een Dommen Jongen vooraf. waarschijnlijk evenals de korte verhalen van Anders
en Eender geschreven tusschen het werken aan de romans door, maar met evenveel
kunstzinnige concentratie, en met een geheel andere technick; De Wereld een
Dansfeest heeft van beide technieken iets (een vorm, die, zooals ik heb trachten
aannemelijk te maken, minder geslaagd is). Anders en Eender sluit dus aan bij den
Dommen Jongen, met dit verschil, dat de toon in de verhalen van den dommen jongen
meer naar het sprookje en in den laatsten bundel meer naar de parabel zweemt; twee
genres, die uiteraard niet precies van elkaar te onderscheiden zijn, omdat zij telkens
in elkaar overgaan; een leerzaam sprookje lijkt al heel veel op een parabel, een
fantastische parabel houdt de sprookjessfeer nog vast. De parabel is volgens het
woordenboek van Koenen ‘een zinnebeeldig verhaal om in den vorm van een
beeldspraak zijn hoorders te onderrichten omtrent geestelijke waarheden’; welnu,
deze definitie is zeer wel toepasselijk op de laatste verhalen van Van Schendel, met
dien verstande, dat de groote geestelijke waarheid, waarover Van Schendel in
gelijkenissen steeds weer spreekt die is van den stroom en de druppels. In ieder
verhaal verschijnt hier een mensch (een rentenier, een pluimgraaf, een drinker etc.),
die een facet is van het bestaan op aarde; al deze personages, die hier ten tooneele
worden gevoerd om, na enkele bladzijden gefigureerd te hebben, weer los te worden
gelaten, zijn ‘beeldspraak’ van de zuiverste soort; zij zijn allen druppels uit de eendere
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rivier, op 'n ander moment zelfstandig geworden; zij vertegenwoordigen allen een
stuk van de groote wijsheid, die er soms ook onwijs uit kan zien, omdat geen enkele
druppel op zichzelf de volledige stroom is; pas uit de gevarieerdheid van de verhalen
in hun vrije opeenvolging blijkt dus, wat Van Schendel met al deze parabels bij elkaar
bedoelt: n.l. een tafereel te geven van de beweging van den stroom door het elegante
spel der afzonderlijke druppels.
‘Bedoelt’ is overigens misschien reeds te veel gezegd, want Van Schendel is geen
bedoeler, geen theoreticus, maar een kunstenaar, die zijn wijsheid nooit doceert,
maar altijd ‘gratis’ geeft; men kan de verhalen uit Anders en Eerder derhalve ook
lezen als een speelsche voortzetting van de Camera Obscura en de sprookjes van
Andersen tegelijk, men behoeft er volstrekt niets diepzinnigs bij te denken; hun
charme is, dat zij de diepzinnigheid in kristal helderen vorm geven. Allerlei bekende
motieven ziet men hier voor 'n oogenblik vorm worden in de ‘schepping’ van Van
Schendel; het zijn de diepzinnigste en tegelijk de eenvoudigste, algemeen
menschelijkste gegevens, zooals de ondergang der beschaving door de domheid (in
het prachtige, door en door poëtische verhaal van Potbul den opsnijder), de zondvloed
(hoe zuiver persoonlijk verwerkt in De Tevreden Burger!), het onrecht (De Wreker),
het probleem van den onvruchtbaren twijfel en de simpele daad (De Pluimgraaf en
de Haan), het rassenvraagstuk (De Neger plaatsvervanger) etc, etc. Zoo op zichzelf
beschouwd bestrijden zij alle een bepaald gebied; maar wanneer men den bundel in
zijn geheel overziet, worden zij alle druppels, die even opspringen om te verdwijnen
en door een regen van andere druppels te worden gevolgd. Men behoeft er zich
eigenlijk niet zoo bijzonder over te verbazen, dat Van Schendel deze soort verhalen
bij honderden kan schrijven, aangenomen een groote wijsheid en een groot
kunstenaarschap, dat zich vrijwel nooit herhaalt. De wijsheid ligt hier in het besef
van den stroom, het kunstenaarschap in de gave om de afzonderlijkheden kort, maar
intens te laten fonkelen in de sobere volheid van hun zelfstandig leven.
Evenals Kronos uit het laatste verhaal De Verzamelaar heeft Van Schendel een
‘gedachtenkarn’ uitgevonden, ‘zonder eenig doel dan tijdverdrijf’...... tijdverdrijf in
den zin, dien de stroomaanbidder aan dit sublieme woord hecht. Toen Kronos in de
verzameling van menschelijke gedachten begon te karnen, verbaasde hem ‘de
ontzaglijke menigte gedachten aan het spel’, die als room boven kwamen drijven;
want dit zijn de beste gedachten, omdat zij het besef bevatten van het ‘anders en
eerder’, van de diepste wijsheid, van den stroom. Zoo zien wij Van Schendel, dien
Kronos in de negentiende eeuw geboren liet worden, met een
typisch-negentiendeeeuwsche verbeeldingswereld het spel der wijsheid spelen. Voor
wie er op let, zijn er in de verhalen van dezen Van Schendel maar twee werelden:
die van de negentiende eeuw, waaraan hij zijn personages, zijn handeling en zijn
decor ontleent, en die van een aan geen bepaalden tijd gebonden fantasie, een zuivere
spelwereld (van ver verleden tot toekomstdroom); de twintigste eeuw, ons heden,
wordt eigenlijk geheel verwaarloosd, hoogsten een enkele maal vluchtig aangeraakt.
Van Schendel is dus allerminst een man met ‘moderne ideeën’; hij is geen
revolutionnair, geen propagandist en zelfs geen moralist met principes en bezwaren;
hij heeft genoeg aan de negentiende eeuw om het spel van den wijze te spelen. De
negentiende eeuw wordt ons hier als een spiegel voorgehouden, maar alweer zonder
opzettelijke ‘bedoelingen’; wij kunnen ons in die eeuw herkennen, als wij willen,
wij kunnen ook deel hebben aan den zondvloed, zooals die een braven
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negentiende-eeuwschen plichtmensch overkomt, maar het wordt ons niet opgedrongen,
het wordt ons opgediend ‘zonder eenig doel dan tijdverdrijf’.

De laatste der renteniers.
Niet in alle verhalen lukt het Van Schendel de ideale synthese van tijdverdrijf en
wijsheid te bereiken, die voor de beste dezer parabels kenmerkend is. Naar mijn
smaak is een der prachtigste verhalen, die Van Schendel ooit geschreven heeft, het
in dezen bundel opgenomen De Laatste der Renteniers; de geschiedenis van Joris,
die uit een renteniersgeslacht was geboren, zelf het rentenierswezen heeft overleefd
en nu als curiositeit nog rententer ‘speelt’. In zulk een verhaal is Van Schendel op
zijn allerbest; het kapitalistisch systeem met als uitvloeisel het rentenierschap wordt
hier verdedigd noch aangevallen, het wordt alleen maar gesteld als een moment uit
den stroom, goed voorzoover het zichzelf verwezenlijkt, caricatuur, zoodra het niet
meer aan te passen is aan de menschelijke samenleving; goed en slecht zijn slechts
tijdelijke, voorloopige namen, en de rentenier Joris verdwijnt na den algeheelen
ondergang van het rentenierschap, waarop hij ‘dreef’.... in den stroom, zooals
Kompaan, de rijke man, zooals Gerbrand en Floris aan het slot van Een Hollandsch
Drama, die ondergaan in een stroom van vuur. ‘De lucht was blauw en de zon scheen
helder toen hij de deur open deed en alle vogels uit de kooien liet. Hij trad buiten
met gebogen hoofd, hij liep langzaam, hij merkte niet dat de honden en de katten
achter hem liepen en al de vogels boven hem vlogen, hij merkte ook den eenzamen
diender niet die hem nakeek. Men heeft sedert van dien rentenier niets gehoord,
behalve een zonderling gerucht, dat hij ergens over de heide zwierf, waar de honden,
de katten en de vogels hem brood brachten, maar dat was misschien weer 'n verzinsel’.
Dit is een echt Van Schendeliaansch slot, een ‘open einde’, een vergezicht op
honderd mogelijke andere verhalen. Het is even karakteristiek voor zijn verteltrant
als zijn goddelijke humor. De humor van Van Schendel is zoo voornaam, dat
menigeen er aan voorbijgaat, bereid om zich ‘een ongeluk’ te lachen, waar hij slechts
gelukkig heeft te glimlachen. Dezen humor kennen ook alleen de stroomaanbidders,
die ernstig kunnen zijn, zooals Van Schendel b.v. diep ernstig is in het verhaal De
Wreker, en toch hun speelschen aard nooit verliezen. Zijn de beste gedachten uit
Kronos' gedachtenkarn niet die van het spel? En is de beste ernst niet die van den
man, die zich niet gemakkelijk prijsgeeft aan den ernst?
Men leze in dezen bundel het verhaal De Opsnijder,geladen met het ernstigste
probleem der samenleving, de domheid, en men zie, hoe deze ernst, in een visioen
van een doode stad vol puin, geboren wordt uit een vroolijke historie van opsnijders,
die een wedstrijd houden; het publiek, dat naar dezen wedstrijd luistert, wil alles wel
gelooven, het bestaan van Wakland (de heilstaat op aarde), de heerlijkheid van het
Paradijs.... maar aan de ruïne der domheid, door de menschen achtergelaten, wil het
niet gelooven; ‘toen hij zelde, dat de ruïne van een wereld aan zulk onschuldig iets
als de domheid werd geweten, geloofde niemand hem’.
Is dat om te huilen, of om te lachen? De stroomaanbidder zal U laten zien, dat de
tragedie en de comedie in elkaar overgaan, onophoudelijk. Anders en eender.
Menno ter Braak
1) Een deel van de hierin opgenomen verhalen werd in Het Vaderland gepubliceerd.
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Bunings derde tocht.
aant.

J.W.F. Werumeus Buning, Ik zie, ik zie, wat gij niet ziet. Derde Tocht.
(Em. Querido's Uitg. Mij, Amsterdam 1939.)
Werumeus Buning heeft den smaak beet gekregen van zijn literaire zwerftochten
door Nederland; hij is nu op zijn derden tocht geweest en gaat voort zichzelf als de
smakelijke bemiddelaar te stellen tusschen het Nederlandsche landschap en den lezer.
Ditmaal heeft hij vertoefd in Maas en Waal, bij het voormalige kasteel van dr Faust
in de Tielerwaard, op Texel, in het onbekende Noorden (van ons land wel te verstaan),
bij Coevorden, in de Maas-contreien en last but not least in de buurt van Groenlo en
Bredevoort, den onvolprezen Gelderschen Achterhoek.
Bijna overbodig te zeggen, dat ook dit met fraaie foto's geïllustreerde deel zich
genoeglijk laat lezen. Alleen zal Buning er voor op moeten passen, dat hij niet te
veel in de geschiedenis gaat grasduinen ten koste van zijn ‘eigen oogen’; want het
populariseeren van oude bronnen geeft toch niet die couleur locale, waarom men
Bunings literaire Verkades albums het meest apprecieert.
Eén critische opmerking over een boek, dat eigenlijk uitdaagt tot gezellige
critiekloosheid: de versregel, waarin ‘'s Mijnslaafs lot in 's aardrijks ingewand’
voorkomt, is niet van Bilderdijk, zooals Buning meent, maar van den onvervalschten
bard der Hollandsche natie, Helmers. Men zegt, dat juist op grand van dien regel de
Amsterdamsche Helmersbuurt haar naam heeft gekregen.
M.t.B.

De Van der Hoogt-prijs 1939
aant.

De dichter van ‘Mattheus’ bekroond
Een van de sprekendste vertegenwoordigers zijner generatie
Ook dit jaar heeft de toekenning van den prijs van aanmoediging, geheeten C.W.
van der Hoogtprijs, weer eenige emotie veroorzaakt in de kringen der anders zoo
deftige en rustige Maatschappij. Het is voor een zoo oud en eerwaardig lichaam
dikwijls een beetje moeilijk om tegelijk uit te maken wat jong en wat talentvol is;
vandaar dikwijls heftige strubbelingen en paleisrevolutietjes, wanneer het erom gaat
den aanmoedigingsprijs uit te reiken. In de laatste jaren wordt de beslissing door de
ledenvergadering genomen, nadat advies is uitgebracht door de Commissie voor
Schoone Letteren. Wij vernemen over dit advies merkwaardige dingen; men is het
n.l. niet eens kunnen worden in den boezem der Commissie over de jongheid en
talentvolheid van Ed. Hoornik en Clara Eggink, zoodat het lot over het advies moest
beslissen. Mij persoonlijk leek deze quaestie vrij eenvoudig, en het verbaast mij zeer,
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dat over deze twee candidaten geen communis opinio bestond. Want zonder iets te
kort te willen doen aan het onmiskenbare dichterlijke talent van Clara Eggink, moet
ik toch zeggen, dat de beteekenis van Hoornik als figuur, als vertegenwoordiger ook
van zijn generatie, zooveel grooter is dan die van mevr. Eggink, dat aarzeling
uitgesloten lijkt. Inderdaad, smaken verschillen; maar het gaat hier niet zoozeer om
een quaestie van smaak dan wel van formaat; en hoewel men ook daarover van
meening kan verschillen, scheen in dit speciale geval de keuze toch voor de hand te
liggen.

De figuur Hoornik.
Ed. Hoornik, een der redacteuren van het jongerentijdschrift ‘Werk’, behoort met
Jac. van Hattum en Gerard den Brabander tot de dichters, die aanvankelijk sterk
onder den invloed raakten van de z.g. ‘Forum’-poëzie: een vaag begrip, waarmee
eigenlijk niet anders wordt aangeduid, dan dat het tijdschrift van dien naam een
reactie beteekende op een tot cliché geworden romantiek van bloed, engelen en
soortgelijke ingrediënten. Hoornik debuteerde met een bundel ‘Het Keerpunt’, waarop
een ‘Dichterlijke Diagnose’ volgde, die reeds een zeer eigen toon verried. Maar in
zijn episch gedicht ‘Mattheus’ verraste de dichter door een werkstuk, dat hem
plotseling op een geheel ander niveau bracht. Hier zag men hem vrij van de
gemakkelijke, al te gemakkelijke versificatie, die een deel van zijn vroegere werk
een bijsmaak van tweederangsheid gaf; hij was hier een mensch met een eigen toon,
waarnaar men moest luisteren, of men wilde of niet. Te opmerkelijker is dit, schreef
ik destijds bij het verschijnen van ‘Mattheus’ in Jan. 1938, omdat het episch gedicht
alle mogelijkheden biedt tot mislukking; de lengte wordt door sommigen als
onvereenigbaar beschouwd met de poëzie, omdat de poëtische inspiratie zich niet
laat ‘prolongeeren’. Hoornik slaagde er echter in door onderverdeeling van de stof
den lyrischen toon te behouden in episch verband; men heeft dan ook gezegd, dat
deze verlengde lyriek eigenlijk geen episch karakter heeft, waar natuurlijk iets waars
in schuilt.
Het onderwerp van ‘Mattheus’ is de ontsnapping van een patiënt uit een
psychopathenasyl, diens zwerftocht door Amsterdam en arrestatie. Het spreekt vanzelf,
dat men aan het onderwerp de beteekenis van het gedicht niet afmeten kan, maar het
wil toch iets zeggen, dat Hoornik die riskante stof allerminst onwaardig is gebleken.
Gedeeltelijk objectiveerend vertellend, gedeeltelijk subjectief de visioenen van den
ontsnapten Mattheus meelevend, blijft Hoornik voortdurend in een sfeer van
concreetheid, die zoo nu en dan even doet denken aan Nijhoffs ‘Awater’ of aan
Marsmans ‘Breero’, maar volstrekt geen imitatie van andermans stijl kan worden
genoemd. Bijzonder suggestief vloeien in deze sfeer het dichterlijk beeld van
Amsterdam en de fantasieën van Mattheus in elkaar over; de objectieve en subjectieve
werkelijkheid wisselen elkaar af, zonder dat de eenheid van het gedicht wordt
verbroken. Noch het beschrijvende, noch het visionnaire element voert den boventoon;
zij zijn zonder theoretische nadrukkelijkheid opgelost in één wereld, die van den
zwervenden psychopaath:
Een man zal bang zijn voor het grijze
en steenen beeld van Amsterdam.

Men kon in het sterke gedicht ‘De Trap’ uit den bundel ‘Dichterlijke Diagnose’ den
Hoornik van ‘Mattheus’ reeds voorzien. Ook in latere bundels (‘Geboorte’, ‘Steenen’)
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blijkt duidelijk, dat Hoornik zich weet te handhaven; hij publiceerde voorts in
samenwerking met J. van Hattum en Gerard den Brabander ‘Drie op Eén Perron’.
Wel staat niet alles, wat hij schrijft op hetzelfde peil, en zakt hij nogal eens
bedenkelijk af naar het te vlotte rijm (hij heeft een kennelijk zeer snel te mobiliseeren
dichtader), maar in zijn beste werk is hij ongetwijfeld een der sprekendste
vertegenwoordigers van zijn generatie. In theoretische beschouwingen van den
laatsten tijd heeft hij er den nadruk op gelegd, dat volgens zijn meening de poëzie
weer tot op zekere hoogte van het ‘aardsch’ naar hel ‘hemelsch’ terug moet keeren.
M.t.B.

De Uilenreeks.
aant.

In de Uilenreeks zijn twee nieuwe deeltjes verschenen. Henriette van Eijk welbekend
schreef een boekje Het Eenig Echte, waarin zij op haar speelsche manier de dingen
des levens als speelgoed hanteert, tot groot vermaak van velen. Zij doet het
virtuoselijk, maar men zou langzamerhand wel naar iets anders gaan verlangen.
Verder heeft Henriette Mooy onder den titel Bij de Bloemen een aantal korte en
overgevoelige stukjes gebundeld: literaire impressies of liever ‘stemmingsmomenten’,
waarin de literaire bedoeling vaak te duidelijk zichtbaar wordt, maar de lyrische toon
soms zuiver aandoet.
M.t.B.

Groot Nederland
aant.

Een Bataksche Bede
Groot Nederland van Juni opent met zes gedichten van L.Th. Lehmann, die niet alle
goed zijn; begint deze opmerkelijke geest nu al te veel te schrijven? Bertus Aafjes,
Hanno van Wagenvoorde, Pierre Dubois en Cor Klinkenbijl dragen eveneens
gedichten bij, waarvan vooral die van den eerste het meest de aandacht trekken. Proza
is er van Taeke de Groot, Willem Terwege en Bertus Meyer. Onder de rubriek
Commentaren levert Jaap Joppe felle critiek op de critici van Vestdijks ‘Nadagen
van Pilatus’, terwijl Arthur van Rantwijk discussieert met J.A. de Graaf over de
hedendaagsche jeugd: een belangwekkend debat, waarover ik vroeger al iets
gerapporteerd heb.
Merkwaardig is voorts de ‘Bataksche Bede’, die G.L. Tichelman in dit nummer
publiceert:
O! Débatá, die Maker zijt van koninkrijken,
Die in zijn wijde vijvers held're wateren bezit;
Beginsel van de kracht, waar alles voor moet wijken.
Die in de diepte, in het midden en daar boven zit!
Gij, Eeuwig Weerlicht, Oorsprong van wat is geworden,
Die troont in Majesteit in de acht streken van den wind,
Oneindig Eigenaar van matten en van borden,
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Gij, Groote Vader aller vaderen, verhoor Uw kind!
Want al wat tegenstrijdig is, kunt Gij verzoenen,
Die eeuwig U herhaalt en juichend opgaat, juichend dooft:
Gij immers zijt de Regelaar van de seizoenen
En regenbogen zijn de doeken om Uw stralend hoofd!
Uw hoogheid, Débatá, is nimmer te genaken;
Gij zijt principe van het vuur, het dorp, de bron, de maan:
Aan U gehoorzamen de sterren en de draken:
O! Fundament! Gij, drie in een! U, roep ik staam'lend aan!
Eerbiedig vraag ik U te willen overwegen.
Hetgeen in allen ootmoed ik, nietswaardige, verzoek;
De donder is Uw hoesten en Uw spuwen regen;
Gij zijt Bezitter van het allergrootste wichelboek!
De oorsprong van de vrouwen en de bonte paarden
Zijt Gij, die steeds wat vangt, want hengelt in een kleinen pot!
Gij zijt de toetser van de innerlijke waarden
En practisch uitgesloten is het, dat men U bedot!
Schenk, Débatá, ons tijdig overvloedig regen;
Houdt verre van ons rampspoed, dood en ziekte, maakt het wel!
Ik smeek U dringend om een milden kinderzegen,
Om eer en voorspoed en vooral geluk bij 't dobbelspel!

Men zou graag weten, in hoeverre dit gedicht op authentieke gegevens berust.
M.t.B.

Sai Shoki
aant.

Dansavond Kurzaal
Na haar optreden in den Princesse-Schouwburg, dat een succes is geweest, heeft de
Koreaansche danseres Sai Shoki gisteren wederom een dansavond gegeven in de
Kurzaal. Het programma was gedeeltelijk hetzelfde, zoodat ik daarvoor ook
gedeeltelijk kan refereeren aan wat ik over het eerste optreden schreef. Maar toch is
het misschien niet overbodig te zegen, dat de meeste dansen bij herhaald zien winnen,
en dat ook duidelijker wordt, wat hier aan den vollen dans is ontleend en wat
individueele schepping der danseres is. Men mag waarschijnlijk dansen als die van
de geisha en den (voor Den Haag nieuwen) ‘volksdans in drie tempo's’ wel
beschouwen als het dichtst staande bij de landstraditie van het voormalige keizerrijk
Korea (niet het eiland Korea overigens, zooals het programma met zekere
hardnekkigheid beweert). Deze laatste volksdans, een schijnbaar achteloos en argeloos
bewegingsspel, behoort stellig tot de beste dansen van het geheele repertoire; de
sierlijkheid van de beweging, die tegen 't slot zachtjes wegebt, is vederlicht, eenvoudig
en toch zoo expressief, dat men geen oogenblik afdwaalt. In dansen als ‘Bodhisattva’
en ‘Bede tot Boeddha’ is het element ‘kunst’ vermoedelijk wel het sterkst
vertegenwoordigd, hetgeen den eersten dans ten goede komt, maar den tweeden niet;
men moet daarbij soms onweerstaanbaar denken aan een reclame voor de
schoonheidsproducten van Elizabeth Arden, en of hier nog veel authentiek-Koreaansch
is betwijfel ik. Maar hoe uitstekend handhaaft zich weer de ‘Zwaarddans’, de dans
van den overmoedigen generaal, ‘Tenka Taishogun’, en de alleraardigste groteske
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‘Rondtrekkende Comediant’! En voor de techniek van Sai Shoki kan men slechts lof
hebben; zij beheerscht ieder gebaar feilloos, zoodat geen detail verloren gaat.
Een aanwinst dus voor het Scheveningsche seizoen! De danseres treedt a.s. Dinsdag
te tweeden male in de Kurzaal op.
M.t.B.

Hoornik en Mattheus
aant.

Anthonie Donker in ‘De Stem’ over de jongeren
Naar aanleiding van de bekroning van Ed. Hoornik door de Mij. der Nederl.
Letterkunde dient gewezen te worden op een beschouwing van Anthonie Donker
over de jongste generatie in De Stem van deze maand. Donker heeft het in dit opstel
speciaal over Hoornik als dichter van ‘Mattheus’; hij noemt Hoornik den
karakteristieksten vertegenwoordiger zijner generatie en zegt, dat ‘Mattheus’ het
best diens verhouding tot de werkelijkheid teekent. Het is ‘een poging tot verzoening
met de werkelijkheid, maar die voorloopig mislukt, en eindigt in de verwarring
waarmee zij begon, en met een wild en angstig teruggrijpen naar het van buds- en
van kindsbeen vertrouwde: het hart, het kruis, het anker, de drie symbolen van een
vast en veilig bezit, die de moeder in haar broche droeg, maar die in hemzelven nu
verward dooreenliggen. Een poging tot eenvoudige aanvaarding, maar die door het
verwarrende leven, dat met duizend tegenstrijdigheden op hem aanstormt, afgeslagen
wordt. Daarbij een streven dit alles zoo eenvoudig mogelijk uit te spreken: de strofen
zijn al even eenvoudig als de woordkeus, en de requisieten die wat er geschiedt
illustreeren en suggereeren moeten, zijn de simpelste gebruiksvoorwerpen en
gewoonste stadsbeelden: leunstoelen, een kleerenkast, leege buitenstraten, een gracht.
Geen pathos, wel een beetje pathologie. Maar het laatste hoeft geen verwondering
te wekken, want “het lijden aan den tijd” is voor den jongen mensch die zich een
uitweg uit de tegenstellingen en tegenstrijdigheden zoekt vooreerst een ziekte, een
koorts, een obsessie’.
Verder maakt Donker een aardige vergelijking met Nijhoffs ‘Awater’. Zijn
opmerkingen over de jongste generatie in het algemeen lijken mij overigens (sicut
suus est mos) te generaliseerend, en daarom weinig zeggend.
De redactie protesteert tegen een artikel van ‘een zekeren meneer’ Schaumburg Lippe in het Haagsche Maandblad. Norbert Loeser schrijft over Wagner en Verdi,
Willem van Beck over den Delftschen geest van Johannes Vermeer. Dirk Coster
publiceert een en ander uit zijn klein journaal, dr W. van Ravesteyn en dr M. van
Blankenstein overwegen den politieken toestand.
M.t.B.

Historie als beeld
aant.
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De beteekenis van de anecdote en het populariseeren
Portretten onzer achttiende-eeuwers
Jan en Annie Romein, Erflaters van onze Beschaving. III. (Em. Querido's
Uitg. Mij. A'dam 1939)
De heer Romein moge als publicist in de laatste jaren zoo ongeveer het alter ego
geworden zijn van zijn vrouw, aangezien zij samen de eendracht van Scharten-Antink
gaan evenaren, hij heeft toch niet kunnen voorkomen, dat hij alleen door de quaestie
van zijn Amsterdamsch professoraat telkens over de tong gaat; hetgeen in vele
opzichten zeer te betreuren is, want door het benoemingsprobleem dreigt het probleem
van zijn beteekenis als historicus op den achtergrond te komen; en daarmee hebben
wij in laatste instantie te maken, wanneer het gaat om een betrekking van
wetenschappelijken aard. Men kan overigens de politiek in dit bijzondere geval vrij
gemakkelijk ecarteeren door enkele dingen tegen elkaar weg te schrappen en
zoodoende weer tot den ‘naakten’ historicus, schrijver en psycholoog terug te keeren.
De heer Romein werd éénmaal politiek niet benoemd en eenmaal wel, en hij heeft
één dwaze redevoering contra en één dwaze redevoering pro van den heer Wijnkoop
over zijn hoofd moeten laten gaan; reeds was hij tweemaal de candidaat der faculteit,
die hem voordroeg voor algemeene en vaderlandsche geschiedenis, en tweemaal het
zwarte schaap van curatoren, die blijkbaar andere motieven zwaarder lieten gelden
dan zijn wetenschappelijke bekwaamheid. Schrapt men deze dingen tegen elkaar
weg, dan zijn wij weer waar wij zijn willen: bij den man en zijn werk.
De twee eerste deelen Erflaters heb ik zeer uitvoerig in deze courant besproken,
omdat zij mij beide van groote beteekenis leken, maar vooral het tweede deel,
waarvoor den schrijvers meer gegevens van persoonlijken aard ter beschikking
stonden. Men kan nu eenmaal moeilijk een individueel portret geven van een
persoonlijkheid, als men aangewezen is op schaarsche feiten, die dan bovendien
(zooals vele middeleeuwsche bronnen) nog meer zeggen over de samenleving in het
algemeen dan over het verschil tusschen de individuen onderling. Naarmate de heer
en mevrouw Romein verder opschieten in onze geschiedenis worden hun portretten
‘individualistischer’, schreef ik in een vorig opstel, en dat blijkt ook op te gaan voor
het derde en boeiendste deel van de reeks, die onlangs van de pers kwam. De anecdote
is een belangrijk element van het historische portret; niet, omdat de anecdote op
zichzelf zoo belangrijk is, maar omdat de juist gekozen anecdote een persoonlijkheid
beter teekent dan welke abstracte omschrijving ook. Men kent de voorliefde van
sommige Fransche moralisten voor de anecdote; zij hebben in dit eigenaardige
materiaal een bron van menschenkennis aangeboord, die steeds weer reden geeft tot
verrukking. Zoo dom en zinneloos de slecht gekozen of banaal geïnterpreteerde
anecdote kan zijn, zoo waardevol is zij, wanneer zij de individueele onderscheiding
dient, Uit de reeks Erflaters van onze Beschaving blijkt nu, dat de heer en mevrouw
Romein het anecdotische element steeds beter weten te vereenigen met den breeden
cultuurhistorischen opzet van hun onderneming.

De historicus wil zichzelf voltooien
Wij raken hier onmiddellijk ook de quaestie van het populariseeren, waarvan men
van zekere zijde Romein een verwijt heeft gemaakt. Geheel ongegrond m.i., zeker
wat deze reeks betreft; en wij zullen wel dienen op te letten, of achter dit verwijt van
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populariseeren niet een geval schuilt van ‘geleerdennijd’, zooals dr J.S. Bartstra,
Romeins loyale ‘concurrent’, het in een voortreffelijk artikel over deze aangelegenheid
(in het Utrechtsch Nieuwsblad van 20 Juni) heeft genoemd. Men weet, dat er geleerden
zijn, die niet kunnen popularisseeren zonder vulgair te worden; welnu, dezulken zien
ongaarne, dat een andere populariseert met tact en scherpzinnigheid. Bovendien:
elke historicus van het vak weet na zijn candidaatsexamen, dat men in de
geschiedeniswetenschap als geheel het element populariteit niet, nooit kan uitsluiten;
want na het bronnenonderzoek en de schifting van het materiaal heeft de
geschiedschrijver zich als hoogste doel te stellen de voordracht van het historische
beeld, dat hij wil oproepen. Deze voordracht van het beeld omvat stylistische
qualiteiten, psychologische scherpzinnigheid (al behoeft de historicus daarom volstrekt
nog geen vak-psycholoog te worden), kortom intuïtie naast verstandelijke
onderzoekersgaven. Aan deze intuïtieve gave der voltooiing ontbreekt het nu den
meesten Nederlandschen historici na Huizinga in groote mate; zoodra zij hun
onderzoek willen bekronen met de voordracht van het beeld, dat zij willen oproepen,
schieten zij vaak tekort: men krijgt het gevoel. dat zij de eigenlijke voltooierstalenten
missen. En toch: men behoeft maar aan Burckhardt te denken om te weten dat de
historicus van groot formaat het contact met andere cultuurgebieden en vooral de
psychologische intuïtie niet ontberen kan, wil hij werkelijk in staat zijn tot groote
dingen op zijn gebied.
Het populariseeren is in de historische wetenschap dus geen zonde, zooals het
trouwens ook in de exacte wetenschappen niet per se een zonde behoeft te zijn; alleen
kan een groote figuur van de exacte wetenschap zich volkomen uitleven in zijn
specialisme, terwijl de historicus dat nooit kan, wil hij volledig historicus zijn. en
meer dan een voorbereidend werker. Daarmee is volstrekt niet gezegd, dat het
populariseeren voor den historicus geen gevaren heeft. Dr Bartstra wijst er in het
genoemde artikel op, dat ook Romein, dien hij boven de andere Nederlandsche
historici stelt, soms slachtoffer is geworden van een ‘zekere haastigheid en
ondoordachtheid’; maar dit bezwaar treft niet het ‘populariseeren’ zelf doch bepaalde
uitwassen ervan; men zou verder nog ten nadeele van Romein kunnen opmerken,
dat hij zich wel eens bedient van versleten beeldspraak, bewijs, dat hij soms de
moeilijkheden aan een concreet historisch portret verbonden onderschat. Daarnaast
heeft Romein echter uitstekend vakwerk in den engsten zin van het woord gedaan
door zijn Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche Geschiedschrijving, die het
groote publiek niet kent, en waarvoor de toewijding noodig was van den vakman en
niets dan den vakman. Hij kwam tot het ‘populariseeren’ niet door de zucht naar
oppervlakkige en smakelijke sensatie, zooals vele auteurs van ‘vies romancées’, maar
door de behoefte van den historicus om zichzelf te voltooien. Het is nu opmerkelijk,
dat het derde deel der Erflaters in dit opzicht de vorige deelen slaat; de zelfvoltooiing
door het historische portret is hier zoo goed geslaagd, dat men in den stijl van den
heer Romein nauwelijks meer gehinderd wordt door versleten beelden en dat mevrouw
Romein ditmaal nergens ‘nee’ heeft geschreven in plaats van het meer gebruikelijke
‘neen’, voor zoover ik heb kunnen nagaan.
Naarmate men zijn eigen tijd nadert, wordt men ook onvermijdelijk subjectiever
in zijn keuze van wie wel en wie minder of niet representatief zijn voor de ‘erflating’.
Er is geen communis opinio over de beteekenis van de cultuur in het verleden voor
het heden; een Calvinist zal zich stellig, en van zijn standpunt terecht, verdiepen in
een aantal vermaarde theologen, terwijl een liberaal onwillekeurig op zoek is naar
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geesten, die zijn opvattingen over persoonlijke vrijheid voorbereiden; de marxistische
geschiedschrijving heeft zich zelfs beijverd om in alle godsdienstige revolutionnairen
van middeleeuwen en nieuwen tijd een soort voorloopers te zien van het communisme,
terwijl zij toch stellig in hun ideeënbezit zeer weinig gelijkenis zullen hebben vertoond
met den heer Wijnkoop; voor den nationaal-socialistischen historicus (als men hem
zoo noemen mag) Rosenberg is de middeleeuwsche mysticus Eckhart, die zeer
afhankelijk was van Thomas' van Aquino, niets minder dan de voorlooper van Hitler.
Het element van de keuze is nooit uit te sluiten; de vraag is slechts, of de behoefte
aan wetenschappelijkheid op den voorgrond staat, ja of neen. In dit opzicht nu behoeft
men aan de keuze van den heer en mevrouw Romein geen oogenblik te twijfelen;
zij hebben stellig hun voorkeur, die men humanistisch- democratisch zou kunnen
noemen (marxistisch is te veel gezegd, erasmiaansch zou veel juister zijn), maar
terwijl hun keuze het ensemble bepaalt is hun uitwerking van ieder portret op zichzelf
slechts gevolg van een wetenschappelijk gerichte belangstelling op het individueele
als variant van den tijd.

Gerichtheid, geen eenzijdigheid.
Jan Zwammerdam; Herman Boerhaave; Frans Hemsterhuis; Elizabeth Wolff - Beuker;
Joan Derk van der Capellen; Willem Bilderdijk; Gijsbert Karel van Hogendorp;
Willem de Eerste: de gerichtheid van die keuze is duidelijk genoeg. Een andere
belangstelling voor het historische erflaten zou op Jan Luyken, op Pieter Langendijk,
op Daendels of op Cornelis Troost hebben kunnen wedden; maar of dat een
verbetering zou zijn geweest, staat te bezien, afgezien wellicht van Jan Luyken, door
wiens afwezigheid een typisch-Hollandsche nuance van mystisch beleven ontbreekt.
Want hoewel de gerichtheid der keuze volstrekt niet is verdonkeremaand, kan men
toch geenszins van bewuste en hinderlijke eenzijdigheid spreken. Een figuur als
Bilderdijk is in de lijn der humanistisch-democratische ontwikkeling een vreemd
verschijnsel; toch hebben de schrijvers volkomen terecht begrepen, dat deze figuur
niet mocht ontbreken, omdat hij formaat heeft en op het Nederlandsche geestesleven
zeer veel invloed heeft gehad. Als ‘gefnuikt genie’ heeft hij toch iets geniaals, al is
de fnuikin wel bijzonder krachtdadig geweest in dit geval, en vooral schadelijk voor
de leesbaarheid van 's mans werken.
Dit portret is van mevrouw Romein; van Romein zelf is een zeer knap portret van
Koning Willem I, de eenige figuur met groot initiatief uit dezen overgangstijd van
achttiende naar negentiende eeuw. Is een opstel als dit Marxistisch te noemen? Ik
kan het historisch- materialistische schema er met veel moeite wel in ontdekken,
maar een ‘Marxist’, die met zooveel objectiviteit een koning weet te portretteeren,
en, hoewel kennelijk geen vriend van koningen in het algemeen, dezen koning zoo
juist zijn plaats weet toe te bedeelen, is stellig niet de slaaf van een systeem of de
berijder van een doctrinair stokpaard. Dr Bartstra heeft in het genoemde artikel het
probleem ook ditmaal weer zeer juist gesteld; de vraag is, in hoeverre de Marxistische
methode met individueele psychologie, met nationale factoren, zooals Romein die
juist in zijn laatste werken sterk doet uitkomen, te combineeren zal blijken; de vraag
is, kan men er aan toevoegen, of de Marxistische geschiedbeschouwing, waarvan
Romein uitging, niet zal bezwijken aan zijn Erasmiaansche neiging tot
zuiver-humanitaire objectiveering. ‘Ziedaar vragen, die nietmarxistische historische
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vrienden van Romein elkaar soms a.h.w. knipoogend stellen’, zegt Bartstra, en ik
wil graag mee-knipoogen. De scheidslijn loopt ook hier, als steeds, tusschen de
vulgaire marxisten, die een methode gebruiken als een looper, waarmee alle stoten
opengaan, en de niet-vulgaire, die krachtens hun eigen theorie ook steeds het tegendeel
van hun ‘waarheden’ moeten laten gelden. Tot de laatste behoort Romein.
Terwijl Willem I geteekend wordt als de koning-koopman, ontwerpt Romein van
Gijsbert Karel van Hogendorp een zeer suggestief beeld, waarin de eerzucht en de
systematische ‘houding’ om iets te bereiken, den boventoon voeren. Hemsterhuis
lijkt mij niet met zooveel overtuiging geschreven; de ondertitel ‘filosoof van de ziel’
zegt ook weinig. Joan Derk van der Capellen is daarentegen bijzonder levendig
geportretteerd, al kiest Romein hier niet ondubbelzinnig tusschen rijn bewondering
voor den voorlooper der democratie, schrijver van het beroemde pamflet Aan het
Volk van Nederland, en zijn objectiviteit t.o.v. den ‘gesjeesden student’. In deze
opstellen laat Romein duidelijk blijken, dat hij voor de stof veel aan anderen dankt;
hetgeen men het allerminst iemand kwalijk neemt, die in zijn portretten een zoo
onmiskenbaar persoonlijken stijl heeft.
Van de opstellen, die mevrouw Romein in dit deel schreef, munt dat over Betje
Wolff uit door een behandeling van het onderwerp, die geheel bij de stof past; het
accent ligt hier nu eens niet op Sara Burgerhart, maar op de voorgeschiedenis daarvan,
die minstens zoo interessant is als de roman der beide dames. De portretten van
Swammerdam en Boerhaave mogen er ook zijn, al verklaar ik mij onbevoegd om te
beoordeelen, in hoeverre mevr. Romein de materie hier uitgeput heeft; het
psychologische element in de studie over Swammerdam (den drang om te weten en
den drang tot gelooven met elkaar in conflict of schijnvrede) is in ieder geval zeer
de moeite waard.
Het laatste deel van de reeks zal nu wel binnenkort het licht zien; het zal de
negentiende eeuw portretteeren, die volgens Romein omstreeks 1830 begint, althans
in Nederland, na een achttiende eeuw, die plm. 1670 begonnen was. Als dit
willekeurig verlengen van vaderlandsche eeuwen Romein maar niet op protesten te
staan komt.
Menno ter Braak.

Een nieuwe dichter
aant.

En een nieuwe wijze van dichten
II. Asder, Keuze. Opgedragen Verzen. (L.J.C. Boucher, Den Haag 1939).
De dichter Asder was tot dusverre een onbekende voor het Nederlandsche publiek;
de gedichten, die hij schreef, zijn eerst in een particuliere uitgave verschenen en pas
thans in den handel gebracht door den uitgever Boucher, die er typografisch veel
werk van heeft gemaakt en zelfs een mooie ‘kopergrifprent’ door den bekenden
kunstenaar John Buckland Wright liet maken om de Asderiaansche poëzie op haar
tocht te vergezellen.
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Hoewel de bundel op het eerste gezicht een curieuzen indruk maakt, valt de oogst
helaas niet mee. Asder heeft er slag van zich bijzonder voor te doen; hij drukt b.v.
het gedicht ‘Zooals een stroom....’ af in den vorm van een slingerende rivier, zoodat
men het fraaie boek om moet draaien om deze rivierpoëzie ten volle te kunnen
genieten; en ook bemint Asder grapjes zooals het gedicht ‘De Endjes’, dat opgedragen
is aan Leiden, en dus waarschijnlijk een impressie van die stad moet verklanken:
................ boomen kade,
................ winternacht;
................ doome wade,
................ zilveren gracht;
................ schemer kilte;
................ sterveling.
................ eenzame stilte;
................ herinnering.

Men moet toegeven, dat op deze wijze het dichten belangrijk vereenvoudigd wordt;
als de puntjes de Lakenhal en de Breestraat en de Bouwelouwesteeg absorbeeren,
wordt het mogelijk een stad poëtisch alleen tot de gracht te benaderen. Zoo zou men
b.v. het drama van iemand, die zijn Verkade-album kwijt was en het eindelijk
terugvond, aldus in een kwatrijn kunnen uitbeelden:
................ van Verkade,
................ opoe wacht.
................ in de lade,
................ nooit gedacht.

Naast deze en andere grapjes stelt Asder dan een aantal zeer gezwollen verzen,
waaruit men alleen kan concludeeren, dat hij een misschien aanwezige, maar kleine
dichterlijke begaafdheid tracht op te blazen tot een taal, die over ‘ziels oerdiepe
mijnen’ handelt, alsof het niets is. Tusschen een ietwat opzettelijke satire en een niet
geringe gezwollenheid ziet men Asder heen en weer dansen, zonder dat men
uiteindelijk weet, wie hij precies is, wat hij vertegenwoordigt.
Misschien komt dat ook, doordat alle verzen opgedragen zijn aan verschillende
menschen: aan initialen, aan voornamen, aan de nagedachtenis van Erich Wichmann,
aan een steegje, aan ‘den baas’, aan Loe Bandie en Willie Derbij aan den kater (welke
soort?) en ook één gedicht aan zichzelf. Dat alles is een beetje would-be, zooals het
heele dichterlijke oeuvre van Asder, waarop wij een zijner eigen versregels kunnen
toepassen:
De mooiste regelen zijn nimmer uitgegeven.
M.t.B.

Kunst en Letteren
Een nederlaag?
aant.

De winnaar, die slecht tegen zijn winst kan
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De Nederlaag heeft Ed. Hoornik het volgende gedicht genoemd, dat hij opdroeg aan
‘Jac. Bloem, lid van de adviescommissie voor den C.W. van der Hoogtprijs’ en dat
in het zoo juist verschenen nummer van het tijdschrift ‘Werk’ wordt gepubliceerd:
....Toen zei een stem: ‘Besiisse 't lot!’
De Muze week ontzet ter zijde;
Stompzinnig keek de dobbelpot.
‘Geef mij de beker’, zei hij bot,
‘opdat ik werpe voor hen beiden.’
De steenen tuimelden.... Hij schrok.
Ik gaf den prijs, kon ik vermijden,
dat hij de nederlaag moest lijden:
mijn naam kwam moeilijk uit zijn strot.

Zooals men zich zal herinneren. heeft Hoornik dit jaar den Van der Hoogtprijs
gewonnen, nadat de adviescommissie door het lot te zijnen gunste had beslist. Voor
zoover ik weet, wordt er echter niet bekend gemaakt (en terecht), hoe de meeningen
in de commissie verdeeld waren, toen de stemmen staakten. Het komt mij voor, dat
het gedicht van Hoornik er daarom glad naast is; want als hij reden heeft om in zijn
binnenkamer te veronderstellen, dat de heer Bloem hem ‘tegenzat’, zou hij nog
gegronder redenen hebben moeten vinden om die veronderstelling voor zich te
houden. Door een loting, die toch minstens door drie van de zes leden moet zijn
veroorzaakt, op den hals van den heer Bloem te schuiven, stelt hij iets. dat hij zou
moeten bewijzen.
En waarom? Het is van geen belang, wie van de heeren den candidaat Hoornik
niet wilden bekronen. Het was wèl hoogst zonderling, dat zij hem niet wilden
bekronen, maar zulks is in laatste instantie toch een quaestie van smaak, van
waardeoordeel. Op de loting, op dien smaak en op dat waardeoordeel heb ook ik
scherpe critiek geoefend, maar het gedicht van Hoornik lijkt mij daarom niet minder
een faux pas, oftewel het getuigenis van iemand, die slecht tegen zijn winst kan.
M.t.B.

Poezie en oorlog
aant.

De veranderlijkheid der spelregels
Het dubbel-ik moet gebannen worden
J.D. Bierens de Haan, Perspektieven. (Van Loghum Slaterus, Arnhem
1939).
M. Mok, Verloren Droomen (A.A.M. Stols, Maastricht 1939).
De combinatie van de namen Bierens de Haan en Mok zal misschien sommige lezers
eenigszins bevreemden, aangezien de één een dichter-philosoof op leeftijd en de
ander een vertegenwoordiger van een jongere generatie is. Desalniettemin hebben
zij iets gemeen in hun verhouding tot de poëzie, dat het mogelijk maakt hen samen
te behandelen; iets, dat waarschijnlijk belangrijker is dan het altijd betrekkelijk
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toevallige verband van generaties en scholen. In de verhouding der dichters tot de
poëzie keeren immers bepaalde elementen regelmatig terug, want ‘de’ poëzie is voor
hen evenmin iets vanzelfsprekends als voor nietdichters. Wanneer men een tijdlang
sterk den nadruk heeft gelegd op het ‘hemelsche’, komt er een reactie naar den kant
van het ‘aardsche’; en als het ‘aardsche’ heeft uitgewerkt begint het ‘hemelsche’
weer opgeld te doen; dit proces kan men in de Nederlandsche poëzie zelfs waarnemen
in het kader van nog geen tien jaar en de onlangs bekroonde jonge dichter Hoornik
houdt tegenover den overwegend ‘aardschen’ Greshoff vol, dat er weer een
koersstijging van het ‘hemelsche’ zal komen. Dergelijke discussies tusschen
dichtergeneraties (waarbij gemeenlijk met vele woorden wordt geschermd, die beter
nog eens gefiltreerd hadden kunnen worden) bewijzen in de eerste plaats, dat zelfs
de dichters, hoe ver verwijderd zij dan ook meenen te zijn van de moralisten, van
weerbarstige poëzie, iets willen ........ d.w.z. iets, dat met hun eigen wil strookt. Zij
willen in de poëzie bepaalde spelregels laten gelden, ook al schemert het hun meestal
wel, dat het specifiek-poëtische zich door die spelregels nooit laat vangen, door
‘aardsche’ evenmin als door ‘hemelsche’, door Speenhoff evenmin als door de z.g.
poésie pure. Telkens, als men de poëzie gevangen meent te hebben, ontspringt zij
den dans; er duikt weer een andere dichter op, die alle tot dusverre geldende spelregels
en dichtscholastiek omvergooit ...... en toch in den hoogsten graad dichter is.
Denis de Rougemont heeft in zijn essay L'Amour et l'Occident een interessante
parallel getrokken tusschen den oorlog en de liefde, voornamelijk ook onder den
gezichtshoek van de spelregels. Zoo zou men met niet minder goed recht een
vergelijking kunnen maken tusschen den oorlog en de poëzie (een thema, dat
Rougemont trouwens ook aanroert). Zij hebben beide gemeen, dat zij appelleeren
aan het onderbewuste, dat zij gewild worden en niet gewild tegelijk, dat men hen
wel kan toelaten, maar tevens voortdurend tracht hen door spelregels onschadelijk
te maken. Men herinnert zich het verband, dat er vroeger bestond tusschen de
spelregels der ridderschap en de poëzie der troubadours; in de bekende Roman de la
Rose van Guillaume de Lorris en Jean de Meung is de veroveringsveldtocht zoowel
een spel van oorlog, als van liefde en poëzie. Dit verband is niet toevallig; oorlog,
liefde en poëzie komen ook in andere omstandigheden gecombineerd voor, en wel,
omdat zij alle drie uit ‘donkere driften’ zijn geboren, die het individu zooveel te
stellen geven, dat hij beperkende bepalingen, spelregels, noodig heeft om die driften
te bannen. Haast nergens hoort men zooveel debatteeren over wat wel en wat niet
‘mag’, als op het gebied van oorlog en poëzie; bij die debatten worden de
oorlogsmannen dikwijls poëtisch en de dichters oorlogszuchtig; en toch behoorde
men eigenlijk te weten, dat zoowel de oorlog als de poëzie zich van al deze beperkende
bepalingen niets aantrekken, als het werkelijk ‘ernst wordt’, want de spelregels
veranderen onophoudelijk. In 1914 was het voldoende om ‘oorlog’ te hebben, dat er
één aartshertog werd doodgeschoten; in 1939 worden er formeele gevechten geleverd
tusschen Russische en Japansche vliegtuigeskaders, zonder dat men van ‘oorlog’
spreekt. Vóór Tachtig was ‘poëzie’ een soort letterkunde, die nauw samenhing met
leering en stichtelijkheid; maar de Tachtigers ontdekten, dat die spelregels aan de
‘ware poëzie’ voorbijgingen en dat er dus in de geproduceerde stichtelijkheid van
Beets en Ten Kate heelemaal geen ‘poëzie’ was, ook al waren er heele eskaders van
rijmelende personen in het veld gebracht. Steeds weer meent een generatie te weten,
wat nu precies ‘oorlog’ en ‘poëzie’ is, maar telkens opnieuw ontspringen zij den
dans. Het is dus mogelijk, dat er in de toekomst vormen van oorlog en poëzie zullen
zijn, die niemand van de thans levenden voorziet; en daarom zullen de voorspellers
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hier ook wel steeds bedrogen uitkomen. De machten, die de mensch door zijn
spelregels tracht te beheerschen en met hem, terwijl hij meent met hèn te spelen. Er
leeft in ieder van ons een ander, een weerbarstig dubbel ik, en naarmate dit dubbel-ik
weerbarstiger is, trachten wij het met bindender spelregels te temmen.
Het is daarom niet zoo wonderlijk, dat een groot deel van de historische spelregels
zoowel op het gebied van den oorlog als van de poëzie op ons thans den indruk maken
van kinderspel, omdat wij ons moeilijk meer kunnen realiseeren, hoe de toenmalige
menschen er met hun toenmalige middelen toe kwamen zichzelf die regels als bindend
voor te schrijven. De wederzijdsche beleefdheid in den oorlog begint ons helaas
steeds minder in overeenstemming te schijnen met het wezen van den oorlog, hoewel
zij er vroeger wel degelijk een wezenlijk element van uitmaakte; en evenzoo vermogen
wij nauwelijks meer te begrijpen, welke beteekenis de zonderlinge
rederijkersdichtvormen toekomt, die op ons den indruk maken (vooral na de Beweging
van Tachtig) van flauwe ‘grappenmakerij’. Wij hebben immers den ‘totalen oorlog’
en de ‘poésie pure’, d.w.z. wij meenen, dat wij op onze beurt weer begrepen hebben
wat oorlog en poëzie werkelijk zijn; maar ongetwijfeld zullen onze kindskinderen
ook daarin een heel systeem van spelregels ontdekken, die zij weer hebben afgeschud.
Misschien noemen zij den totalen oorlog van Ernst Jünger c.s. eenvoudig hysterie
en de poésie pure van Jan Engelman Ambrosia wat vloeit mij aan een rederijkersgril
van twintigste-eeuwers, die tijd over hadden voor vreemde liefhebberijen. Men kan
nooit weten..

Negentiende-eeuwsche spelregels.
Wat heeft dit alles met de poëzie van Bierens de Haan te maken? In de eerste plaats
dit: terwijl ik den bundel Perspektieven las, had ik voortdurend het gevoel, dat het
zinneloos was te zeggen, of ik deze poëzie goed of slecht vond, zonder een
voorafspraak over de spelregels. Men behoeft de inhoudsopgave van dit boek maar
door te nemen om al te ontdekken, dat bij Bierens de Haan de poëzie geheel in dienst
staat van spelregels, die met ‘het poëtische’ slechts zeer zijdelings te maken hebben;
deze gedichten zijn gedichten op iets, over iets, naar aanleiding van iets, zij zijn
bespiegelingen op rijm, exempelen, tafereelen, geïnspireerd op beeldhouwkunst,
schilderkunst en litteraire motieven; zij gaan dus lijnrecht in tegen het
schoonheidsdogma van Tachtig, want zij zijn doorgaans (min of meer bezielde)
rhetoriek, waaraan de Nieuwegidsers stellig den naam poëzie niet zouden hebben
willen geven. Nochtans heeft een hunner, Albert Verwey, veel van hun eenzijdigheid
gecorrigeerd; hij was krachtens zijn geaardheid meer een bespiegelende dan een
visionnaire geest en in dit opzicht vertegenwoordigt vooral hij de continuïteit in onze
litteratuur, die aanvankelijk door de hevige manifestatie van Tachtig in tweeën lijkt
gebroken. Bij de richting Verwey sluit de poëzie van den philosoof Bierens de Haan
zich aan.. met dien verstande, dat hij veel minder dichterlijke talenten heeft dan
Verwey en veel meer uitsluitend een moraliseerende geest is, voor wien de poëzie
eer middel is dan doel; en op dit laatste komt het eigenlijk aan, wanneer men over
een dichter spreekt.
Zoo zijn deze Perspektieven wel bij uitstek onmodern; het kost ons moeite nog met
deze spelregels genoegen te nemen, als zij niet een dichterlijke openbaring van den
eersten rang geleiden. Zelfs waar Bierens de Haan zijn allegorische en mythologische
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driften intoomt en zich uit in korte lyrische strophen (de beste uit den bundel), blijft
hij toch voor alles: de dichtende philosoof, tot wien het concrete beeld slechts nadert
via de abstracte bespiegeling, of door die bespiegeling heimelijk te ontduiken. Een
beschaafde toeschouwer van veel schoons lucht hier zijn gemoed in versregels, maar
niet, dan na zich behoorlijk rekenschap te hebben gegeven van den ‘geestelijken
achtergrond’ dier afzonderlijke beelden; ieder op zich zelf zou wellicht verwarring
kunnen stichten (de groote dichters zijn dikwijls groote onruststokers), maar in het
geheel van de poëzie van dr Bierens de Haan vormen zij een tamelijk geruststellend
tafereel. Als hij den nachtegaal hoort, denkt hij tegelijk aan engelen en den hemel:
In het duingeboomte ginder
hoor ik wat zoo menigmaal
aan mijn ziel die vreugdbevinder
heil beschoor: de nachtegaal,
en zijn stem als klankenvinder
dartelt door de looverzaal.
'k Voel mij tot geluid vermindren
en van 't stoflijk lijf ontdaan
als gewiekte engienkindren
in de blauwe ruimten staan,
waar de ziel geen zwaarten hindren
om de heemlen in te gaan.

Deze toon is geheel en al die van onze negentiende eeuw; de poëzie staat onder
voogdij van de bespiegeling, zelfs de lyrische verrukking leest ons nog in het
voorbijgaan de les; in dit geval dient zij om het wijsgeerig idealisme van den philosoof
Bierens de Haan ook in de sfeer der verbeelding te ondersteunen. Het feit overigens,
dat men dit zoo aanstonds constateert, in plaats van dwars door de voormalige
spelregels heen den dichter te proeven, bewijst reeds, dat Bierens de Haan zelf niet
tot de groote dichters behoort, ook al ontsteekt hij zijn dichterlijke vlam aan Dante,
Michel Angelo en Novalis en al brengt met name het Straatje van Vermeer hem op
een philosophische gedachte. De groote dichters laten zich raden achter de
wonderlijkste spelregels, en ook achter philosophische termen (Dèr Mouw), maar
Bierens de Haan valt vrijwel samen met zijn spelregels, hij is er ‘restlos’ in opgegaan.
Daarom (en niet omdat hij het schoonheidsdogma van Tachtig links laat liggen!) zal
men Bierens de Haan meer een rijmer dan een dichter noemen; zijn gedichten geven
nergens een schok, zij doen ons zoo vertrouwd en historisch aan als de afbeeldingen
van de roode broeken der poilu's of van de dramatische mutsen der doodskophuzaren
in den jare 1914, die ook de styleering van de negentiende eeuw vertegenwoordigen.
Kortom, de poëzie van Bierens de Haan is eminent vooroorlogsch, en omdat de
dichter-philosoof zich met zijn spelregels vereenzelvigd heeft, herinnert hij ons maar
zelden aan het verrassend-persoonlijke en overrompelend-weerbarstige, dat de poëzie
achter alle spelregels is en blijft.

Hedendaagsche spelregels.
Bij den dichter Mok vindt men nu mutatis mutandis een overeenkomstig verschijnsel
als bij Bierens de Haan. Waarom is Mok, die in twee epische gedichten (Exodus en
Kaas- en Broodspel, beide hier besproken) bewees een oorspronkelijke visie te
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kunnen bestendigen zonder zich te herhalen, als lyricus een verdienstelijke poëet,
maar van den tweeden rang? Omdat ook in zijn Verloren Droomen de spelregels
zich duidelijker laten gelden dan de persoonlijkheid Mok; het zijn de spelregels van
een andere generatie don die waartoe Bierens de Haan behoort en daarom zal het
‘moderne’ publiek er welwillender op reageeren waarschijnlijk, maar de
omstandigheden zijn de zelfde. Wie de poëzie van Mok aandachtig leest, ontdekt
telkens van die halve en heele gemeenplaatsen, die de waarde van een formule hebben
gekregen door het veelvuldig gebruik: de ‘asch der diepe nachten’, de ‘vogel van het
eeuwig leven’, het ‘vuur der eeuwigheid’, ‘het goddelijk gebied waar hart met hart
tezamen wast’, een ‘witte vlam voor Gods gezicht’, een hemel, die ‘openbloeide’,
‘het oud verband’, horizonnen, die op zijn marsmansch ‘openspringen’, ‘het heete
bloed’, een ‘vreemd en somber leven’ etc. Hoewel er eenige knappe gedichten in
dezen bundel staan, vond ik er geen enkel, dat uit de rij sprong met een oorlogszuchtig
gebaar van oorspronkelijkheid; en de lyriek krijgt pas haar volle waarde door
dergelijke ontmoetingen. Misschien is juist daarom de epiek, die het meer van een
langen adem dan van een overrompelend moment moet hebben, Moks sterkste kant.
Om hem echter geen onrecht te doen, schrijft ik tot slot hier een van de beste verzen
uit Verloren Droomen af:

Het zieke kind.
Hoe langer hoe stiller werd het kind,
hoe langer hoe witter.
het lachte soms, omdat het werd bemind,
maar verder was het alles bitter.
Ik keek in de oogen, die te groot
stonden in het ziek gelaat,
en zag de schaduw van den dood,
en dacht: het is misschien nog niet te laat.
Het kind liep langzaam door den tuin,
en hoestte eens en bleef dan staan
en uit de verte woeien geuren van duin
en zee en heel de wereld aan.
Des avonds, in het witte bed,
scheen het geheel verloren.
Heel even maar - dan hoestte het
en leefde als tevoren.

Menno ter Braak.

Thomas Mann in ons land
aant.

Hij zoekt rust aan de Noordzee
Gematigd optimisme van een pessimistischen geest
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Sedert eenigen tijd vertoeft de bekende Duitsche schrijver Thomas Mann in ons land.
Hij heeft de Noordzee opgezocht: een Europeesche zee, waaraan hij behoefte voelde
na een verblijf van een half jaar in de Vereenigde Staten; want de Europeaan vindt,
hoe zonderling het ook moge klinken, toch nog het meest rust in Europa, en voor
rust is Mann naar Nederland gekomen.
Nu een journalistieke indiscretie het feit van zijn verblijf in een onzer badplaatsen
den volke heeft onthuld (tot groote ergernis van den schrijver zelf, die hier niet
bepaald kwam om onder de Jupiterlampen der publiciteit te worden opgesteld), heeft
het geen zin nog langer te verzwijgen, dat ons land een belangrijken gast herbergt.
De particulier, die verleden week met den heer en mevrouw Mann over de Noordzee
uitzag. zonder eenige bijgedachte aan publiciteit, voelt zich daarom verplicht om
weer even journalist te worden, ook al gunt hij iemand, die in Amerika een drukken
tijd achter den rug heeft, gaarne een anonyme vacantie. De winter was voor den
schrijver van ‘Der Zauberberg’ namelijk een periode van inspannende
werkzaamheden; hij, de verbannene, tracht aan de overzijde van den Oceaan te doen
wat er te doen is; hij strijdt voor het behoud en de vernieuwing van een humanistische,
internationale (of liever: bovennationale) cultuur, waarvan de stem in zijn eigen land
niet meer gehoord mag worden. Van het Oosten tot het Westen heeft hij ditmaal de
Vereenigde Staten bereisd en door een reeks lezingen, deels in samenwerking met
zijn dochter, in ongeveer negentig steden getuigd van de ideeën, die hem blijven
bezielen, omdat zij hem onmisbaar voorkomen voor de instandhouding van onze
beschaving. Thomas Mann en Amerika: de combinatie heeft nog altijd iets van een
paradox, maar ik begin er aan te wennen; de ‘Zauberberg’ van ons denken wordt
meer en meer een kolonie van de Nieuwe Wereld, als wij niet oppassen...
Hij ziet er vermoeid en mager uit; zooals hij over het nog schaars bevolkte hotelterras
nadert, heeft hij iets van Don Quichote, maar dan van een Don Quichote, wien zijn
rol is opgedrongen, zonder het fanatisme van den man die windmolens bestrijdt. Ik
beschreef hem voor twee jaar in deze courant eens als iemand met twee gezichten;
welnu, die twee gezichten heeft hij nog, maar de vermoeidheid vlakt de verschillen
een weinig uit. Niemand zou in deze onopvallende, correcte figuur dadelijk den
grooten schrijver vermoeden; alle artistieke pose ontbreekt. De stem laat echter geen
twijfel over; die is vol nuances, en bij alle gedemptheid veelzeggend.
***
Uiteraard spreekt men in dezen tijd in de eerste plaats over ‘den toestand’; maar de
politiek brengt Mann vanzelf op het drama der cultuur en de toekomst van den geest.
Merkwaardig is daarbij een zeker optimisme bij een zoo ‘schwarzscherische Natur’,
die den invloed van Schopenhauer niet slechts formeel onderging. Geen onderschatting
van moeilijkheden, maar een onuitroeibaar vertrouwen in de mogelijkheden van den
geest; dat is misschien de eenige houding waarmee men tegenwoordig kan leven,
dat is ook het minimum. Manns gematige optimisme heeft de tijd hem afgedwongen,
zooals hem de strijdbare houding, die eigenlijk zoo slecht past bij zijn temperament,
werd opgedrongen door machten, waartegenover neutraliteit en toeschouwerschap
onmogelijk zijn. Een bovennationale gemeenschap van vrije geesten schijnt hem het
positieve resultaat van een wereld, die steeds meer aan vrijheid inboet; want de vrije
geesten groeien tegen de verdrukking in, zij zoeken elkaar op, en zij begrijpen elkaar
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gemakkelijker dan vroeger, toen zij niet onder een dergelijken druk behoefden te
leven.
Met dat al heeft hij, die eens de gevierde feestredenaar was van Duitschland en eer
een conservatieve dan een revolutionnaire persoonlijkheid, thans geen ander vaderland
dan de wereld van den geest, die overal is en nergens. Dat wil zeggen: duizend
onaangenaamheden, duizend kleine moeilijkheden, die het leven verbitteren, zijn
thans ook het deel van Thomas Mann. Moge de kust van een bij uitstek humanistisch
land hem iets van die rust verschaffen, die hij zoo dringend noodig heeft.
M.t.B.

In memoriam Joseph Roth
aant.

Van Duinkerken herdenkt hem in hexameters
In De Gemeenschap van deze maand herdenkt Anton van Duinkerken in proza Willem
de Mérode (als ‘een protestantsch zanger van de algemeen-kerkelijke katholiciteit’,
d.w.z. op de keper beschouwd toch ook weer katholiek) en in poëzie Joseph Roth,
bij een uitstekend portret van dezen auteur door Mies Blomsma. (Roth schreef er
onder: ‘Das bin ich wirklich: böse, besoffen, aber gescheit’). Voor dit gedicht op
Roth gebruikt Van Duinkerken den hexameter:
Stralend van trots zullen later mijn kind'ren hun kind'ren verhalen:
Vader heeft Joseph Roth nog gekend, en zij twee waren vrienden,
Kwamen bijeen en vervloekten in hun verschillende talen
De slechtheid van hun ontluisterden tijd, wiens geest zij niet dienden.
Vraagt er dan een: ‘Joseph Roth nog gekend? dien aangrijpenden schrijver?
Zegt ons, hoe was hij? hoe deed hij? Gehoorzaamde hij de legende,
Die hem ons teekent als dronkaard, verteerd door een vurigen ijver
Voor 't ware geloof?’ zoo zij 't antwoord uit naam van den man, die hem kende:
Ja, Joseph Roth was een lijder aan drankzucht, een stakker
In 't oog der fatsoenlijken, weinig geschikt voor den omgang met lieden,
Die zich en hun soort adoreeren. Bezopen en boos, maar klaar-wakker
Kwam hij alléén in de kerk en de herberg. Hij haatte het loven en bieden,
Het koopen en hebben, het gierig begeere' en bezitten der meesten,
Hun velle verzachten van meening of woord, hun verdwazen
In deugdlooze netheid. Veel liever werd hij een beest met de beesten
Dan op den goedkeurenden glimlach van wie hem betaalden te azen
Ja, Joseph Roth was een dronkcard en - geve da hemel,
Dat hem zijn roem niet ontaardt tot een wereld-ontvloden verdroomer
Der uren terzijde van 't onrustverwekkend gewemel! Hij dronk in alle getijden uit dorst naar een eeuwigen zomer.

Verder bevat de aflevering o.a. een polemiek van wijlen Roth tegen Thomas Mann,
die Hitler als zijn ‘broeder’ heeft behandeld in een psychologisch portret. André
Demedts droeg een novelle (‘De Voorouders’) bij.
M.t.B.
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De Gids
aant.

Onder neven.
Een stem uit de redactie neemt het ‘moderne nepotisme’ ertusschen:
‘De koning van Italië heeft von Ribbentrop begiftigd met de orde van de
Annunziata, de hoogste Italiaansche orde, die den verkrijger tot een “neef” des
konings maakt.
De beide laatste begiftigden met de Annunziata waren koning Zogoe van Albanië
en Haile Selassie van Abessinië’.
Aldus een bericht in de dagbladen. Wij zien belangstellend uit naar het oogenblik,
waarop von Ribbentrop zal moeten vluchten en de koning van Italië tot keizer van
Duitschland zal worden uitgeroepen. Dat is n.l. zoo tusschen neven gebruikelijk.
Of zullen de rollen ditmaal worden omgekeerd en zal Ribbentrop weldra tot
Rijksstadhouder in Rome worden benoemd? Voorloopig houden wij het daarop’.
Gerard Walschap zet zijn roman ‘Houtekiet’ voort. Albert Helman draagt een
novelle over een stierengevecht in Mexico bij: levendig geschreven, maar tegelijk
een oefening in cursief gedrukte vaktermen, die niet voor beginners is.
G. Bolkestein behandelt het probleem van het Voorbereidend- en
Middelbaar-onderwijs. Dr A. Hollenberg onderzoekt de mogelijkheden van een
arbeidsdienst in Nederland, dien hij als consequentie ziet van de geestelijke en moreele
herbewapening. Anton van Duinkerken wijdde een goede litteraire kroniek aan den
prijswinnaar Hoornik.
M.t.B.

Nederlandsche bewerking van Kalewala.
aant.

Kalewala, het Epos der Finnen. Bewerkt door Wies Moens. (De Sikkel,
Antwerpen; Wereldbibliotheek, Amsterdam).
De Vlaamsche dichter Wies Moens heeft een zeer aantrekkelijke bewerking bezorgd
van ‘Kalewala,’ het epos der Finnen. Moens heeft aan zijn bewerking ten grondslag
gelegd een Duitsche prozabewerking door Arthur Luther, die het epos in verkorten
vorm heeft naverteld. De eigenlijke Finsche tekst ontstond in 1835, toen Elias Lönnrot
de stof, die voor het grijpen lag, verzamelde en tot een eenheid maakte.
Een bijzonder aanbevelenswaardige uitgave, versierd met houtsneden van J. Acket,
die een hoogst interessant, poëtisch en nog te weinig bekend materiaal voor velen
toegankelijk maakt.
M.t.B.
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Den roman ontrouw
aant.

Waarom de roman een crisis door maakt
Een vrouw op een kajoepoetiolie concessie
Beb Vuyk, Het Laatste Huis van de Wereld: - (W. de Haan, Utrecht 1939).
Het is nauwelijks meer gepast om in den tegenwoordigen tijd van crisissen te spreken,
want er is overal en altijd crisis op de wereld, zoodat spoedig misschien de begrippen
‘crisis’ en ‘normale toestand’ identiek zullen zijn; en aangezien dat gevoel van in
crisistoestanden te leven voor den twintigste-eeuwer langzamerhand iets heel gewoons
is geworden, wordt 't woord ook te pas en te onpas gebruikt. Toch geloof ik wel, dat
ik mijn taal kan verantwoorden, als ik zeg, dat de roman in een crisistoestand verkeert.
Dat viel mij laatst weer eens extra op, toen ik Hermingard van de Eikenterpen van
Aarnout Drost las, een boek, dat dateert uit het begin der negentiende eeuw, toen de
roman nog bezig was zich te ontwikkelen en althans te onzent door zijn auteur nog
verdedigd moest worden tegen degenen, die in het genre een aanslag zagen op de
goede zeden en de stichtelijkheid. De eigenlijke roman, zooals wij dien kennen, is
een product van de achttiende eeuw (Sara Burgerhart van Wolft en Deken opent de
reeks in Nederland), en hoe vreeselijk het sommigen abonnés op de leesportefeuille
ook moge klinken, men heeft dus in Europa tal van eeuwen geleefd zonder romans
(de ridderroman met zijn kinderen en kindskinderen had een heel andere
maatschappelijke positie). Sedert Drost is de roman echter meer en meer normaal
geworden, zoodat men het een schrijver van tegenwoordig haast kwalijk neemt, als
hij niet ieder jaar een behoorlijken roman ter wereld brengt.
Dit normaal-worden van den roman is nu precies de oorzaak van de crisis. Immers,
de talrijke cliché's, waaruit onze gemiddelde roman is opgebouwd en die de illusie
van ‘net echt’ moeten geven in den vorm van een gefingeerd verhaal, beginnen den
schrijver te hinderen; hoe graag hij ook een roman zou willen schrijven, er kleeft iets
oneerbaars aan die ontelbare malen door- en afgezaagde ‘net echte’ beschrijvingen.
Als reactie krijgen wij dus nieuwe romanprocédé's, zooals de romans met korte,
zakelijke zinnetjes of de essayromans (die al evenmin bevredigen) en men ziet ook,
dat de schrijvers zich van het gelijkte romanrecept afwenden. Of deze crisis ten
gevolge zal hebben, dat de roman op den duur door de serieuze litteratuur wordt
losgelaten en afzakt naar het peil van de pure ontspanningslectuur (om vandaar uit
wellicht als ‘gesunkenes Kulturgut’ weer opnieuw inspireerend te werken) moeten
wij kalm afwachten; voorspellingen doen is ook op dit terrein uiterst gevaarlijk. Ik
voor mij geloof, dat er nog mogelijkheden zijn in den romanstijl, maar dat er een
steeds dikkere laag van romans zal ontstaan, die buiten het bereik der litteraire critiek
zullen vallen, omdat zij eenvoudig aan niets anders wenschen te voldoen dan aan de
ontspanningsbehoefte. Op zulke romans critiek uit oefenen is monnikenwerk; het is
voldoende om aan te geven voor welke kategorie van ontspanningsdorstigen zij zijn
geschreven en in hoeverre zij voldoen aan de door een bepaalde behoefte gestelde
eischen. De ‘critiek’ (zooals die bv. al regelmatig wordt gegeven in het blaadje
Nederlandsche Bibliographie) zal voor dit soort werken meer en meer gaan lijken
op voorlichting, onderverdeeld in vakken: lectuur voor reislustigen, voor de jonge
vrouw, voor den man van veertig, voor de belangstellenden in het Nabije en het Verre
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Oosten etc. etc. Wel verre van dit soort komende voorlichting af te keuren, juich ik
haar van harte toe; alleen zal zij nog wat strenger moeten worden onderscheiden van
de werkelijke critiek dan tegenwoordig gemeenlijk gebeurt om verwarring te
voorkomen; het gevaar schuilt niet in het feit, dat deze romans en deze
voorlichtingsstukjes geproduceerd worden, maar in de verwarring. Voor de werkelijke
critiek zal daarentegen ‘de’ roman steeds meer een probleem worden omdat hij voor
de schrijvers van beteekenis ook steeds meer een probleem wordt.

Het eerste en het tweede boek.
Van Beb Vuyk heb ik hier op 25 April 1937 een eersten roman, Duizend Eilanden,
besproken. De schrijfster woonde, en woont nog, in Indië; zij trok in 1933 met haar
man naar een verwaarloosde kajoepoeticoncessie op het eiland Boeroe in de
Molukken. Men mocht in Duizend Eilanden een boek begroeten van een schrijfster
met talent, vooral met talent voor het suggereeren van de Indische sfeer, maar met
deze restrictie, dat haar roman als roman toch eigenlijk mislukt was. Een uitgedijde
sferische novelle noemde ik dit boek, waarvan de tweeslachtigheid en verbrokkeldheid
juist moest worden toegeschreven aan het feit, dat Beb Vuyk een ‘net echten’ roman
had willen schrijven, terwijl haar talent daarmee om een of andere reden niet in
overeenstemming was. Ook hier het conflict van de schrijfster, die door het normale
romanprocédé in de verleiding wordt gebracht om een paar personages te scheppen,
maar zich niet voldoende in hen heeft ingeleefd om hen tot het einde toe aannemelijk
te maken; men schrijft, als men proza schrijft, nu eenmaal een roman, en daarom
werd Duizend eilanden van Beb Vuyk, waarvan de qualiteit veel meer op de
dichterlijke gevoeligheid dan op het romanverhaal berustte, òòk een roman.
Blijkbaar heeft Beb Vuyk deze tweeslachtigheid in haar boek zelf gevoeld, en
even blijkbaar heeft zij uit de erkenning van een fout geleerd; misschien ook heeft
zij bewust de crisis van den roman als een crisis van haar eigen schrijverschap ervaren.
Eén ding althans is zeker: in haar tweede boek, Het Laatste Huis van de Wereld,
ontbreekt de tweeslachtigheid van den opzet, omdat het romanprocédé met zijn
fictieve werkelijkheidskarakter geheel en al is losgelaten. En hoezeer in het voordeel
van dit proza! Men zou door een vergelijking van Duizend Eilanden en Het Laatste
Huis van de Wereld in concreto kunnen demonstreeren, hoe het ‘normale’
romanprocédé op een talent kan drukken, omdat het bij dat talent niet past; want
alles, wat goed was in Duizend Eilanden vindt men even goed of beter in Het Laatste
Huis van de Wereld, terwijl de onzekerheid en schimmigheid der romanfiguren uit
het eerste boek in het tweede plaats heeft gemaakt voor een openlijk autobiographisch
‘verslag’ van het leven op een kajoepoetiolie-concessie. Door dezen stap te doen,
heeft Beb Vuyk haar werkelijk talent een grooten dienst bewezen, en als zij in een
volgend boek tot den roman terug zou keeren, zou zij van deze ervaring stellig blijken
geprofiteerd te hebben. Misschien zal een schoolmeester, die zonder roman geen
groote litteratuur aanwezig acht, haar verwijten, dat zij een ‘gemakkelijker’ genre
heeft gekozen, maar zulke verwijten kan men naast zich neerleggen. Hoofdzaak is,
dat de eerzucht om ‘echte’ romans te schrijven, geen inzet wordt van een litterair
‘bedrijf’.
Zooals ik reeds zei: het talent van Beb Vuyk is van oorsprong meer emotioneel-lyrisch
dan psychologisch-episch; deze vrouw, die blijkens haar boek in de Molukken Rilke
en Marsman leest (maar zonder de pose van de intellectueele dame, die zich daaraan
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omhoogtrekt), is voor alles een dichteres, al heeft zij, min of meer toevallig, het proza
als uitingsvorm gekozen. Daarmee is niet gezegd, dat zij bij de dichterlijke
beschrijving van het Indische landschap stil blijft staan of die beschrijving laat
voortwoekeren tot een tropische litteraire vegetatie; maar men kan haar werk alleen
op de juiste waarde schatten (en tevens de zwakheden ervan op de juiste manier
aanwijzen), als men van een sterke, echte en subtiele lyrische begaafdheid uitgaat.
Dit dus in tegenstelling tot andere Indische prozaïsten, zooals Maurits en Du Perron,
die ook wel degelijk de Indische sfeer kennen en onder woorden brengen, maar veel
meer in de eerste plaats psychologisch zijn geïnteresseerd. Beb Vuyk heeft zeker
ook psychologische belangstelling, maar zij geeft aan de psychologie een ander
accent, omdat de menschen zoowel als de dingen en gebeurtenissen bij haar door de
sfeer van de natuur worden bepaald. Daarom ook drukte de conventioneele romanvorm
op haar werk; nu zij er zich van bevrijd heeft, blijkt ook haar psychologie bij dien
ommekeer te hebben gewonnen; uit diverse sobere, maar treffende karakteristieken
blijkt dat ‘Bader is van het achterland terug en komt over de zaken spreken. Hij is
een groote, reeds grijzende man, met een vriendelijk gezicht en een zeer waardige
houding, een schurk en een uitzuiger, maar volkomen betrouwbaar van uiterlijk’.
Men ziet den persoon met één oogopslag, men ziet hem even duidelijk als op een
andere bladzijde dit landschap:
‘Soms trekt de maan een blinkend wit pad, lichtend en koud als onbereden ijs (spat.
van mij. M.t.B.), maar de feestelijkste thuisvaart genieten we in de donkere nachten,
zonder maan en sterren, doch met een lichtende zee, waar de visschen snelle sporen
in stippelen, de pagaaien en vlerken zilveren druppels uit opslaan en we
voorovergebogen in de donkere onderzeesche zalen tienduizend kaarsen zien stralen.’
Of men leze dit fragment, dat aan sobere expressiviteit niets te wenschen overlaat:
‘Maanden later ben ik bij een Chineesche familie geweest, waar een kind gestorven
was. Het was de eenige zoon en de moeder had al vijf jaren opgehouden kinderen te
krijgen. Ze snikte opstandig en onbeheerscht, zooals ik zelf gesnikt zou hebben. Haar
man schoof voorzichtig een arm onder haar hoofd en trok haar mee naar binnen,
zooals mijn man mij meegenomen zou hebben.
Later reisden ze naar China en kochten een zoon. “De kinderen van China zijn nu
goedkoop”, vertelde haar schoonmoeder mij. Het was een lieve jongen met een
helder, verstandig gezicht, ongeveer even oud als Hans Christiaan.
Ik prees het kind en zei dat het grooter was dan het mijne. Ze glimlachte beleefd,
maar haar oogen blijven hard’.

Het werkelijke avonturierschap
Wat men het meest waardeert in zulk een passage, dat is de onsentimenteele en toch
door en door gevoelige manier, waarop hier wordt aangeduid, hoe het
algemeen-menschelijke èn de afgronden tusschen menschen uit verschillende culturen
eigenlijk voortdurend even belangrijk zijn bij onze beoordeeling van de gedragingen
der enkelingen. En dat zelfde waardeert men in het heele boek, dat over menschen
van de Molukken handelt zonder lieverigheid, maar ook zonder botte
zelfgenoegzaamheid. Het stoken van de kajoepoetiolie is geen genoegen, evenmin
als het exploiteeren van een onderneming; men leeft in practische verhoudingen, in
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die van meester en ondergeschikten; maar daarbij kan men toch mensch blijven, kan
men zelfs een in de beschaving vergeten vorm van mensch-zijn hervinden. Ook als
de schrijfster de nadeelen van dit leven op ‘eenzame plaatsen en verborgen eilanden’
beschrijft (de geboorte van het kind is er een aangrijpend voorbeeld van), blijft zij
het beminnen, omdat het avontuur haar er mee verzoent ‘Met de avonturiers valt te
praten, zij begrijpen het genot van een tocht in een lekke prauw, de opwinding van
een onverwacht schot en de schreeuw van een stervend dier, het ongemak van regens,
bandjirrende rivieren en een lekkend dak. Want wiens leven licht is door de genade
van het avontuur, voelt een heimwee in de steden en de bewoonde plaatsen en een
lichte wrevel om het onglorieuze bestaan, beveiligd en zonder risico's’.
De avonturiers in onze litteratuur zijn niet talrijk, tenminste de echte niet, voor
wie het avontuur nog iets anders is dan een bron van smakelijke kopij. Het Laatste
Huis van van de Wereld heeft alle authenticiteit en charme van Helmans Zuid Zuid
West en het heeft met dit boek gemeen, dat het doet verlangen naar meer. Maar
Helman behoorde tot degenen, die door de romanconventionaliteit (voorloopig?) in
hun ontwikkeling werden geremd. Beb Vuyk zou, daarvan ben ik overtuigd, een
kolonialen roman kunnen schrijven, dien Helman tot dusverre niet geschreven heeft....
als zij zich herinnert, dat zij haar eersten roman niet als roman had moeten schrijven.
Thomas Nix heeft dit aantrekkelijke boek aantrekkelijk geillustreerd.
Menno ter Braak.

Onze stomvervelende Letteren
aant.

De man, die zoo maar naar een boek grijpt, als ideaal
Waarschuwing tegen archivarissen
Albert Helman, die sedert eenigen tijd de letterkundige critiek schrijft in de ‘Groene’,
doet deze week 'n heftigen aanval op de nieuwe uitgave van den hier onlangs
besproken roman ‘Hermingard van de Eikenterpen’ door Aarnout Drost en op den
bezorger van den tekst, prof. P.N. van Eyck. Het betoog van Helman verdient de
aandacht te trekken, niet zoozeer om wat er in staat als om den toon, die m.i. bewijst,
hoe men een op zichzelf niet onjuiste stelling door een simplistische wijze van
behandelen in een positieve onjuistheid kan laten omslaan.
Wat beweert Helman? Dat een groot deel van onze literatuur voorheen en thans ‘stom
vervelend’ is. Men zou het bezwaarlijk kunnen loochenen; maar de toon verraadt
hier al een zekere animositeit; ‘stom vervelend’ is n.l. een criterium, dat slechts
eenige waarde kan hebben, als men eerst duidelijk heeft gemaakt wie wat
stomvervelend vindt; want doet men dat niet, en blijft men in de ruimte praten over
onze stomvervelende literatuur, dan kan iedere heer, die stom vervelend vindt wat
hij niet vermag te begrijpen, zich door het criterium van Helman rechtvaardigen,
zoodat de censuur van het gemiddelde dreigt. Want het gemiddelde gemiddelde vindt
alles stom vervelend, wat meer dan gemiddeld is, en het wacht slechts op de officieele
aanmoediging van een expert als Helman om zich daarvoor ook niet meer te gêneeren.
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‘Dat begrijpen we toch niet’.
Geeft Helman deze noodzakelijke toelichting? Hij geeft inderdaad zooiets, maar
daardoor maakt hij het er niet beter op. Hij vindt, dat men zich niet moet schamen
om vervelend te noemen wat vervelend is; inderdaad, maar men moet evenmin in
de fout vervallen om daardoor een soort algemeene, en derhalve nietszeggende
vlotheid aan te bevelen. Ik vrees, dat deze criticus dien weg heeft ingeslagen.
‘Er is steeds weer bij het waarderen en naar-voren-brengen van literaire
‘hoofdwerken’ geopereerd met zulke waarden als ‘historische betekenis’, of ‘prioriteit’
en ‘continuïteit’, vervolgt Helman, ‘- allemaal dingen waaraan de man die zo maar
naar een boek grijpt om ervan te genieten, volstrekt niets heeft. Men is officieel tot
de grote werken van onze literatuur producten gaan rekenen, die alleen archivarissen
en gedocterde of onderwijzende ambtenaren van het literaire kadaster kunnen
interesseren, maar niet degenen die met kunst en schoonheid willen samenwonen
zoals goede vrienden in een fraai en comfortabel huis. Daardoor is bij het publiek
een kunstmatige schaamte gekweekt, die zich uitdrukt in: ‘Dat begrijpen we toch
niet’, en die tenslotte zeer natuurlijk in afkeer is ontaard.
‘Het overgrote deel van Vondels werk mag nog zo verantwoord zijn en nog zo
interessant voor speciaal daarvoor opgekweekte geesten, - voor den man die in staat
is van Ronsard of van Shakespeare en Heine te genieten, is het meestal stom
vervelend. (Dit woord schijnt Helman in den mond bestorven te liggen. Ik vind
Vondel niet stomvervelend, al heb ik minstens evenveel bezwaar tegen den
Vondelcultus als Helman. M.t.B.) En dat is ook het geval met bijna de hele Huygens
en Antonides van der Goes, en Van Effen en Kinker en Stijl, en hoe al die lieden
meer mogen heten. Ik weet wel dat dit zo rondweg te zeggen, heel oneerbiedig is;
maar wanneer men bemerkt heeft dat eerbiedig zwijgen hier alleen maar het substituut
is van de diepste onverschilligheid, dan is er heus zoveel moed niet meer voor nodig
om de kat de bel aan te binden. Onze letterkunde, van de vroegste tijden tot op heden,
bezit werkelijk niet zoveel werken die vandaag nog de moeite waard zijn, wanneer
men ze met enigszins strenge normen gaat bekijken. En men heeft het volste recht
opgravingen en dingen uit het verleden die normen aan te leggen.
Maar dat weinige wat er wel is, dat moet iedereen dan ook werkelijk lezen, wil
hij er aanspraak op maken een beschaafd en ontwikkeld Nederlander te zijn. Dat is
het, waar op aan gestuurd moet worden. En daarvoor zijn honderd delen, van de
vroegste tijden tot laten we zeggen het begin van deze eeuw, ruim en ruimschoots
voldoende. Maar laat den ook het onaantrekkelijke, vervelende en tweederangse
streng geweerd worden, al zijn er nog zoveel historische, methodologische of
didactische redenen aan te voeren om ze nogmaals ter leestafel te brengen. Het heeft
geen zin te trachten een massa van historici te kweken; dat is een utopie. Maar
cultuurbewuste, letterlievende Nederlanders kan men met duizenden tegelijk in één
generatie vormen. En daarmee zou de opbloei van onze eigen hedendaagse letteren
verzekerd zijn’.

De gemiddelde man als. fabeldier.
Op deze theorie baseert Helman dan zijn veroordeeling van den ‘Hermingard’ en
van ‘professor P.N. van Eyck, die meer dan zestig pagina's noodig gehad heeft om
zijn “stunt” goed te praten’. Welnu, over smaken valt in laatste instantie niet te
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twisten, maar ik wil hier nogmaals zeggen, dat ik de inleiding van Van Eyck een der
boeiendste en intelligentste verhandelingen over de romantiek acht, die ik ooit gelezen
heb, en dat het mij onbegrijpelijk is, dat iemand als Helman daarvoor geen oog heeft.
Wat de ‘Hermingard’ zelf betreft: het boek is verouderd en niemand zal er nog een
modern werk met moderne psychologie in kunnen ontdekken. Maar daar gaat het in
de critiek van Helman niet om; het bedenkelijke ervan is, dat hij ‘den man, die zoo
maar naar een boek grijpt om ervan te genieten’ - d.w.z. een abstract wezen, dat tot
het rijk der fabelen behoort - verheft tot maat van alle dingen; alsof er niet tienduizend
verschillende mannen waren, die om tienduizend verschillende motieven naar boeken
grijpen! Tegelijk krijgen de ‘archivarissen en gedocterde of onderwijzende ambtenaren
van het literaire kadaster’ (die blijkbaar niet zoo maar naar boeken grijpen) een flinke
veeg uit de pan; alsof men een cultuur zou kunnen losmaken van haar ‘ambtenaren’,
alsof niet een zekere mate van archivarissennauwgezetheid voorwaarde is voor alle
cultuur Wat ‘de man, die....’ stom vervelend vindt, is uit den booze en ‘cultuurbewuste,
letterlievende Nederlanders’ - eveneens fabelwezens - ‘kan men met duizenden
tegelijk in één generatie vormen’, meent Helman echter in vollen ernst. Zou het
heusch mogelijk zijn? Dan vooral geen archieven en kadasters bezoeken, zou men
dezen duizenden willen toeroepen, maar onmiddellijk klaar staan met het oordeel
‘stom vervelend’ en vooral geen pogingen doen om de betrekkelijkheid van den
eigen tijd te begrijpen door een poging te doen zich in het beeld van andere culturen
te verdiepen! Op dit punt wordt het betoog tegen ‘ambtenaren’ een absurditeit; en
tegenover Helman voel ik daar grooten lust om de archivarissen en Vondel te
verdedigen, en alle stom vervelende Hermingarden van Eikenterpen bij elkaar; want
zijn ideaal van ‘den man, die....’ brengt ons bedenkelijk dicht in de buurt van ‘den
man, zonder wien....’, die alles stom vervelend vindt, wat niet in zijn primitieve
wereldschema past; de dictatuur van het gemiddelde is de uiterste consequentie van
dit streven.
De Nederlandsche letteren mogen vol kunstmatig in leven gehouden
schijnmonumenten zijn, en Helman moge duizendmaal gelijk hebben door
tegen deze monumenten storm te loopen: zijn toon blijft daarom niet minder
de toon van iemand, die de archivarissen wil treffen op het moment, dat
zij ons waarlijk sympathieker worden dan de in het wilde weg ‘beschaafde
en ontwikkelde Nederlander’, die blijkbaar geen archivaris mag zijn.
M.t.B.

Wij en het buitenland
aant.

Een tentoonstelling van vertalingen in de Kon. Bibliotheek
Stijging van het aantal uit het Nederlandsch vertaalde boeken sedert 1930
Een bijzonder interessante tentoonstelling heeft de Koninklijke Bibliotheek alhier
ingericht. Zij geeft een overzicht van de vertalingen van Nederlandsche letterkundige

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

boeken na 1880, voorzoover in de K.B. aanwezig. Over dit onderwerp nu is men
slechts zeer onvolledig ingelicht, en reeds daarom is deze expositie zoo instructief.
Niet het minst belangrijk zijn een aantal grafieken, die de ontwikkeling van het
‘vertaalwezen’ duidelijk in beeld brengen. Wij kunnen daaruit b.v. leeren, dat er
tusschen 1890 en 1900 slechts 26 vertalingen van Nederlandsche letterkunde
verschenen, waaronder Couperus met 16 aan den kop. Tusschen 1900 en 1910 stijgt
dat aantal tot 51 (Van Eeden en Heyermans komen dan ook naar voren), om tusschen
1910 en 1920 (invloed van den wereldoorlog?) weer tot 28 te dalen. Tusschen 1920
en 1930 gaat het weer omhoog tot 67, waaraan de verschijning op het internationale
tooneel van mevrouw Van Ammers-Küller vooral debet is, en tusschen 1930 en 1939
zien wij dan de formidabele stijging tot liefst 232 vertalingen uit het Nederlandsch!
De ‘leidende’ auteurs zijn in deze periode Johan Fabricius, mevr. Székely-Lulofs en
mevr. Van Ammers-Küller; de detectiveromans met aanhang zijn daarbij nog niet
meegerekend.
Deze stijging is daarom vooral interessant, omdat eruit blijkt, dat er na
den oorlog langzamerhand in geheel Europa een andere bevolkingsgroep
boeken gaat lezen, die de voorkeur geeft aan een ‘middenstof’, die niet al
te hooge eischen stelt; de Nederlandsche auteurs, die aan de gestelde
voorwaarden kunnen voldoen, worden door de boekenmarkt gaarne
opgenomen.
Een andere grafiek geeft een overzicht van de aantallen vertaalde schrijvers, terwijl
men zich ook een goeden indruk kan vormen van het aandeel, dat de verschillende
landen hebben aan het opslorpen van Nederlandsche literaen lectuur. Frappant is
daarbij te constateeren, dat sedert 1930 de Skandinavische landen een ontzaglijke
(bijna angstwekkende) belangstelling zijn gaan toonen voor onze letteren, vooral
voor onze best-sellers. Er schijnt in dit opzicht een innige zielsverwantschap te
bestaan tusschen deze streken en ons land, want ook het omgekeerde zal stellig het
geval zijn.
***
Op de tafels langs de wanden vindt men de vertalingen van de meest ‘serieuze’
literatuur sedert 1880 tot op heden, terwijl men in het midden een dichtbevolkt
centrum van de ‘midden stof’ heeft ingericht. Wij treffen hier inderdaad de fraaie
vertalingen van Albert Verwey in het Duitsch (door Paul Cronheim en Rudolf
Pannwitz), proza van Van Deyssel in het Duitsch, een bijzonder fraai uitgegeven
Duitsche vertaling van Geerten Gossaert door R.A. Schrödder, ‘Three Poems’ van
Boutens, nagedicht door Herbert Grierson, Gorters ‘Mai’ door Max Koblinsky,
verschillende vertalingen van ‘De Kleine Johannes’ en van Emants' ‘Bekenntnisse
einer Dekadenten’ van Hélène Swarth etc. Aan Couperus is een afzonderlijke tafel
gewijd; hij is zoowel in het Duitsch als in het Engelsch zeer behoorlijk
vertegenwoordigd; curieus is, dat men zijn ‘Berg van Licht’ in Tsjecho-Slowakije
als een prikkelroman heeft verkocht, blijkens den omslag! Ook Heyermans heeft een
tijdlang in het buitenland zeer de aandacht getrokken; hij was in 1908 te Berlijn zelfs
zoo populair, dat de dames van de beau monde hem als een vast nummer op hun
uitgaansprogramma beschouwden, blijkens een geëxposeerde caricatuur uit de
‘Lustige Blätter’,
Verder zijn van Van Suchtelen, Robbers, Top Naeff (‘Freudvoll, Leidvoll’ =
‘Schoolidyllen’), Jef Last en enkele anderen zoo nu en dan eens vertaald; van Last
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‘Lettres d'Espagne’ en ‘Zuyderzee’, dit laatste in het Fransch en het Duitsch, maar
de Duitsche vertaling door een Franschen uitgever gedrukt te Praag! Tijdsbeeld....
Van Schendel heeft een afzonderlijke tafel; hij is een van de weinigen, die in Italië
vertaald zijn.
In het midden treffen wij dan ontelbare soorten ‘Gummi’ (‘Rubber’) van Madelon
Lulofs, massa's Ammers-Küller in deels de banaalste kioskedities, A. den Doolaard,
Willy Corsari, Johan Fabricus, die tot de Noordpool bezig is door te dringen, ook
Antoon Coolen, Herman de Man, de Schartens, Theun de Vries (fraaie
‘Rembrandt’-uitgaven), Ina Boudier-Bakker en tutti quanti. Het is een bonte schare,
en men kan er aan zien, hoe populair wij zijn in Europa. Marsman, Vestdijk,
Slauerhoff, Bordewijk, Du Perron, Anton van Duinkerken ontbreken echter; dat men
in het buitenland dus eenig begrip heeft van wat de hedendaagsche literatuur is in
Nederland, kan men moeilijk beweren!
Een tentoonstelling, die men vooral moet gaan zien.
M.t.B.

Het vanzelfsprekende wonder
aant.

S. Vestdijk, De Verdwenen Horlogemaker. (N.V. Leopolds uitg. Mij, Den
Haag 1939).
In zijn essaybundel ‘Lier en Lancet’ heeft Vestdijk een uitvoerige studie gewijd aan
het proza van Kafka en speciaal het schuldprobleem in dit werk. Uit de thans
verschenen novelle ‘De Verdwenen Horlogemaker’ (het Junicahier van ‘De Vrije
Bladen) moet men concludeeren, dat Vestdijk, behalve theoretische belangstelling
voor Kafka, ook stylistische eigenschappen heeft, die verwantschap vertoonen met
Kafka's stijl. Het gegeven van dit merkwaardige verhaal doet tenminste sterk denken
aan ‘Die Verwandlung’, de prachtige novelle, waarin Kafka beschrijft, hoe een
normaal man in een insect verandert.... of beter gezegd aan het begin van de handeling
al verandferd is; want de qualiteit van dezen stijl hangt nauw samen met de
vanzelfsprekendheid dezer gedaanteverwisseling, die geenszins als een wonder wordt
opgediend, maar eenvoudig als een gebeuren, waarvan de lezer zelf mag uitmaken
of hij het wonderbaarlijk wil vinden of niet.
In dezen zin is ook ‘De Verdwenen Horlogemaker’ geen ‘wonderverhaal’. De
horlogemaker Albertus Cockange, die verdwijnt, omdat hij te zeer door den Tijd (de
uurwerken) gecompromitteerd is, verdwijnt op nuchtere wijze, langs chemischen
weg. Hij blijft bestaan, maar in een toestand van lichamelijkheid, die het hem mogelijk
maakt aanwezig te zijn zonder gezien te worden. In zijn gezin leeft hij dus als een
machteloos toeschouwer, die nu pas ontdekt, wat hij allemaal achter zijn rug heeft
moeten duiden; ook hier in zekeren zin de aflossing van een schuld, die zich jarenlang
opgehoopt heeft. Herinnert het gegeven en de vanzelfsprekendheid der
gedaanteverwisseling aan Kafka, het milieu van den horlogemaker is door en door
‘Vestdijksch’ en doet eerder denken aan het gezin uit ‘Else Böhler’, niet het minst
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door de humoristische en toch beklemmende situtaties, waarin Cockanje verzeild
raakt. Zulk een novelle schijnt de productieve auteur uit zijn mouw te schudden,
maar hij zit er nochtans met zijn heele persoonlijkheid in.
M.t.B.

Lyrische stichtelijkheid
aant.

De tragiek van het leiderschap
Techniek van het aphorisme
Dirk Coster, Het Tweede Boek der Marginalia (Em. Querido's Uitg. Mij,
Amsterdam 1939).
Eenige jaren geleden was Dirk Coster in Nederland een veelbetwiste figuur. Hij werd
aangevallen en verdedigd, hij werd tot symbool van een bepaalde geestesrichting,
die door den een verfoeid en door den ander bewonderd of gerespecteerd werd; er
werd gesproken van een ‘costerlijke’ mentaliteit, die veel meer omvatte dan alleen
de gedragingen en geschriften van den Stem-redacteur zelf. Thans is het rumoer om
hem al geruimen tijd verstomd. Het werd tamelijk stil om Dirk Coster, al zette deze
zijn campagne voor het humanisme en tegen de verwording der eeuw in zijn tijdschrift
voort; het geschil, dat zooveel pennen in beweging had gebracht, raakte op den
achtergrond, doordat andere geschillen en problemen de aandacht vroegen. Du Perron,
die een soort dissertatie met stellingen had geschreven om de voosheid van Costers
stijl aan te toonen, begroef in het openbaar den strijdbijl door de resteerende
exemplaren van de oplage van het geruchtmakende boek te laten vernietigen,
aangezien hij in het aangezicht van Goebbels zijn meeningsverschillen met den
andersoortigen humanist van ondergeschikt belang achtte. Ik heb niet vernomen, wat
Coster van dit gebaar heeft gedacht, maar ook van zijn kant is van polemiek in deze
richting niet meer gebleken.
Met dat al is de positie van Dirk Coster in de Nederlandsche letterkunde sedert eenige
jaren veranderd. Hij gold een tijdlang als leider, en dat is hij thans niet meer. Het
leiderschap was misschien een van de dingen, die hem het minst flatteerden; het
flatteert trouwens maar weinig menschen. Moge het voor de politici noodzakelijk
zijn, als zij een belangrijke rol willen spelen, in de literatuur is het weliswaar
onvermijdelijk, maar nochtans iets zeer paradoxaals. Het kan voorkomen, dat een
schrijver zulk een diepgaanden invloed uitoefent op zijn tijd, dat hij zijns ondanks
een leidende positie krijgt; hij zal er zich dan extra voor in acht hebben te nemen,
dat hij zich vooral geen ‘Führer’ gaat voelen. Ieder al te sterk gemarkeerd leiderschap
in de literatuur heeft ten gevolge: 1e het ontstaan van vervelende epigonen, 2e het
wegloopen van de aanvankelijke volgelingen, die zelfstandig worden. De tragiek
van den litterairen leider ligt in die twee feiten opgesloten, en vrijwel alle figuren,
die een leidende rol speelden in ons letterenwereldje, moesten iets van deze tragiek
aan den lijve ondervinden: Van Deyssel, Verwey, Marsman.... en ook Coster. Coster
patroniseerde om en de bij den jare dertig de toenmaals jonge generatie; hem komt
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de eer toe, een reeks dichters, die toen nog vrijwel onbekend waren, aan het publiek
te hebben gepresenteerd. Maar dit leiderschap had iets geforceerds, omdat er tusschen
deze generatie en Coster eigenlijk weinig zielsverwantschap bestond; men was hem
erkentelijk, zooals men een voogd erkentelijk is, die zijn best doet den vader te
vervangen; en naarmate de ‘jongeren’ zelfstandiger werden, lieten zij Coster meer
en meer los. De scherpe aanval van Du Perron (die zelf den invloed van de ‘costerlijke
voogdij’ nooit had ondergaan) was dus eigenlijk de voltooiïng in het openbaar van
een proces, dat ondergronds al voortgewoekerd had; zelfs degenen, die in den vorm
van den aanval geen behagen konden scheppen, moesten erkennen, dat hier een
principieele quaestie was uit gevochten, met den nadruk op ‘uit’; het bewijs daarvoor
is, dat er sedertdien om de figuur Coster stilte is gekomen, en dat velen, die zich eens
met een gevoel van bevrijding aan zijn voogdijschap onttrokken, thans niet de minste
neiging meer voelen om hem te bestrijden. ‘De levensduur eener vriendschap, hoe
waarachtig en diep ook, bedraagt zelden meer dan tien jaar’, zegt Coster in zijn
tweede boek der Marginalia, dat onlangs is verschenen; welnu, dat geldt ook voor
den levensduur van principieele geschillen, omdat de tijd telkens de verhoudingen
tusschen de menschen onderling en van den enkeling tot de maatschappij wijzigt,
waardoor nieuwe tegenstellingen de oude verdringen, voormalige vrienden soms
plotseling vreemden worden voor elkaar, en voormalige vijanden hetzij onverschillig
langs elkaar heengaan, hetzij zelfs tot nieuwe bondgenootschappen komen langs
vaak de zonderlingste wegen. Dikwijls is daar niet eens tien jaar voor noodig.

Geen ‘voltreffers’.
Inmiddels heeft Coster in boekvorm, naar ik meen, niets meer gepubliceerd; hij is
zeker geen veelschrijver geworden, en dat kan men slechts in hem prijzen. Het eerste
boek der Manginalia verscheen in 1919, en het tweede ziet twintig jaar later het licht;
daar-tusschen ligt een essayistenbestaan met ups en downs, maar Coster is toch Coster
gebleven; zijn stijl is weinig veranderd, zijn houding tegenover menschen en cultuur
evenmin. Wel verschilt de typografie van het tweede deel aanzienlijk van die van
het eerste, dat niet in den boekenkast kon worden bijgezet, maar voorbestemd scheen
om op een tafeltje gelegd te worden; dit tweede boek is wat het formaat betreft
alleszins te prefereeren boven de ietwat gewilde verschijning van weleer. Bovendien
dragen de notities in het tweede boek minder uitsluitend het karakter van aphorismen,
aangezien zij grootendeels als uitvoeriger beschouwingen zijn geredigeerd, en hiermee
heeft Coster, naar het mij voorkomt geheel terecht, ook den schijn laten varen, alsof
hij een geestverwant van Rochefoucauld of Chamfort zou zijn. Hij is dat n.l. te
eenenmale niet, en ook nooit geweest; zijn litteraire talenten liggen niet op dit gebied,
want hij is geen ‘beknopte geest’, geen ‘flitsend opmerker’, die door één formule in
den roos schiet, en dan snel die formule weer verlaat voor een andere, die opnieuw
een voltreffer is. Coster is een langzaam schrijver, een stichtelijk commentator van
eigen opwellingen; hij is geen moralist pur sang, maar hij overweegt allerlei
moraliseerende stellingen, en vaak slechts moraliseerende woorden.
Een echt aphorisme heeft twee eigenschappen: men wordt er onmiddellijk door
getroffen, ‘blitzartig’, en men denkt reeds in het volgende oogenblik: ‘Maar het
tegendeel van dit aphorisme zou men ook aphoristisch kunnen formuleeren, en met
hetzelfde recht’. Waarom? Omdat een aphorisme niet de bedoeling kan hebben door
bedachtzaam heen en weer praten een menschenziel volkomen te winnen; het onthult
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iets, zooals een momentopname dat doet, en men zal daarom niet de illusie koesteren,
dat er niet tal van andere momentopnamen van hetzelfde ding of begrip mogelijk
zouden zijn; de qualiteit der aphoristische momentopname hangt af van de vraag, of
het moment een karakteristiek moment is, ja of neen. In dit opzicht nu heeft Coster
geen talent voor aphorismenschrijver, en het is een fout, dat men hem daarmee
herhaaldelijk verward heeft; de traditie, die zijn Marginalia bepaalt, is die van de
stichtelijke verhandeling, van de preek, van den commentaar op teksten, en deze
traditie dan litterair verwerkt, in lyrischen toonaard overgebracht. Het was, als ik mij
niet vergis, Coster zelf, die de juiste opmerking maakte, dat lyriek en preeken altijd
kenmerkend zijn geweest voor de Nederlandsche letteren; de opmerking geldt in
ieder geval bij uitstek voor zijn eigen Marginalia, die een mengsel zijn van lyrische
ontlading en stichtelijken overredingsdrang - reden, waarom zij met de maximes der
Fransche moralisten weinig uitstaande hebben.
In hoeverre heeft Coster zelf een Nederlandsche Rochefoucauld willen zijn? Het is
mogelijk, dat men hem deze rol ten deele heeft opgedrongen, omdat er geen
Nederlandsche Rochefoucauld was, en omdat men in den schrijver der Marginalia
er eindelijk één meende gevonden te hebben. Beschouwt men Coster echter als een
zuiver stichtelijk auteur, dan wordt zijn werk veel begrijpelijker. De stichtelijke
auteur kan zeer wel een scherp oog hebben voor bepaalde verschijnselen des
dagelijkschen levens; Coster bewijst dat b.v. door diverse bespiegelingen over de
vriendschap, over den laster, over het huwelijk; maar hij heeft geen neiging om het
bij opmerken en snel formuleeren te laten, hij wil ook nog overreden, bezweren en
vooral: herhalen. Daarbij komt echter, dat Coster niet tot de eenvoudige stichtelijke
auteurs behoort, waarvan men kan zeggen, dat zij hun menschelijken plicht doen
door te stichten, omdat dit hun aard is. Hij heeft kunstenaarsverlangens, hij wil de
dingen schoon zeggen, ook als men ze zonder bijzondere litteraire schoonheid
treffender zou kunnen zeggen, en daardoor krijgen sommige van zijn beschouwingen
het accent van de zingende zaag. Men kent dat gonzende, volle, wulpsche, maar op
den duur een weinig monotone geluid, dat een permanente zaligheid zou willen
suggereeren, maar daarom toch een vioolsolo nog niet evenaart. Costers stijl heeft
dikwijls dien toon van bedwelming door gonzing; het woord brengt hem in verleiding
om de hoogste prestaties te volbrengen op dit in wezen niet voor artistieke doeleinden
geschapen instrument, en als hij zich eenmaal solist voelt, staat hij voor niets. Hij is
dan in staat om in een vloed van woorden een halve wijsheid compleet te verdrinken:
‘Maar ergends en eenmaal, in een ontzaggelijke verte, zijn de ziel en de liefde
ontvonkt. Zij zijn geen toeval, want zij zijn. Zoo wij ons eraan gewennen moeten,
dat zij een toeval blijken ten opzichte der individuen: zij zijn een bestendigheid ten
opzichte van de menschheid, want zij zijn! (cursiveering van Coster. - M.t.B.) Zij
hebben zich tot een lichtend uitspansel boven dit leven uitgezet, en in de dalen waar
de menschen zijn, doorslaan zij de duistere schakeling der erfelijke bepaaldheid als
met een reeks van glanzende signalen. Geslachten gaven dit licht door, telkens
verduisterd, telkens herrijzend, dat in de oogen van sommige menschen leeft, of het
steenachtige staren van de meeste blikken soms een oogenblik verzacht. Het heeft
de eigenschap getoond door leed en pijn in macht te kunnen winnen. Bij alle erfelijke
bepaaldheid blijft het bestaan. Waar dus de wereld der eeuwige ideeën bestaat, waar
de liefde bestaat, is het ondenkbaar dat één menschenleven aan deze bestaande
majesteit zou kunnen beantwoorden. Niets wordt door één menschenleven verklaard
of verklaarbaar.’
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Waarom niet zoo?
Dit is Coster op zijn slechtst, want op zijn verlitteratuurdst; de d van ‘ergends’ en
het ‘steenachtige staren’ inbegrepen, kan men dit soort lyrisch proza alleen
qualificeeren met het oordeel van Argentina over de dansen van Mary Wigman:
‘C'est très, très laid!’ En deze toon is het, die verdacht maakt, wat eenvoudige
stichtelijkheid of zelfs een onafwijsbare mystieke ervaring had kunnen zijn, wie weet
heel in het begin zelfs wel geweest is! Grooter, volumineuzer te willen schijnen dan
men is: is het niet juist die eigenschap, waardoor het leiderschap van Coster voor
velen, die zelf de verleiding door het woord hebben gekend, een fictie is geworden?
Ik stel hier tegenover den Coster van deze Marginalia op zijn best:
‘Dat een vriend den vriend zijn feilen toont, is een ondoordachte zegswijze voor
een veel fijner proces. Wie een ander ongevraagd zijn feilen toont, stelt zich daarmede
boven hem. En dat is het oordeel der vriendschap niet, het is het oordeel der wereld.
De vrienden toonen elkander hun feilen, in een gelijktijdigheid waarvan het geheim
in de vriendschappelijke functie zelf verborgen ligt.’
Ziehier geen wereldschokkende waarheid, mààr een waarheid, d.w.z. een observatie,
die op een juiste toonhoogte den lezer bereikt en bij de lectuur waarvan hij kan
constateeren, dat een gemeenplaats (‘een vriend zijn feilen toonen’) op een
persoonlijke wijze is ondermijnd. Met name over de vriendschap en den laster zegt
Coster veel van zulke juiste en aanvaardbare dingen; waarom schrijft hij niet altijd
zoo? Het tweede boek der Marginalia zou er minder dik en minder litterair, maar
als geheel veel aanvaardbaarder door geworden zijn.
Menno ter Braak.

De bibliotheek der Nederlandsche Letteren
aant.

Het derde deel gewijd aan twee Vlaamsche dichters
Welk standpunt voor honderd deelen?
Prosper van Langendonck, Gedichten, en Alfr. Hegenscheidt, Starkadd.
(Elsevier, Amsterdam 1939).
Als derde deel in de Bibliotheek der Nederlandsche Letteren, samengesteld door de
Mij der Nederlandsche Letterkunde en de Kon. Vlaamsche Akademie, heeft men de
verzameldo poëzie van Prosper van Langendonck (1862-1919) en het drama
‘Starkadd’ van Alfred Hegenscheidt opnieuw uitgegeven.
Het werk van Van Langendonck is te onzent niet onbekend, maar ik twijfel er aan,
of hij nog gelezen wordt. Wie dit geheele dichterlijke oeuvre thans overziet, zal er
slechts enkele gedichten uit halen, die hem onmiddellijk ‘iets doen’; de rest is slechts
van belang in het kader van den tijd. Maurice Gilliams, die ‘den eersten grooten
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zielsvermoeide’ in de Vlaamsche letterkunde in dit deel met een scherpzinnige studie
heeft ingeleid, wijst zelf nadrukkelijk op de tekortkomingen van zijn werk. Wanneer
hij Van Langendonck vergelijkt met Perk en spreekt van ‘jongelingslyriek’, dan is
hij, dunkt mij, dicht bij de werkelijke beteekenis van verzen als deze, die op een
overgangsphase wijzen, niet alleen in het individu, dat ze schreef, maar ook in den
tijd, en in de poëzie in het algemeen. ‘Noch Perk, noch Van Langendonck, evenmin
als Baudelaire, wekken het bijna mythisch en helder besef der ziel.... zooals Hölderlin
en Rilke, Nerval en Valéry, Leopold en Yeats. Deze superieure abstracte dichters
dragen het beeld der natuurlijke vegetatie, als werkelijkheid, phenomenaal reëel in
hun hersens overgeplant; waar er bij Perk en Van Langendonck meer sprake is van
opgedane indrukken, die zij met dichterlijkheid omkleeden’. Het onderscheid, dat
hier door Gilliams in niet al te gelukkig Nederlandsch wordt aangeduid, is het
onderscheid, waar het m.i. vooral op aan komt.
Het drama ‘Starkadd’ wordt door dr M. Rutten ingeleid als een ‘literairhistorisch
feit’ Het is voor het tijdschrift ‘Van Nu en Straks’ in 1898 een belangrijke gebeurtenis
geweest, en als zoodanig heeft vooral Aug. Vermeylen het hoogelijk gewaardeerd.
De minder snel enthousiaste en critischer Verwey heeft tegen deze waardeering de
noodige bezwaren ingebracht; beide standpunten worden door dr Rutten met elkaar
vergeleken. Ook ‘Starkadd’ lijkt: mij in hoofdzaak van historisch belang; de sfeer,
die door dr Rutten zoo krachtig wordt aanbevolen, doet een weinig opera-achtig aan.
***
Zoo stelt dit derde deel van de reeks ons weer voor de vraag, die door Helman in de
‘Groene’ onlangs is gesteld, maar met al te veel gemak beantwoord. Wat is de
bedoeling van deze honderd deelen? Het wil mij voorkomen, dat iemand, die zich
op honderd deelen Nederlandsche klassieken abonneert, wel op zijn vingers kan
natellen, dat hij geen honderd werken voorgezet krijgt, die hem à bout portant als
‘schoonheid’ in het gezicht zullen springen. De beteekenis van de reeks zal, dat kan
men vooruit wel zeggen, in de eerste plaats literairhistorisch zijn, en ik geloof, dat
men daarmee genoegen moet nemen. Waarom ook niet? Via de historie kan men de
literatuur op een andere manier benaderen dan via de ‘ontroering’; er is zelfs een
soort ontroering, die slechts na historische studie ontstaat. Degenen, die van deze
honderd deelen een doorloopende verrukking van den lezer vewachtten, zullen
bedrogen uitkomen; hoofdzaak is derhalve, dat men zich niet paait met verkeerde
illusies over het wezen van zulk een bibliotheek. Wanneer de redacteuren zouden
gaan toegeven aan het geroep om ‘schoonheid’, dat na twee bij uitstek historische
deelen veneembaar wordt in den lande, zouden zij de onderneming beter dadelijk
kunnen stopzetten of maar tot vijf deelen inkrimpen. Ik hoop, dat zij het niet doen,
en zich aan het literairhistorische standpunt zullen houden.
Iets anders zou het worden, als de redactie moeite ging doen de beste werken uit te
sluiten, juist omdat zij levend zijn en geen commentaar behoeven! In dat geval zou
zij Helman in het gelijk stellen, aangezien zij dan van de literairhistorische zienswijze
misbruik zou maken, zooals Helman van een direct voor het grijpen liggende
schoonheid.
M.t.B.
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Made in Holland
aant.

Vierde Nelsonrevue in het Kurhauscaburet
De titel ‘Made in Holland’ verplicht tot niets, want alle revues van Nelson worden
in Holland gemaakt, zooals conférencier Farkas terecht zelf opmerkte. Maar men
begint toch met een speciaal Hollandsch artikel; de schilderkunst, en wel meer in het
bijzonder met de Nachtwacht, waar de heeren Farkas en Lilien ongegeneerd
uitstappen, en een twintigsteeeuwsch schuttersgesprek afwikkelen over Tilly (den
veldheer). Via de schilderkunst komt men in een nogal rhetorisch chanson van Fientje
de la Mar op de Hollandsche deugden, die altijd cultuurdeugden zijn geweest, en
dan op andere schilderkunstige producten, zooals ‘Blue Boy’ van Gainsborough (een
van de beste nummers!) en de ‘Mona Lisa’ met haar eeuwigen, eeuwigen glimlach
(‘Keep Smiling’). Dan laten wij den Hollandschen draad weer los en storten ons in
de variaties der revue, die altijd voor alles.... revue is; tot met een grappige
sprookjesreeks het programma besloten wordt.
Ook dit een aardig programma, en uitstekend verzorgd. Nieuwe verschijningen zijn
‘The Harmony Kings’, drie zwarte zangers, wier mimiek even suggestief is als hun
zang. Zij brengen de zaal tot enthousiasme. Nieuwe verschijningen zijn ook de vier
honden, die met vier heeren van het gezelschap ten tooneele komen en zich zoo
uitmuntend en menschelijk-beschaafd gedragen, als ging hun de heele revue niets
aan. Hulde ook aan deze hondjes, en vooral aan den gemengden taxhond, die den
val van Lilien zoo beheerscht aanziet. Daarvoor mist men ditmaal de dichtkunst van
den verbalen Farkas, die à la minute geserveerd wordt.
Waar Nelson den tijd vandaan haalt, om steeds weer zoo snel en vaardig voor den
dag te komen met een fonkelnieuw programma, weet ik niet. Maar hij doet het. Er
flonkeren al weer nieuwe namen van nieuwe revues in het verschiet.
M.t.B.

Macht der obsessie
aant.

Schrijfster der hachelijke onderwerpen
Idealiseeren en sublimeeren
Alie van Wijhe - Smeding, Een Menschenhart (Nijgh & van Ditmar,
Rotterdam 1939).
Voor haar dood, ongeveer een jaar geleden, had Alie van Wijhe - Smeding nog den
roman voltooid, die thans het licht heeft gezien, met een portret en een korte
biographische schets van de schrijfster. Aan schrijflust en schrijfkracht ontbrak het
mevr. Van Wijhe ongetwijfeld niet, want dit werk is even omvangrijk als de kort
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daarvoor verschenen roman Bruggenbouwers, die de Oxfordbeweging tot onderwerp
had; en men kan ook niet zeggen, dat zij zich bij haar productie liet leiden door andere
overwegingen dan het uitspreken van haar ongetwijfeld gekweld gemoed. Dat men
de werken van mevr. Van Wijhe niet hooger kan aanslaan dan ze nu eenmaal
aangeslagen worden, ligt niet aan gebrek aan talent. Vooral door haar eerste boeken
heelt zij getoond over reëel talent te beschikken, en ook in het latere werk was dat
niet verdwenen; maar het is moeilijk talenten te waardeeren, als zij zoo wonderlijk
worden gebruikt en vooral: als zij zoo vaak in verliteratuurden vorm te voorschijn
komen. De omvangrijkheid van deze talrijke romans staat in geen verhouding tot de
qualiteit; maar dat is nog geen verklaring. De verklaring zal men moeten zoeken in
den aard der obsessies, waarmee Alie van Wijhe - Smeding te kampen had. Die
obsessies waren ongetwijfeld geen literatuur, maar echt: het onechte openbaarde zich
pas in den literairen vorm, in de overschatting van de beteekenis dier obsessies,
waardoor deze op een verkeerd plan werden gebracht. Iets, dat in zijn oorsprong echt
is, maar door middel van de literatuur op een verkeerd plan wordt gebracht, wordt
van zelf geheel of gedeeltelijk onecht; men hoort aan den toon, dat in de romans van
Alie van Wijhe - Smeding gespreken wordt over particuliere ‘moeilijkheden’, zooals
ieder mensch ze wel kent, alsof de ondergang der wereld er bij in het spel was, en
daardoor wordt het resultaat onevenwichtig, zoo niet vaak ongenietbaar.

Na ‘De Zondaar’
Mevr. Van Wijhe gold in den laatsten tijd in Nederland bij uitstek als de schrijfster
over hachelijke onderwerpen; mén kan dan ook bezwaarlijk over haar werk schrijven,
zonder deze hachelijke onderwerpen aan te raken. Zoo bijzonder hachelijk zijn zij
trouwens nu ook weer niet, maar men krijgt den indruk, dat mevr. Van Wijhe er zelf
anders over dacht. De aanvallen, die zij na het verschijnen van De Zondaar heeft
moeten verduren, gaven haar de sensatie van het martelaarschap en daaraan is dan
ook grootendeels de verontwaardiging dergenen schuldig, die in het uitschrijven van
een obsessie met alle geweld Rotterdamsche pornografie wilden ontdekken. Men
kan hoogstens zeggen, dat iemand, die zulke problemen als in De Zondaar behandeld
worden zoo ontzaglijk au sérieux moet nemen, dat zij er een lijvigen roman van
moest maken, niet te benijden is geweest om een gemakkelijk leven; pornographie
ontstaat op geheel andere wijze, met geheel andere bedoelingen. Het accent moet
elders gelegd worden. Uit den toon van De Zondaar bleek de echtheid van de obsessie,
maar tevens een frappant gebrek aan werkelijke sublimeeringsmogelijkheden; en uit
den toon der hevig verontwaardigde reacties bleek eigenlijk precies hetzelfde. Iemand,
die minder geobsedeerd zou worden door een huwelijkshistorie als deze, zou zich
beperkt kunnen hebben tot een betuiging van meegevoel met de slecht samenlevende
echtgenooten; maar voor Alie van Wijhe-Smeding kreeg het niet bijster interessante
en zeker niet wereldschokkende geval het karakter van een katastrophe. Een
katastrophe, die zij niet kon sublimeeren of vergeten, maar waaruit zij zich in latere
boeken trachtte te redden door een geëxalteerd idealisme met een religieuze strekking.
Wie door obsessies gekweld wordt, heeft (en dat kan men hem niet kwalijk nemen)
geen humor t.o.v. die obsessies; hij kan zelfs de mogelijkheid nauwelijks erkennen,
dat andere menschen er zonder kunnen leven of, wanneer zij door obsessies worden
gekweld, probeeren er af te komen door ‘purgeeren’. Voor den schrijver is er bijv.
het middel om te ‘purgeeren’ door de literaire vormgeving, dat ook Alie van
Wijhe-Smeding ter beschikking stond. Zij maakte er dan ook een overvloedig gebruik
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van, maar het middel baatte haar niet; zij kon de obsessies niet overwinnen, en dat
wel voornamelijk omdat zij de verlossende macht van den humor niet kende; humor
is in haar boeken absoluut vreemd, en vooral daaruit blijkt, dat haar obsessies meer
macht hadden over haar ziel dan de schrijfkunst. Het helpt immers niet, of men de
obsessies idealiseert (zoooals mevr. Van Wijhe deed in De Domineesvrouw van
Blankenheim), want chassez le naturel, il revient au galop, en de galop heet dan niet
minder dan Naakte Waarheid. Idealiseeren is iets geheel anders dan sublimeeren;
idealiseeren is een poging om zich uit de obsessies te redden door tegen beter weten
in de dingen fraaier te zien dan zij zijn, terwijl in het begrip sublimeeren vooral ligt
opgesloten, dat men de obsessies niet alleen verdringt, maar ook verwerkt. Werkelijke
cultuur is sublimeering, schijncultuur is idealiseering, en terwijl men nooit met
zekerheid kan zeggen, of de sublimeering bestand is tegen de onderaardsche machten
die haar bedreigen, kan men van de idealiseering wèl met zekerheid zeggen, dat zij
tegen den eersten den besten ernstigen stoot niet bestand zal zijn. Teeken van
werkelijke sublimeering nu lijkt mij altijd de humor; uit het gehalte van iemands
humor kan men zelfs opmaken, in hoeverre bij hem het sublimeeringsproces is
geslaagd (de bittertafelhumor is dus een soort sublimeering op zeer laag peil). De
stijl van mevr. Van Wijhe echter was humorloos, en daaruit maakte ik op, dat zij
zich van haar obsessies niet door sublimeeren wist te bevrijden. Daarom loopt er een
barst door haar boeken; òf de wereld is in haar verbeelding ontzettend triest, goor en
zondig (De Zondaar), òf zij straalt plotseling in een wat onecht schitterend licht (De
Domineesvrouw van Blankenheim); een synthese van deze twee elementen heeft de
schrijfster nooit weten te bereiken, al loopen ze soms door elkaar heen, zooals bv.
in den roman Bruggenbouwers, waar de bekeering tamelijk abrupt (en psychologisch
nauwelijks gemotiveerd) volgt op de zonde, en in dit laatste boek Een Menschenhart,
waarin twee ideale zieltjes, te weten Gabe Frowijn en Aaike Brunt, uitgespaard zijn
op een met naturalistische uitvoerigheid beschreven triest milieu.

De roman van twee kinderen en hun liefde
Zoowel in haar pessimistische als in haar idealiseerende oogenblikken behoort mevr.
Van Wijhe-Smeding tot 't naturalistische schrijversgild: op het gebied van de
beschrijving liggen haar talenten (zij kan soms werkelijk verdienstelijk beschrijven),
maar zij mist zoowel de zelfbeperking als den psychologischen blik. Haar meeste
romans en ook Een Menschenhart, zijn opgebouwd zonder duidelijk architectonisch
ontwerp; men moet zich toevertrouwen aan een stroom van impressionistische notities
en daaruit moet dan langzamerhand het beeld ontstaan, dat de schrijfster wil
suggereeren. Ik voor mij vind deze manier van schrijven 't tegengestelde van wat ik
goed (d.i. beknopt, helder, ingetogen) schrijven noem; de quantiteit overstemt de
qualiteit, men moet maar geduldig meegaan met al die wendingen en uitweidingen
en men zou van tijd tot tijd hartelijk willen, dat het ‘opschoot.’ Maar dat daargelaten:
de beschrijving is toch de sterkste kant van het boek; voor de rest is het weer een
tusschending tusschen obsessie en idealiseering, dat men geenszins als een synthese
kan betitelen. Het verhaal komt hierop neer, dat een jongetje en een meisje uit een
volksmilieu, waar natuurlijk verre van liefelijke toestanden heerschen, er in slagen
hun liefde voor elkaar ‘zuiver te houden.’ In het eerste boek ziet men Gabe Frowijn
en Aaike Brunt als kinderen en de liefde nog in het aanvangsstadium van een
enbewust-erotische kindervriendschap, terwijl in het tweede deel, ondanks
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tegenwerking en verwijdering, die liefde zich ontwikkelt tot een gevoel van
lotsverbondenheid. Gabe heeft uiteraard veel met de puberteit te stellen, maar Aaike
staat naast hem en zij heeft voor zulk een jong meisje verbazend veel slag om de
problemen van dit stuk jongensleven te begrijpen, onwaarschijnlijk veel zelfs.
Wanneer de familie Brunt uit het dorp verhuist, blijven de gelieven elkaar toch trouw,
nadat zij zelf in een bosch hun huwelijk hebben gesloten, waarbij Aaike het
huwelijksformulier voorleest. Het goede slot komt niet zonder vele beproevingen,
maar het komt.
Tot in haar laatste werk toe is Alie van Wijhe - Smeding blijkbaar beheerscht
gebleven door de obsessie van het liefdeleven, want ook hier tracht zij duidelijk zulk
een obsessie af te reageeren, zij het dan in den vorm van een ‘verhouding’ tusschen
kinderen. Dat er van een obsessie sprake is, kan men ook opmaken uit de talrijke
onaannemelijke situaties, die in het boek voorkomen en die kennelijk het product
zijn van een fantasie, die minder uit de ‘werkelijkheid’ put dan uit 'n bedachte wereld.
Het tegenstrijdige is daarbij, dat mevr. v. Wijhe typisch naturalistisch,
‘werkelijkheidsschilderend’ schrijft, zoodat men wel moet aannemen, dat zij aan de
gevoelens en toestanden, die in het boek ter sprake komen, een werkelijkheidskarakter
wil geven; dat blijkt ook uit de realistische schildering van de omgeving, van de
ouders van Gabe, van de kroeg, die zijn vader drijft, en uit den even realistisch
gehouden dialoog. Maar in dezen dialoog mengt zich het ‘net-echte’ van het
naturalisme met een boekerig en zedemeesterig taaltje, zooals zich in het heele boek
naturalistische beschrijving en krasse idealiseering mengen zonder met elkaar te
versmelten. Een wonderlijk procédé, dat naar het slot toe steeds minder bevredigt.
Vooral de meisjesfiguur Aaike is zoo onhoudbaar geidealiseerd, dat men volstrekt
niet meer begrijpt, hoe zulk een engelachtig wezen uit zulk een ruwe familie kan
geboren worden; trouwens voor haar partner Gabe geldt eigenlijk precies hetzelfde.
Ik voel nog het meest voor de bij-figuren op den achtergrond, Johannes en Roelien,
vader en moeder, die in het naturalistische genre hun verdienste hebben. Van
kinderpsychologie kan men in het geval Gabe - Aaike niet spreken; de kinderziel is
hier van de volwassen vrouw uit gedacht, het specifiek-kinderlijke ontbreekt er
volkomen aan. Dat lijkt mij al een ernstige fout in een boek, dat over kinderen (en
nog wel over zooiets subtiels als een liefde tusschen kinderen!) handelt. Een kind is
een wereld op zich zelf, die wij uit herinneringsen vergelijkingsmateriaal kunnen
reconstrueeren; maar men zal dat bezwaarlijk met succes kunnen doen, als men onder
den druk verkeert van een obsessie, die naar andere doeleinden jaagt, zelfs wanneer
kinderen het onderwerp zijn.

‘Waarheidsdrift’.
Dr Ritter heeft het, blijkens de biographische gegevens achter in deze uitgave, over
de ‘waarheidsdrift’ en de ‘ongemeene psychologische hoedanigheden’ van Alie van
Wijhe - Smeding Ik geloof, dat hij zich vergist; wie het werk van deze romancière
wil beoordeelen naar één allesbeheerschend gezichtspunt, zal altijd weer terecht
komen bij de obsessie, die niet gesublimeerd kon worden. Daaruit kan men zoowel
de voorliefde voor het sexueele detail (de ‘waarheidsdrift’ op een bepaald terrein)
als de ongeremde ‘idealiseeringsdrift’ afleiden, terwijl ook de ‘psychologische
hoedanigheden’ uitsluitend zijn te waardeeren als de psychologie van een
geobsedeerde.
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Menno ter Braak.

Dubbelnummer van De Stem
aant.

‘Dichter, het zwijgen was goud!’
In De Stem, dubbelnummer Juli-Augustus, tikt Anthonie Donker den prijswinnaar
Hoornik op de vingers vanwege zijn gedicht over de wijze van bekroning:
Gij maakt in 't openbaar
Haastig en luide bezwaar
Tegen jury en lot bij elkaar.
Gij critiseert uw bekroning,
Gij noemt het een dwaze vertooning
En gij toucheert de belooning.
Gij ziet het gegeven paard
In den bek en keurt het niet waard,
Maar houdt het vast bij den staart.
Ongerijmd is uw fout.
Gij die het zilver behoudt,
Dichter, het zwijgen was goud!
Gij hebt uw dichterlijk vuur,
Uw emotioneele natuur De eerekroon vergt u cultuur.

***
De aflevering bevat voorts proza van Albert Helman en Elisabeth Augustin, poëzie
in het Afrikaansch van W.E.G. Louw. M.N. van Blankenstein overziet den toestand
in Oost-Azië. R.F. Beerling geeft een belangwekkende beschouwing over Duitschlands
cultureele positie in Europa, naar aanleiding van het in 1935 verschenen boek van
Hellmuth Plessner over dit onderwerp. Anthonie Donker en Theun de Vries houden
zich beiden bezig met de poëzie der jongste generatie, terwijl Joh. de Molenaar in
een kort gedicht den schrijver der ‘Marginalia’ zijn hulde brengt. Voor den redacteur
van het tijdschrift een pleizierige bijdrage.
Het Critisch Bulletin is ook zeer rijk voorzien en bevat verschillende lezenswaardige
artikelen. Maar uit dezen zin van H. van Loon over Jean-Paul Sartre ben ik niet recht
wijs geworden:
‘Het is onnoodig alle verhalen te ontleden. Ze boeien door de hantise van het zoeken
het ik te fixeeren, dat, door onchristelijke erfzonde bevracht, walgt van zich zelf, een
walging, die in “La nausée” een tragisch accent droeg, die in deze verhalen boven
zich zelf stijgt, zich zelf leert zien, afstand neemt en zoo komt tot de satanische
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vermenging van kwaadsappigen humor en blinde behoefte in zich zelf te graven, om
zoo een bij voorbaat onmogelijk geweten uitweg, te zoeken.’
Het is niet de eerste maal, dat wij ons moeten afvragen, of de heer Van Loon bezig
is zijn Nederlandsch te verleeren.
M.t.B.

Tempo! Tempo!
aant.

Vierde revue in het Lutinepalace
Evenals in het Kurhauscabaret, waar de Nelsonrevues voorbijtrekken, gaat ook in
het onderzeesche Lutine-Palace de tijd zeer snel; en daarom is de titel ‘Tempo!
Tempo!’ van Willy Rosens nieuwe revue niet anders dan een zeer treffend symbool
van het revuewezen in het algemeen. Men moet de menschen niet tot bezinning laten
komen en dat liefst op de aangenaamste wijze. Aan deze elementen nu ontbreekt het
deze cabaretrevue ook ditmaal geenszins. Het wordt een beetje vervelend om steeds
weer te herhalen, dat het hier gepresteerde altijd af is en dat er aan het tempo tempo
tempo niets ontbreekt, maar het is dan ook de waarheid. Er zijn nauwelijks doode
plekken in dit programma; er is gelukkig maar één sentimenteel levenslied, dat
bovendien nog het minste succes heeft, en verder kan men zich onophoudelijk
amuseeren.
Franz Engel is ook nu weer het middelpunt van het ensemble. Wie hem ziet als een
opvliegenden, dommen, maar uiterst rederijken Beierschen ‘Staatsanwalt’, die niet
goed uit zijn woorden kan komen, weet, dat deze man een tooneelspeler van
bijzondere qualiteit is. Men moet zulke types uitstekend hebben geobserveerd en
verwerkt, wil men de persoonlijkheid van een dergelijk wezen zoo overtuigd (en met
andere dan grof-caricaturale middelen!) uitbeelden als Engel het hier doet! Dat het
bewuste nummer iets te lang gerekt is, neemt men zelfs gaarne op den koop toe. Met
Engel heeft het Lutine Palace een goeden ‘koop’ gedaan, want zulk een acteur, die
eigenlijk meer is dan alleen maar een man van ‘nummers’, weet het heele programma
vaart te geven. Zijn collega Max Ehrlich, meer uitsluitend een komiek, maar van de
goede soort, staat hem ook in deze revue weer uitstekend terzijde, terwijl het duo
wordt aangevuld door den in een bepaald genre allerminst onverdienstelijken Fritz
Steiner (de man met de ‘Tarnkappe’). Van Ehrlich vermeld ik speciaal de kostelijke
geluidsparodieën van het filmjournaal!
Het zeer tempo- en temperamentvolle paar Oskar Denes - Rosy Barsony (type: dikke
man met coquette vrouw, overschuimend van levens- en danslust) weet de schlagers
van Willy Rosen wederom met groot succes over het voetlicht te brengen. Claire
Eiselmeyr is vooral op dreef in het chanson ‘Vam, ist nicht mehr modern’. Rita Georg
moet het er niet te dik opleggen in het dramatische gebaar, maar liever een ‘Wirtin
zum Goldenen Stern’ vertolken.
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Dat Willy Rosen met zijn muziek en teksten even onmisbaar is voor het geheel als
Engel, spreekt vanzelf. Om uit de toch ietwat beperkte gevoelswereld van een
‘Rang-déwoe’, ‘ein bisschen Glück’, ‘'ne kleine Bar’, en soortgelijke ingrediënten
telkens weer een liedje te maken dat inslaat, is op zichzelf reeds een prestatie. Want
die wereld schijnt onveranderlijk te zijn, terwijl Rosen het toch van de variatie moet
hebben; zijn kunst is dus de scholastiek der kleinkunst, oftewel amusante scholastiek.
M.t.B.

Het z.g. menschelijk hart
aant.

Voordragen en lezen van poëzie Den Gulden Winckel
Den Gulden Winckel verschijnt in een dubbelnummer voor Juli en Augustus. De
redacteur, H.G. Hoekstra, opent de aflevering met een lezenswaardige beschouwing
over ‘Uitgesproken poëzie’, waarin hij m.i. zeer terecht tot de conclusie komt, dat
in dit geval ‘de eenige natuurlijke ontmoeting de eenzame is tusschen lezer en
gedicht’, dat, met andere woorden, zelfs de beste voordracht niet anders kan doen
dan inleiden tot de poëzie. Het best zou de dichter dus zelf nog kunnen optreden als
voordrager van zijn gedicht, aangezien hij, als ‘formateur’, daarvoor de eenige
aannemelijke persoon is, zooals Hoekstra uiteenzet. (Maar is een ‘poëzieformateur’
niet een nieuw en stoutmoedig begrip, gevormd naar analogie van
‘kabinetsformateur?)
Verder brengt de redactie in herinnering, dat honderd jaar geleden de latere mannen
van ‘Braga’, het parodistische tijdschrift, zijnde Ten Kate, De Hoop Scheffer en
Winkler Prins, in het Doopsgezinde Seminarium te Amsterdam samenkwamen; en
naar aanleiding daarvan drukt zij een gedicht af van den jonggestorven
luitenant-philosoof Kretzer, in ‘Braga’ gepubliceerd en ook nu nog actueel. Het heet
‘Het zg. menschelijk hart’.
Een menschlijk hart, geprezen pronkjuweel,
Dat elk als edelst roemt,
Zoo als hij 't draagt; dat ieder 't beste deel
Zijns aardschen aanzijns noemt!
Dat hart, waarmeê men vrijuit bluf mag slaan,
En heemlen 't op ten koste van het hoofd,
Het denkend deel, dat werkt en zwoegt en slooft,
Maar zonder eigenlof beschaamd terug moet staan!
Dat hart, - wat witje er meer nog van,
Dan pronk en bluf, - waardoor een zot begoocheld worde!
Dan pronk en bluf, - al wat het geven kan,
Een menschlijk hart: die algemeenste ridderorde!

***
Jakob Hiegentlich schrijft over Flaubert, Wolfgang Cordan over Albert Verwey en
de Duitsche cultuur, Gerth Schreiner over Jef Last; een voortreffelijk geschreven en
intelligente studie wijdt Adriaan Morriën aan Van Schendels korte verhalen, en
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tenslotte krijgt Hoornik nog eens een bestraffing voor zijn gedicht op het commissielid
Bloem. Veel pleizier heeft de bekroonde niet gehad van zijn misplaatste rijm!
M.t.B.

De bohemien en drinker
aant.

Het laatste werk van Joseph Roth
Legende van den alcohol
Joseph Roth, Die Legende vom Heiligen Trinker (Allert de Lange,
Amsterdam 1939).
Joseph Roth, de onlangs overleden Oostenrijksche schrijver, behoorde, naar het
schijnt, tot de weinig talrijke echte bohémiens. Halve bohémiens, met één been in
den salon en een ander in het artiestencafé, zijn er genoeg; zij behooren om zoo te
zeggen tot het onmisbaar décor van de wereldstad (of van een stad, die graag
wereldstad zou zijn); zij zijn eigenlijk hinderlijke en kinderlijke menschen; hinderlijk,
omdat hun kinderlijkheid niet spontaan is, maar kunstmatig, want echt-kinderlijke
menschen zijn 'n verkwikking voor oog en oor. De echte bohémien heeft stellig ook
véél kinderlijks, maar bij hem ligt deze eigenschap niet in geforceerde handelingen
pour épater le bourgeois. Het ongeregelde leven is hem een behoefte, hij voelt den
regelmaat van een ambt als een abnormalen dwang, als een aantasting van zijn
vrijheid. Iedereen, die wel eens een echten bohémien heeft ontmoet, zal kunnen
getuigen, dat niets hem verder staat dan de halve, de quasi-bohémien met zijn
aanstellerij. Misschien is de quasi-bohémien niet eens in staat den echten bohémien
te herkennen; hij vindt hem niet bijzonder, niet.... bohémien genoeg.
Maar Joseph Roth moet een bohémien geweest zijn, die zonder den drank niet kon
leven. Hij was een alcoholicus, zoo openlijk, dat Anton van Duinkerken hem bij zijn
dood in hexameters als taveerne-held heeft bezongen; want Van Duinkerken, hoewel
geenszins het type van den bohémien, heeft veel respect voor de genietingen, die de
alcohol biedt. Bovendien was Joseph Roth katholiek (hetgeen hij eveneens met Van
Duinkerken gemeen had), legitimist, d.w.z. aanhanger van de Oostenrijksche idee,
die een supranationale idee is, en vijandig zoowel aan nationaal socialisme als
communisme, met Hollywood verschijnselen van den geest des tijds, dien hij in zijn
‘Antichrist’ geeselde. Een schilderachtige figuur dus, een bohémien van qualiteit,
die door het alcoholisme nog niet was afgestompt. Hij stierf kort na Ernst Toller,
dien men overigens geenszins zijn medestander kan noemen, maar wiens dood diepen
indruk op hem schijnt te hebben gemaakt.
***
Als laatste geschrift van de hand van dezen merkwaardigen schrijver ziet thans het
licht ‘Die Legende vom Heiligen Trinker’, door den uitgever uitstekend verzorgd
als een klein brevier van den alcohol; Roth schreef dit boekje in de lente van 1939,
niet lang dus voor zijn dood op 27 Mei van hetzelfde jaar. Het is de geschiedenis
van een bohémien, van een drinker, die onder de bruggen van de Seine pleegt te
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overnachten; van een man, die wonderen ontmoet al drinkende... post of propter
blijft den lezer ter beoordeeling overgelaten, want de titel zegt al, dat het boekje een
legende wil zijn.
Het is een legende met moderne ingrediënten, met het Parijs van onze dagen als
achtergrond, met Pernod, voetbalroem en zoo meer. Andreas de drinker is echter een
bij uitstek a-moderne figuur. Anti-modem is hij niet; hij dwaalt als bohémien en
drinker, dank zij zijn wonderbaarlijke geldschieters, door het leven als een
vertegenwoordiger van een andere wereld. Roth vertelt boeiend genoeg; de sfeer van
het verhaal is bij hem ook ditmaal van meer belang dan de psychologie der personages;
de stijl is poëtisch, maar toch helder en beknopt. Van de dronkenschap van Andreas
gaat geen vulgaire werking uit; de alcohol is meer symbool van het zwervende leven,
dat zich niet aan den ketting der conventies wil laten leggen, en tegelijk van het
hoogere leven, zooals Roth het concipieert, dat zich elders in een vaag-katholiek
motiefje (de Heilige Theresia van Lisieux, aan wie Andreas geld moet terugbetalen)
laat gelden. Eerlijk gezegd: het alcoholisme lijkt hier veel echter doorleefd dan het
katholicisme, waaraan men niet recht gelooft. De zeer reëele en toch poëtisch
geschilderde ervaringen van den bohémien maken het boekje tot een sympathiek
besluit van Roths literaire leven, vooral ook, omdat het auto-biographische karakter
van het drinkersverhaal juist in de legendarische sfeer zoozeer zijn stijl
vertegenwoordigt.
M.t.B.

Thomas Mann gehuldigd
aant.

Zijn beteekenis als humanistische figuur niet aan grenzen gebonden
De Duitsche schrijver over goed en kwaad
Het was voor een tot de laatste plaats bezette zaal, dat gisteren Thomas Mann in
Pulchri op initiatief van het Kunstenaarscentrum voor Geestelijke Weerbaarheid is
ontvangen en toegesproken. De schrijver, die vergezeld was van zijn echtgenoote,
heeft gelegenheid gehad velen de hand te drukken, onder wie vertegenwoordigers
van allerlei kunsten en talrijke intellectueelen. Wij zagen, ondanks de vacantie, vele
schrijvers, tooneelspelers en beeldende kunstenaars, die zich aan den heer en mevr.
Mann lieten voorstellen. Onder hen werden opgemerkt Constant van Wessem, Ben
van Eysselsteyn, Corn. Veth, Jan Poortenaar, G. van Hulzen, Fenna de Meyier, Tony
de Ridder, dr H.E. van Gelder, Jan Musch, Paul Huf, J. van Elsäcker en vele anderen.
Het woord werd allereerst gevoerd door dr G. Stuiveling, die den heer en mevr.
Mann en de aanwezigen een woord van welkom toeriep. Hij getuigde van de
dankbaarheid, die men in Nederland voelt voor de aanwezigheid in Europa van een
figuur van dit formaat, die niet alleen een groot schrijver en Nobelprijsdrager is,
maar meer: een symbool van een ander Duitschland en dus ook van een ander Europa.
De Duitsche geest, aldus spr, is niet in grenzen te vangen; hij is een
wereldaangelegenheid, en wie hem vertegenwoordigt is een wereldburger. Daarom
betreuren wij het des te meer, dat deze wereldburger niet tevens burger van zijn land
kan zijn.
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Strijdbaar humanisme, aldus besloot spr zijn rede, is noodzakelijk; het is de eenige
weerbaarheid, die ons redden kan van den ondergang.
Vervolgens werd, bij ontstentenis van prof. Pos, die plotseling door ziekte
verhinderd was, het woord gevoerd door dr Menno ter Braak, die uitging van de
uitspraak ‘Wo Begriffe fehlen, da stellt zur rechten Zeit ein Wort sich ein’.
Tegenwoordig zijn woord en begrip zoozeer door elkaar gehaald, dat wij geneigd
zijn om den zin om te draaien: ‘Wo Worte fehlen, da stellt zur rechten Zeit ein Begriff
sich ein’. Den nieuwen geest, waarover wij spreken, moeten wij met woorden
aanduiden, die eigenlijk hun zin hebben verloren: conservatisme-revolutie,
aristocratie-democratie. Bij Thomas Mann vindt men een dergelijk begrippenpaar
reeds in de figuren van Settembrini en Naphta (in ‘Der Zauberberg’), maar na 1933
heeft hij, die als kunstenaar vooral een onpolitieke geest is, zich met een politieke
richting moeten identificeeren. Spr maakt gewag van de groote moreele autoriteit,
die Mann in gansch democratisch Europa geniet, en die hij juist te danken heeft aan
zijn afkeer van woorden zonder begrip; wij prijzen ons gelukkig, zoo eindigde spr,
dat wij dezen moedigen ‘aristo-democraat’ in ons midden mogen begroeten.
Prof. dr N.A. Donkersloot, die daarna sprak namens de P.E.N.-Club, bracht den
heer Mann den dank dezer vereeniging. Hij noemde het werk van den schrijver het
persoonlijke contact, dat men zich voor kan stellen; voor spr beteekende Mann in
zijn studententijd eenvoudig: Duitschland. Thans heeft het lot een wending gegeven
aan dit leven, die zeker onverwacht gekomen is. Men noemt Mann den ‘Dichter der
bürgerlichen Lebens’, maar hij is ‘ausgebürgert’ en eigenlijk had hij al eerder
‘ausgebürgert’; d.w.z. hij was veel meer geworden dan alleen de ontleder van de
burgerlijke mentaliteit, hij was de ontleder van het menschelijke leven in zijn eeuwige
vormen, en met name van de ziekte. Het is karakteristiek, dat Manns driedeelige
Joseph-trilogie over de Joden handelt; hij schrijft over eeuwige figuren, zijn wezen
is onpolitiek, maar de scepticus wordt strijder en door den tijd uitverkoren om aan
te moedigen stand te blijven houden.
Freule Repelaer van Driel sprak als vertegenwoordigster der muziek een woord
van dankbaarheid, ook voor Thomas Manns dochter Erika, die voor tien millioen
kinderen schreef, in wier leven de droom der muziek geen plaats meer vinden kan.
Het ‘Alle Menschen werden Brüder’ zal niet vandaag of morgen. maar toch eens
verwerkelijkt worden.

Rede van Thomas Mann.
Na de pauze heeft Thomas Mann zelf het woord gevoerd. De Italianen, aldus Mann,
beschouwen als het puikje van taalwellust ‘la lingua toscana in bocca romana’;
hetzelfde zou hij willen zeggen van de Duitsche taal in Hollandsche monden. Spr
haalde een woord aan van Björn Björnson, den zoon van den bekenden schrijver,
die hem eens zeide: ‘Man soll keine Rede halten, man soll reden’, en dat wilde hij
ook thans doen.
Nederland is voor mij, aldus Mann, een ideaal rustoord geweest. Noordwijk heeft
mij vergund mijn Goethe-roman zoo ver af te maken, dat hij waarschijnlijk nog in
den herfst zal kunnen verschijnen; maar ook de Nederlandsche steden en hun musea
heb ik kunnen bezoeken. Ik bewonder de strijdbare democratie van Holland en het
doet mij bizonder veel genoegen, dat ik op deze wijze ook nog kennis heb kunnen
maken met Nederlandsche kunstenaars.
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Wij hebben in den laatsten tijd een verandering zien plaats grijpen, die
karakteristiek is voor den Europeeschen geest. Geestelijke vrijheid verdedigen wil
niet zeggen de absolute tolerantie voorstaan, want de geestelijke vrijheid heeft thans
haar verbitterde vijanden. Omdat wij dat weten, weten wij ook weer, wat goed en
kwaad is. Het kwaad heeft zich zoo duidelijk geopenbaard, dat wij, vereenvoudigend,
voor het goede kunnen strijden zonder beneden ons niveau af te dalen. Dat is de
wijze, waarop de geest zich ‘rebarbarisiert’. Er is in dezen tijd één geluk: dat wij
onze sceptische schuchterheid hebben afgeleerd, dat wij de rol van David tegen
Goliath, van St Joris tegen den draak, weer ten volle hebben leeren begrijpen (Lange
en geestdriftige toejuichingen).
De heer Pront sprak namens het Kunstenaarscentrum een slotwoord en
overhandigde Thomas Mann als aandenken het Fransche boekje van prof. Tielrooy
over de hedendaagsche Nederlandsche letterkunde.

Hegel - Schopenhauer
aant.

Het accentverschil tusschen twee philosophische autoriteiten
De pessimist als opvoeder en humanist
Thomas Mann, Schopenhauer (Bermann - Fischer Verlag, Stockholm
1938).
Dr Antoon Vloemans, Nietzsche (H P. Leopolds Uitg. Mij, Den Haag 1939).
Het negentiende-eeuwsche denken heeft, dunkt mij, geen invloeden sterker ondergaan
dan die van Hegel en Schopenhauer; het zou zelfs aardige resultaten opleveren, als
men eens ging nagaan welke soort menschen vooral door Hegel en welke soort vooral
door Schopenhauer werd beïnvloed; men zou dan stellig tot de ontdekking komen,
dat beide kategorieën weinig met elkander gemeen hebben. Uit Hegel kwam Marx
voort, uit Schopenhauer Richard Wagner; in Marx is de methode van Hegel op de
spits gedreven, in Wagner kan men een eenzijdige kunstenaarsinterpretatie zien van
Schopenhauer, maar voor beide denkers zijn toch deze ‘diadochen’, deze opvolgers,
uitermate karakteristiek; van Hegel had nooit een Wagner kunnen afstammen, van
Schopenhauer nooit of te nimmer een Marx. Globaal gesproken komt het er op neer,
dat uit Hegel de rationalistische, wetenschappelijke, politieke geest inspiratie heeft
geput, terwijl Schopenhauer voornamelijk de kunstenaars, de intuitieven, de
pessimistische naturen bevruchtte. In zulk een simplistischen vorm is deze ‘waarheid’
hetzij een waarheid als een koe, hetzij maar een halve waarheid; immers de invloeden
van Hegel en Schopenhauer worden eigenlijk daar het interessantst, waar zij elkaar
kruisen, met elkaar in conflict komen. Zuivere Hegelianen en zuivere
Schopenhauerianen. zonder een scheutje twijfel aan hun groote autoriteit, zijn voor
ons altijd op de grens van de caricatuur, nu de strijd tusschen deze beide philosophieën
langzamerhand door andere oorlogen is verdrongen naar de philosophische
handboeken; Hegel en Schopenhauer hebben beide in het West-Europeesche denken
hun sporen achtergelaten en een van hen negeeren kan men zelfs niet meer; daarvoor
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zijn zoowel hun qualiteiten als hun noodzakelijke beperktheden te duidelijk gebleken.
Philosophische autoriteiten worden op den duur ook weer ‘gewone’ menschen, nadat
zij een aantal jaren de alleenheerschappij voor hun ideeën hebben opgeëischt.
Toch blijft ook nu nog het accentverschil tusschen de autoriteit van Hegel en die van
Schopenhauer typeerend voor moderne menschen, die misschien andere namen
kiezen om deze tegenstelling te verduidelijken. Men zou het niet beter onder woorden
kunnen brengen dan Thomas Mann het doet in zijn superieure studie over
Schopenhauer, waar nij een uitspraak van Hegel stelt tegenover een van zijn beminden
denker. Hegel: ‘Meine Herren, ich kann wohl sagen: Ich rede nicht nur die Wahrheit,
ich bin die Wahrheit.’ (Bolland komt ons voor den geest!) Schopenhauer: ‘Die
Menschheit hat Einiges von mir gelernt, was sie nie wieder vergessen wird.’ Ik vind,
voegt Mann er aan toe, het laatste ‘sowohl weltmännischer wie bescheidener, wie
auch annehmbarer. Um Annehmbarheit aber handelt er sich, wenn man von Wahrheit
spricht. Die Wahrheit, scheint mir, ist nicht an Worte gebunden, sie fällt nicht mit
einem bestimmten Wortlaut zu sammen, - vielleicht sogar ist das ihr
Haupt-Kriterium.’ Voortreffelijk lijkt mij hier gezegd, waarom Schopenhauer voor
het tegenwoordige denken meer actualiteit heeft (zij het niet de actualiteit van het
persbureau) dan Hegel. Over de vraag twisten, wie van beide de waarheid in pacht
had, is monnikenwerk geworden; maar een onloochenbaar feit is, dat men Hegel niet
meer kan aanvaarden, als men zijn ‘Wortlaut’ niet aanvaardt, terwijl Schopenhauer
losgemaakt van zijn ‘Wortlaut’, door zijn persoonlijkheid en zijn stijl nog inspireeren
kan, zonder dat men daarom tot een Schopenhauerclub moet toetreden, een
afschuwelijk en onmenschelijk philosophenjargon moet gaan schrijven of een pedante
superioriteit boven de ‘gewone menschen’ aan den dag hoeft te leggen. Kort gezegd:
Schopenhauer heeft den terugkeer van de autoriteit tot de ‘gewone menschelijkheid’
beter doorstaan dan Hegel. Over de beteekenis van beider leer is daarmee wellicht
niet veel gezegd, maar de discussie daarover wil ik met vreugde overlaten aan de
vakphilosophen; te meer, omdat ook het boekje van Thomas Mann aan deze soort
problematiek met aristocratische achteloosheid voorbijgaat om onze volle aandacht
op te eischen voor den mensch Schopenhauer, die den denker omvat, zij het dan ook
niet als handboekendenker.

Een meesterlijk portret in tachtig bladzijden.
De invloed van Schopenhauer op Mann is een bekend feit. Naast Schopenhauers
uitspraak: ‘Der Tod ist der eigentliche inspirierende Genius oder der Musaget der
Philosophie.... Schwerlich sogar würde auch ohne den Tod philosophiert werden’,
kan men een uitspraak van Mann zelf stellen, die mij destijds zoo trof, dat ik er een
motto van maakte voor mijn Carnaval der Burgers: ‘Zum Leben gibt es zwei Wege:
Der eine ist der gewöhnliche, direkte und brave. Der andere ist schlimm und führt
über den Tod, und das ist der geniale Weg’. Deze woorden zijn vol van Schopenhauer,
wiens philosophie in laatste instantie een verlossingsphilosophie is, en als zoodanig
zeer verwant aan het Christendom, ondanks haar scherp anti-christelijke kanten.
Kunst, muziek, genie, heilige, dood: die begrippen staan bij Schopenhauer alle in
het teeken van de verlossing. Hij kan daarom gemakkelijk misbruikt worden door
degenen, die den ‘gewöhnlichen, direkten und braven’ weg verkiezen; maar voor
Thomas Mann was Schopenhauer nooit een recept, dat hem ontsloeg van de
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verplichting om zichzelf te worden. Schopenhauer wees hem den weg, maar maakte
hem niet tot slaaf.
Het is zeer de moeite waard na te gaan, hoe zich in het werk van Mann naast de
invloed van Schopenhauer die van Nietzsche doet gelden, maar dan als ondertoon;
die ondertoon is echter van zeer veel belang voor den toon van het geheele oeuvre.
Als men zoo voortreffelijk, om niet te zeggen meesterlijk in tachtig bladzijden over
Schopenhauer kan schrijven als Mann het hier doet, moet men wel, bij alle gevoel
van intieme verwantschap, afstand genomen hebben van Schepenhauers
waarheidspretentie; en dezen afstand verkreeg Mann zonder eenigen twijfel door
Nietzsche. Het polemische karakter van Nietzsches philosophie lag hem allerminst
en aan het aggressieve optreden van Nietzsche heeft hij nooit waardeering kunnen
schenken; neen, Mann trachtte eigenlijk altijd in Nietzsche terug te vinden datgene
wat hem in Schopenhauer het dierbaarst was, d.w.z. datgene, wat bij hemzelf en den
twintigste-eeuwschen lezer een verzoening zou kunnen bewerkstelligen tusschen
Schopenhauer en zijn afvalligen discipel...... die toch door zijn essay Schopenhauer
als Erzieher duidelijk genoeg toonde wat hij aan zijn geestelijken voorvader te danken
had. Zoo tracht Mann ook in dit boekje de breuk tusschen Nietzsche en Schopenhauer
te ‘verzachten’ en Nietzsche te teekenen als iemand, die eigenlijk veel weg had in
de practijk van wat Schopenhauer in theorie als het ideaal van askese en heiligheid
stelde: ‘Schüler des Philosophen Schopenhauer von Hause aus und erst recht, als er
es nicht mehr sein wollte.’1)
Ook voor Thomas Mann is Schopenhauer een ‘opvoeder’ geweest, terwijl Nietzsche
hem meer als een toegift in den schoot werd geworpen. Als geboren kunstenaar en
als burger, die de burgerlijke vooroordeelen had leeren doorzien, moest hij èn voor
de kunstvereering èn voor het pessimisme van Schopenhauer meer voelen dan voor
de ietwat geforceerde overwinning, die Nietzsche op deze soort metaphysica behaalde.
Met dat al ziet Mann, blijkens dit essay, zeer goed in, dat het toch een overwinning
was, al hebben de nazi's dan ook stevig geprofiteerd van de geforceerde bijgeluiden.
Dat is juist een van de voornaamste bekoringen van Manns geschrift: dat het
Schopenhauer met al zijn tijdelijke beperktheid en zelfs zijn rentenierstics op een
afstand brengt, om hem toch volledig te laten gelden. Hij ziet heel goed, dat
Schopenhauer óók een geldteller, ook een reactionnair, ook een ‘Bürger unweigerlich
bis ins Geistigste und Persönlichste’ geweest is; maar hij neemt dat op in zijn
beschouwing, hij laat het gelden als een moment in Schopenhauers bestaan, omdat
deze, als leeraar van de verlossing, tot de maatschappelijke dingen eigenlijk geen
echte verhouding had.
Zoo werken ook de belachelijkheden van den grooten man in dit portret mee om
hem recht te laten wedervaren. Geen spoor van ijver om proselieten te maken voor
een nieuwen Schopenhauer-cultus, geen enkele poging om een nieuwe
Schopenhauer-mythologie ‘op touw te zetten’, waarmee men dan wellicht weer een
Schopenhauer-gemeente zou kunnen opkweeken; maar wel overal de sporen van
een groote dankbaarheid jegens den ‘opvoeder’, die den portrettist de verplichting
oplegt Schopenhauer voor te dragen als ondanks alle beperktheid modern, ‘zukünftig’,
Modern en ‘zukünftig’ juist misschien, omdat bij Schopenhauer de mensch en de
humaniteit in het centrum staan. Schopenhauer, ‘Mischung von Voltaire und Jakob
Böhme’, moge men thans kunnen zien als den schepper van een mythologie, die
geen anderen achtergrond had dan de rechtvaardiging van Schopenhauers eigen
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behoefte aan verlossing door de begrippen kunst, genie en heiligheid: deze
Schopenhauer was nochtans een humanist, die evenveel recht heeft om gehoord te
worden als de anti-humanisten, die zich toch niet kunnen onttrekken aan de
consequenties van het mensch-zijn. Want zijn humanisme was op zijn minst genomen
niet goedkoop, zooals veel, dat men tegenwoordig op de geestelijke markt als wijsheid
voorgezet krijgt....
Niet door aan den ‘Wortlaut’ van Schopenhauers leer te kleven, maar door hem in
zijn stijl te laten herleven, door hem persoonlijk te ‘ontmoeten’, heeft Thomas Mann
zijn leermeester in dit essay het beste gediend. Vorm en inhoud zijn hier zoo volkomen
één, dat men zou moeten schoolmeesteren om een overbodigen zin aan te wijzen;
de soms wel eens omslachtige stijl van Mann schijnt door het instellen op den stijl
van Schopenhauer gevleugeld te zijn geworden. Wie dit boekje uitgelezen heeft voelt
zich dankbaar; en van hoeveel boeken kan men dat zeggen?

Een groot denker, die overdreef.
Dankbaarheid zou men b.v. moeilijk kunnen voelen jegens dr Antoon Vloemans, die
een boek over Nietzsche heeft geschreven. Als het waar is, wat men beweerd heeft,
dat een boek volkomen gequalificeerd is door den zin, waarmee het begint (zooals
Goethe's Wilhelm Meister door den beginzin: ‘Das Schauspiel dauerte sehr lange’),
dan zou het er voor dr Vloemans bedenkelijk uitzien, want hij vangt aldus aan:
‘Onder de figuren van beteekenis op het gebied van de philosophie is de naam van
Nietzsche de jongste, die in het graniet van het menschelijk denken en herdenken
werd gebeiteld.’
De naam, die gebeiteld werd in het graniet van.... neen, neen, zoo mag men niet over
Nietzsche schrijven! En zoo pleegt men helaas toch over Nietzsche te schrijven!
Eerlijk gezegd, het boek van dr Vloemans valt na dezen inzet tamelijk mee. Het is
een exposé voor leeken, populair gehouden, waarin de voornaamste levens- en
denkmomenten van den ‘eenzame van Sils-Maria’ (zoo kunnen wij hem wel noemen
in dezen stijl) zijn vervat. Natuurlijk heeft Nietzsche, ‘naast Dostojefski de groote
psycholoog van de negentiende eeuw,’ zich ook aan erge ‘overdrijving’ schuldig
gemaakt en heeft hij ‘zichzelf overschreeuwd’ (altemaal onnette dingen, waarvoor
dr Vloemans zich wel zal hoeden); maar hij is toch een groot denker, en qua talis
komt hij in het graniet, of hij wil of niet.
Voorzoover dr Vloemans het denkwerk van Nietzsche naar den ‘Wortlaut’
populariseerend weergeeft, doet hij niets kwaads en misschien zelfs wel veel goeds;
de ontwikkelde leek, die zich op de hoogte wil stellen van dit ‘gesternte aan het
geestelijk firmament,’ kan bij dezen auteur zeer wel terecht. Maar men moet vooral
niet op dr Vloemans' exposé toepassen wat Thomas Mann (zie hierboven) over het
voornaamste criterium der waarheid zegt; bij dr Vloemans n.l. valt de waarheid over
Nietzsche geheel samen met den ‘Wortlaut,’ en alles wat men bij Nietzsche tusschen
de regels door moet lezen, alles wat hem tot een geraffineerd stylist en tot den
voornaamsten commentator van zijn eigen ‘waarheden’ stempelt, zal men in deze
verhandeling vergeefs zoeken. En is daarmee eigenlijk niet gezegd, dat Nietzsche er
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in ontbreekt, zooals Schopenhauer volkomen tegenwoordig is in het essay van Thomas
Mann?
Menno ter Braak.
1) Ik veroorloof mij dit citaat in het enkelvoud weer te geven, hoewel Mann schrijft:
‘als sie es nicht mehr sein wollten’. Er is immers geen twijfel aan, of Mann
spreekt hier, schijnbaar in het algemeen, over een zeer bepaalden persoon:
Nietzsche.

De dichter A. Marja
aant.

A. Marja, Eenvoudig Schilderij. (U.M. Holland, Amsterdam 1939.)
A. Marja, Omneveld Havenlicht. (H.P. Leopolds Uitg. Mij, Den Haag
1939.)
De jonge dichter A. Marja behoort tot de omgeving van de z.g. Amsterdamsche
School; die, zooals men weet, bestaat uit Ed. Hoornik, Jac. van Hattum en Gerard
den Brabander; de geleerden zijn het er nog niet over eens, of deze school wel met
recht school heet, maar Amsterdamsch is in ieder geval juist. Bij den Groninger
Marja nu vindt men ongeveer dezelfde poëtische factoren: een soms nogal
oppervlakkigen cynischen toon, daarachter ook vrij wat sentimentaliteit, maar vaak
een goed gedicht, waaruit men meent te kunnen opmaken, dat deze dichter een
toekomst heeft.... als hij zich ten minste niet al te vast in de genoemde schoolbanken
heeft genesteld. Zeker is Marja een dichter, die den vorm met groot gemak hanteert;
maar dat behoedt hem niet altijd voor gemeenplaatsigheid à la Greshoff of Du Perron,
wier invloeden hij tracht te verwerken. Ook een religieus sentiment is Marja niet
vreemd, maar het doet in het ensemble dezer poëzie het minst overtuigend aan.
In den laatsten van de twee bundeltjes, ‘Omneveld Havenlicht’, is trouwens het
religieuze element vrijwel niet vertegenwoordigd, behalve in een fellen hekeltoon.
die zich richt tegen het schijngeloof. den ‘Farizeeschen kanker’, ‘den duivel der
schijnheiligheid’, zooals de dichter het in de reeks ‘Strofen’ (opgedragen aan zijn
vader) noemt.
Zoowel ‘Eenvoudig Schilderij’ als ‘Omneveld Havenlicht’ bevatten gedichten,
die iets te zeggen hebben; maar als figuur is Marja, zooals wij hem tot dusverre
hebben leeren kennen, nog ‘vervangbaar’. Hij is, met zijn deugden en gebreken, nog
niet zoo persoonlijk als het bijzonder geslaagde omslag van ‘Omneveld Havenlicht’,
dat ik hier speciaal wil vermelden.
M.t.B.

Soldaat en boer
aant.
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Een roman uit het Bourgondische tijdvak
Vissers dreigende schim
Filip de Pillecijn, De Soldaat Johan. (P.N. van Kampen & Zn., Amsterdam
z.j.)
Peter van Steen, Meneer Bandjes, Kantoorbediende. (Nijgh & van Ditmar,
Rotterdam 1939).
De geschiedenis der ‘landsknechten’, die in dezen tijd nog een naspel dreigt te krijgen
door het ontstaan van formaties als de S.A. en de S.S. is voor den toeschouwer, die
er na eeuwen tegen aan kijkt en van de historisch geworden heeren althans geen last
meer ondervindt, een zeer boeiend onderwerp. De soldenier, de huurling, de betaalde
strijder, vertegenwoordigt een opvatting van het oorlogvoeren, die in de negentiende
eeuw scheen te zullen verdwijnen, omdat door de conscriptie de volkslegers
ontstonden; het vechten (of het ‘dienen’) werd een nationale plicht, evenals het
belasting betalen, en beide behoort de ware vaderlander met een gevoel van trots te
verrichten. Gansch anders de ethiek van den landsknecht, die, zooals Hermann
Rauschning zegt, geen verhouding heeft tot zijn vaderland, maar alleen een verhouding
tot zijn leider, die deel uitmaakt van een beroepsgilde en als zoodanig ook alleen
beroepstrouw kent. De landsknecht is een vakman met een zeer speciale vakkennis,
waaraan groot risico verbonden is; maar voor den avonturier, die weinig te verliezen
heeft en, als hij geluk heeft, veel kan winnen, wordt het risico gecompenseerd door
de kans op plunderen, brandstichten en macht uitoefenen: allemaal dingen, die den
gewonen burger verboden zijn, omdat hij deel uitmaakt van een ‘normaal’ geheel,
waarin men zich niet kan uitleven, maar zich juist verdienstelijk maakt door zich aan
te passen en zich de landsknechten van het lijf te houden.
Geen aangrijpender tegenstelling dus dan tusschen den landsknecht, den zwervende,
en den boer, den gezetene; de beschrijvingen van den oorlog, die een plaag is voor
den boer, omdat hij veel meer nog dan de stedeling is overgeleverd aan de willekeur
van het soldatenwezen, zijn niet te tellen; het is altijd weer dezelfde geschiedenis
van in één etmaal verloren arbeid van jaren, platgebrande huizen en wat daarbij hoort;
de kroniek van deze gebeurtenissen is eentonig, want het gaat dikwijls om anonieme
soldaten en anonieme boeren, die slechts den achtergrond vormen voor de groote
politiek, die men uit de schoolboeken leert, maar daarom niet minder acteurs in het
drama. Voor den boer is de soldaat de pest van zijn bestaan, voor den landsknecht
is de boer de prooi, die altijd wel ergens wacht.

De romanticus en zijn personages
In deze sfeer speelt de roman van Filip de Pillecijn, De Soldaat Johan; en de
hoofdpersoon is een typische tusschenfiguur, omdat hij van beroep soldaat is, maar
door een innerlijken drang gedreven wordt naar de bebouwing van het land. De
soldaat Johan diende in het leger van den Bourgondischen hertog Karel den Stoute,
maar na den slag bij Nancy, waarin Karel werd gedood, keert hij terug naar het land,
waar hij vandaan kwam en hij wordt boer. Hij wordt bovendien een voorstander van
de vrije boeren; hij wordt betrokken in de sociale woelingen van die dagen en leert
het decoratieve van het wezenlijke onderscheiden, als hem een licht opgaat over de
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maatschappelijke toestanden. De soldaat en boer Johan komt in aanraking met
flagellanten, met ‘revolutionnairen’, hij leert (als boer) wat het beteekent om onvrij
te zijn en aan willekeur overgeleverd; hij trekt opnieuw ten oorlog, maar nu met
‘sociaal besef’. Als het blijkt, dat de boeren nog slechts een vaag begrip hebben van
hun positie, nog niet rijp zijn voor de bevrijding, keert hij terug naar zijn woonplaats,
naar zijn vrouw en kind. Boer en aarde behooren samen.
Filip de Pillecijn, de Vlaamsche schrijver, die dit verhaal van den soldaat oververtelt,
is een romanticus. Marnix Gijsen zeide van een zijner vorige werken, dat het is ‘vol
poëtische gevoeligheid, zeer spectaculair van bekoorlijke uiterlijkheden, maar met
een tekort aan geest’. Ik weet niet precies, wat hij met tekort aan geest bedoelt, maar
met deze omschrijving zou ik verder wel kunnen instemmen, ook wat betreft dezen
laatsten roman. De Pillecijn weet de sfeer eener romantische vertelling n.l. zeer wel
te treffen, maar men gelooft aan zijn menschen het minst; zij blijven omtrekken, zij
zijn hoogstens een deel van de atmosfeer. Als zooveel romantici heeft De Pillecijn
gevoel voor de poëzie van het verleden, maar mist hij het vermogen om zich met
een historische periode zoo te vereenzelvigen, dat men zou zweren, dat hij er in
geleefd had. Men zou dat al uit den titel van dezen roman kunnen afleiden. ‘De
soldaat Johan’: dat is niet de soldaat in het algemeen, het verschijnsel soldaat van de
vijftiende eeuw, dat is evenmin alleen de concrete Johan en niemand anders; het is
een mengsel van algemeenheid en bijzonderheid, dat inderdaad zeer karakteristiek
is voor den stijl van Filip de Pillecijn. Men kan zeker niet zeggen, dat deze Johan
zonder kennis van zaken geteekend is, en men kan dat evenmin beweren van andere
figuren in het boek: de vrouw Grete, den boer Niklaas, den heer Jan van Sombeke;
maar het laatste raffinement, waardoor een romanfiguur onvergetelijk en
onherhaalbaar persoonlijk wordt, moeten wij toch ontberen. De Pillecijn is niet in
de huid van den soldenier gekropen, noch bij zijn oorlogswerk, noch toen hij boer
werd; hij schildert hem en zijn tijd op grond van zijn verbeelding en met kennis van
die eeuw, terwijl onwillekeurig toch telkens de anachronismen voor den dag komen.
Anachronistisch zijn niet de feiten, maar de psychologische conclusies, die De
Pillecijn uit het bestaan van deze menschen trekt; zij zijn in laatste instantie variaties
op moderne menschen, omgeven met de poëzie van ‘vervlogen eeuwen’.... en juist
daarom noem ik De Pillecijn een romanticus. Hij voelt dat waarschijnlijk zelf ook
wel, en houdt het psychologische deel opzettelijk vrij sober; de soldaat Johan en zijn
vrouw spreken bij voorkeur in korte zinnetjes, die van een elementair beleven der
dingen moeten getuigen. Maar de overgangen van landsknechtenmoraal naar
boerenmoraal en vice versa, die ons juist voor allerlei vragen stellen, blijven bij De
Pillecijn aan den decoratieven kant; hoofdzaak is voor hem de beschrijving van het
zichtbare, van een flagellantenoptocht, van een conflict tusschen heer en boeren enz.
Wanneer echter de soldaat Johan ‘luidop denkt’ dat een slagveld ‘menschelijker’ is
dan het tafereel van een pestepidemie, dan betrappen wij De Pillecijn op een
anachronisme, want het begrip ‘menschelijk’ in den zin, waarin hij het gebruikt, lijkt
een bij uitstek onmogelijke overweging (en dan nog wel ‘luidop’!) van een soldaat
van Karel den Stoute! Ook wanneer deze zegt: ‘De aarde is alles’, of zijn vrouw, niet
minder kort van stof: ‘De wereld is groot’, dan voelt man, dat hier een
twintigste-eeuwsch literair denkbeeld in de plaats wordt gegeven van
vijftiende-eeuwsche denkvormen; en daaraan merkt men dan ook, dat De Pillecijn
niet in de huid van zijn personages kruipt, maar hen van buiten af,
schilderend-beschrijvend, benadert.
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De Soldaat Johan lijkt mij daarom dan ook geen eerste rangs boek, want daarvoor
overweegt te zeer de romantische beschrijving. Het is een zeer goed geschreven boek
van het tweede plan, en meer een historisch landschap met menschen, die er de
beweging in aanbrengen, dan een historisch beeld van den soldaat en den boer uit
het Bourgondische tijdvak. Men zou trouwens ook een grooter schrijver moeten zijn
dan de poëtisch gevoelige en ‘spectaculaire’ De Pillecijn, om de verscheidenheid en
de eventueele verzoening dezer twee menschensoorten door en door aanvaardbaar
te kunnen maken. In zijn genre is De Pillecijn echter zeker een verdienstelijk auteur
uit de romantische school.

De twee meneeren.
Peter van Steen is iemand, die er last van heeft, dat hij zijn debuut niet kan overtreffen.
Dit debuut, Ochtendnevel, wekte alom sympathie, omdat het een oprecht boek was,
zonder eenige valsche pretentie geschreven en treffend door een zekere zuiverheid,
die wees op een autobiographischen achtergrond. Maar deze soort zuiverheid kan
een schrijver niet herhalen; hij moet iets anders schrijven, of zijn leven lang
rondloopen met zijn debuut als meesterwerk, en dit laatste is bepaald vervelend voor
iemand, die de behoefte voelt om te publiceeren. Toch moet men eerlijkheidshalve
zeggen, hoewel het voor den betrokken auteur misschien niet prettig is om te
vernemen, dat Peter van Steen schijnt te blijven steken. Zijn vorige boek, Revue des
Dagen, handelend over de werkloosheid, behoorde geheel en al tot het naturalisme
uit de school van Heyermans, en men kan nu niet precies beweren, dat wij daar naar
snakken. Ook dit boek kon men wel sympathiek noemen, maar na het debuut heeft
zulk een brevet van goed gedrag nog maar weinig beteekenis.
En nu Meneer Bandjes, Kantoorbediende. Hier heeft Peter van Steen een gevaarlijke
concurreerende schim opgeroepen, n.l. den door Vestdijk geschapen ‘Meneer Visser’.
Schreef hij dit boek onder Vestdijks invloed? Men zou het haast zeggen, want het
gedrochtelijke wezen, dat naar den burgerlijken naam Bandjes luistert, lijkt behalve
door zijn ‘meneerschap’ ook door allerlei andere kleine uiterlijkheden op den
Harlinger Robespierre; zijn leven bestaat ook in plagen en verdrongen wenschen
cultiveeren, hij is eigenlijk ook een tyran in het klein, die daarom des te intenser
tyranniseert.
Maar bij deze overeenkomst van motieven houdt de gelijkenis tusschen Bandjes
en Visser dan ook op. Meneer Bandjes is tenslotte niets dan een naturalistisch
opgezette figuur; hij lijkt wel met opzet geschapen om te bewijzen, op welk niveau
de gestalte van Vestdijks verbeelding staat. In een geheel andere sfeer geldt hier toch
ook, wat men bij den soldaat Johan moet opmerken: de schrijver is niet in de huid
van zijn personage gekropen, hij benadert hem van buitenaf, en in dit geval wel op
de bekende naturalistische manier, met een bijzonderheidje hier, een kleurtje daar.
Wat wij als resultaat zien verschijnen, is een weerzinwekkend kereltje, zooals er
ongetwijfeld in het kantoorleven heel wat zullen zijn; een beroerd ambtenarenzieltje,
een geboren ‘pestkop’, die eindelijk zelf toch dupe wordt van zijn gevoel, aangezien
de verliefdheid voor een kantoorjuffrouw hem te machtig wordt. Dat hij aan het slot
van het boek nog wat onverwacht sterft, op 26 jarigen leeftijd, is voor den auteur een
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geschikte reden om den lezer een eventueel verder verloop van deze benepen existentie
te besparen.
Naast meneer Bandjes is meneer Visser een meer dan geniale schepping; misschien
is hij het ook zonder meneer Bandjes als pendant, maar nu voelt men duidelijker dan
ooit het verschil tusschen een auteur, die een naturalistisch opmerker is onder de vele
andere naturalistische opmerkers, en een, die onder anderen van naturalistische
middelen gebruik maakt om een gestalte te creëeren, die meters boven het
naturalistisch peil uitrijst. Peter van Steen heeft deze schim opgeroepen door zijn
titel; hoe moet hij hem weer kwijtraken?
Menno ter Braak.

Een nieuw tijdschrift: Centaur
aant.

De Amsterdamsche School wordt Amsterdamer Schule
Maar waarom?
Er is een nieuw tijdschrift verschenen onder redactie van Gerard den Brabander,
Wolfgang Cordan en Jac. van Hattum; het draagt den naam Centaur, de administratie
is gevestigd bij A.A.M. Stols, Maastricht.
Als er een nieuw tijdschrift verschijnt, vraagt men zich toch meestal eerst af:
waarom? Wanneer men zich die vraag stelt t.o.v. ‘Centaur’, moet men voorloopig
het antwoord schuldig blijven, of met de hypothesen genoegen nemen. Zelden heb
ik een wonderlijker onderneming op tijdschriftgebied gezien dan deze, ‘Centaur’
verschijnt, als ik goed begrijp, in het Duitsch, maar tevens in het Hollandsch; de
inhoud van de eerste aflevering is althans grootendeels gevuld met Duitsche bijdragen
(waaronder de derde acte van het tooneelstuk ‘Alain und Elise’ door Georg Kaiser,
gedichten van Wolfgang Cordan en een essay-fragment van Ferdinand Lion ‘Das
Kulturschöne’, die alle evengoed in ‘Mass und Wert’ hadden kunnen staan) en eenige,
Nederlandsche gedichten van Den Brabander, Hoornik en Van Hattum. Een
allervreemdste cocktail, waarvan men het recept niet vermag te ontdekken.
Maar er is een redactioneele inleiding. Zal die uitkomst brengen? Helaas neen. Wij
vinden een aantal verbale betuigingen, waarmee wij niets verder komen, al meenen
wij er uit te mogen opmaken, dat ‘Centaur’ beoogt ‘die Gestaltung und Ergründung
jener tieferen Ströme, die aller Lenkung spottend in Ewiger Wiederkehr des Gleichen
die unteren Schichten des Lebens durchrauschen und speisen’, ‘Wir sind Bildner mit
dem Wort’, gaat de inleiding verder, ‘Unser Formen wird denn heute ein centaurisches
sein: gespannt zwischen dem Streben nach Gültigem und dem Verhaftetsein an
Seitlich-Provisorischem’. En dan komt er iets over Novalis, Lautréamont, Trakl, de
surrealisten, en de ‘Visionen des Malers van Leusden’, die bijzonder karakteristiek
moeten zijn voor onzen tijd, hetgeen uit een visionnaire afbeelding van Georg Kaiser
in dit nummer overigens nog niet overtuigend blijkt. De auteur van dit proza heeft
zich, naar het schijnt, ook weer gesterkt aan de leuze: Weshalb würde man es einfach
sagen, wenn man es auch kompliziert sagen kann?
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‘Man hat unserem Wollen den Namen der “Amsterdamer Schule” gegeben’ komt er
dan plotseling een openbaring uit de lucht vallen. ‘Wichtiger wäre etwa die Erkenntnis,
welche Welten in der Träne einer abschiednehmenden Mutter wohnen.’ Het zal
ongetwijfeld zoo zijn, want de ‘Amsterdamer Schule’ is zeker van minder belang
dan moedertranen, maar het verband tusschen school en tranen lijkt toch een beetje
onduidelijk. ‘Diese Träne gestalten, heisst das Elementare darbieten (brr! Mt.B.) und
den Wahnsinn der Zeit sagen. Wir sprechen in trüben Worten? Welche andere Sprache
wäre uns dann erlaubt heute?’ Hierop zou men willen antwoorden: ‘Eine klare,
nüchterne Sprache’, maar dit antwoord schijnt niet centaurisch te zijn.
Is deze ‘Centaur’ misschien een formule voor de expansiedriften van de
Amsterdamsche School, die graag als ‘Amsterdamer Schule’ naam wil maken? En
is de Duitscher Wolfgang Cordan daarbij ‘gangmaker’? Een tijdschrift van
Nederlanders en humanistische, uit hun land verdreven Duitschers ware op zichzelf
allerminst een onvruchtbare onderneming, maar ik vrees, dat de onbeholpen opzet
van de ‘Amsterdamer Schule’ (die meer den indruk maakt van een reclamebrochure
voor haar leden) het streven daarnaar eerder in discrediet zal brengen dan bevorderen.
M.t.B.

De geest van Montaigne
aant.

En de geest van Savonarola
Hun verzoening in een blij einde
Gerard Walschap, Het Kind. (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam 1939).
Gerard Walschap behoort tot de zeldzame Vlaamsche schrijvers, die meer waard
zijn dan hun reputatie. Aangezien de litteratuur in Vlaanderen tegenwoordig een
belangrijke officieele plaats inneemt (naar verhouding zelfs veel belangrijker dan in
Nederland), heeft een schrijver er sneller een reputatie en een stuk of wat prijzen dan
een oeuvre, waarmee hij ook buiten Vlaanderen voor den dag kan komen. Niet aldus
Walschap; diens oeuvre (hoezeer het later nog moge zijn toegenomen) was er al voor
zijn reputatie en zijn prijs. Hij behoort tot die soort romanciers, die rustig een
‘levenswerk’ opbouwen, noch sterk positief, noch sterk negatief ingesteld op het
rumoer van het letterkundige leven, in iederen roman een andere nuance gevend van
het centrale probleem waardoor zij worden beziggehouden, niet vrij van tijdelijke
inzinkingen en zelfs wel misgrepen, maar altijd zich zelf hervattend op het peil, dat
hun superioriteit verzekert boven de talrijke meeloopers en epigonen. De romans
van Walschap dragen de teekenen van een anderen tijd dan die van Balzac; zij zijn
geen van alle bijzonder dik, omdat de auteur zich bij voorkeur beknopt uitdrukt en
een meester is in de kunst van het verzwijgen (waardoor hij al bewijst, dat zijn stijl
voortkomt uit een overschot aan ‘inhoud’); maar met dat al is Walschap
langzamerhand bij uitstek de representatieve Vlaamsche romanschrijver geworden,
die karakteristiek is voor een overgangstoestand bij het Vlaamsche volk: de overgang
van robuust instinctleven naar individueele cultuur. Walschap leeft zelf in dien
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overgangstoestand, en uit de verschillende ‘oplossingen’, die zijn romans kenmerken,
kan men afleiden, dat hij geen moraal wenscht te prediken, maar een scherp
psychologiseerend waarnemer wil zijn, in wien alle verschijnselen van een
overgangstoestand gestalte kunnen aannemen en zich tot romanpersonages verdichten.
De ‘oplossing’ is meestal het minst overtuigende aan deze boeken; in Een mensch
van Goeden Wil kon men zelfs spreken van een romantische uitvlucht. Zijn beste
werken van den lateren tijd (Celibaat, Sibylle) eindigen met den geleidelijk zich
voltrekkenden ondergang van den held of de heldin; de overgangstoestand tusschen
instinctleven en cultuur is daar tegelijkertijd een drama; maar ook daar, waar Walschap
doet, alsof zijn personages den dans ontspringen of zouden kunnen ontspringen, voelt
men het noodlot zwaar op hen rusten.

Van biologie naar ideeën
Tot en met Celibaat beschreef Walschap hoofdzakelijk den ondergang der menschen
(hun bezwijken voor cultuur) als een biologisch feit. Een Mensch van Goeden Wil,
dat op Celibaat volgde, was een weinig geslaagde poging om naar een ander stadium
te evolueeren, dat hij in Sibylle plotseling bereikte. Wat is het verschil tusschen
Celibaat (1936) en Sibylle (1938)? Het komt ongeveer hier op neer: in den laatsten
roman raakt de biologische ondergang op het tweede plan en gaat Walschap zich
verdiepen in de ideeën, waaruit zijn personages leven. Celibaat is de ondergang van
een bestaan. Sibylle is de ondergang van een (katholiek) denksysteem, dat door
Walschap (die zelf eigenlijk niet kiest, maar registreert, wat zich in het denken van
zijn vrouwelijke hoofdpersoon voltrekt) steen voor steen wordt afgebroken, tot ook
Sibylle zelf door dit proces wordt gesloopt (zie mijn artikel over Sibylle in het Vad.
van 10 Juli 1938). Een uitermate geraffineerd boek, en tevens een vernieuwing van
Walschaps kunst naar een ‘intellectueeler’ periode. Wel bleef de zeer beknopte,
episch aanduidende stijl van den schrijver dezelfde, maar de stof veranderde;
Walschap tastte de ideeën aan, die hij tot dusverre alleen in het voorbijgaan (als
biologisch nevenmotief) had behandeld, en al zou men uit den ondergang van zijn
heldin dan ook verschillende conclusies trekken, uit het rumoer, dat om Sibylle vooral
in de katholieke pers is ontstaan, kan men wel afleiden, dat men in die kringen (en
terecht, van katholiek standpunt!) dit boek beschouwde als een gevaar. Een
geraffineerde registratie van andermans twijfel kan, ook al houdt de registrator zich
op den achtergrond, heel wat gevaarlijker zijn dan een polemiek; ja, juist omdat de
schrijver niet nadrukkelijk partijkiest en zijn Sibylle in dit geval als ‘martelares’
wordt geobjectiveerd, zal de lezer zich zelf partij gaan stellen en volledig betrokken
worden in het probleem van den twijfel aan de katholieke geloofswaarheden; dan
zal het hem steeds meer duidelijk moeten worden, dat Walschap dit probleem niet
zoo geraffineerd had kunnen stellen, als hij niet zelf in dien twijfel had geleefd en
er onder het schrijven nog in leefde!
Dat deze ontwikkeling van het biologische naar het intellectueele (om het hierboven
geschrevene nu nog maar eens zeer beknopt te resumeeren) voor Walschap inderdaad
een belangrijk moment is geweest, kan men ook opmaken uit zijn laatsten roman
Het Kind; want ook hier zijn bewustwording, twijfel en scepsis de elementen, waarom
alles draait, zij het dan ook, dat zij volkomen anders zijn vermengd dan in Sibylle.
Haast nog sterker dan in dat boek voelt men hier, hoe Walschap zelf op den overgang
leeft door zijn verhaal door ‘wij van het gehucht’ te laten vertellen, maar met
nauwelijks verborgen ironie; hoe hij, nieuwsgierig en tastend met al zijn voelhorens,
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verwijlt tusschen het instinctleven van het Vlaamsche plattelandsvolk, waarvoor het
geloof slechts een soort natuurlijke verrichting is, dienend om het bestaan tegen
onzekerheid en dood te beveiligen, en de cultuur, die zich losmaakt uit dat
plattelandsbestaan, met het gevolg, dat alle oude normen in verval raken. Maar hier
is het niet de strijd tegen het verval dier normen, dat den inzet vormt van het verhaal,
maar veeleer het resultaat van een verval, dat zonder veel strijd ontstaat. Henriken,
het aangenomen kind van twee primitieve Vlaamsche volksmenschen, die zich in
dat geliefde wezentje hebben vastgebeten met alle primitieve liefde, waartoe
kinderlooze menschen in staat zijn, wordt al in de jaren van zijn opvoeding
ongeloovig, omdat physieke minderwaardigheden gedurende zijn jeugd (o.a. stotteren)
hem al vroeg op zijn verstand aanwees en omdat het geloof de eenvoudigste vragen
van dat verstand al gauw niet meer beantwoorden kan. ‘Sluipend kwam het
vermoeden, dat hij zich had laten beetnemen. Maar hij was van klein af zoo bewust
van zijn verstandelijke meerderheid en van weerwraak nemen met zijn hersens, dat
hij niet leed’. Dat is het heele verschil tusschen Henriken en Sibylle; wat voor de
laatste een langdurige lijdensgeschiedenis wordt, voltrekt zich bij den eerste zonder
moeite. Hij trekt zelfs heel gemakkelijk de consequenties van zijn geloofsverlies; hij
verliest n.l. ook de moraal, het scherpe onderscheid tusschen wat goed en wat kwaad
wordt genoemd; hij wordt een cynicus en Lebemann (althans in de oogen van degenen,
die vooral op het effect letten en minder op de persoonlijkheid, die er zich achter
verbergt), hij gaat experimenteeren met het leven, en dat met verre van fraaie
middelen; Henriken als politicus en speculant zou dan ook een vrij ordinaire figuur
zijn, als Walschap niet wist te suggereeren, dat dit alles in de eerste plaats experiment
is van een afvallige, geen poenigheid of hypocrisie dus.

Het probleem der moraal.
Meer dan in Sybille verschuift Walschaps probleem hier telkens van het geloof naar
de moraal; want van belang is vooral, hoe het zwarte schaap zich zal gedragen, als
hij een ongeloovige is geworden, hoe hij uit het avontuur van een leven op eigen
initiatief te voorschijn zal komen. Het is een misvatting, dat iemand een ploert wordt
als hij het niet is, en ook Henriken is geen ploert, al experimenteert hij met onfrissche
dingen. Ook nu weer oordeelt Walschap niet, hij constateert; hij constateert, dat
iemand het geloof en de moraal kan verliezen, en dat diezelfde iemand daardoor
allerlei troeven, die hij anders misschien nooit zou hebben durven uitspelen, nu wèl
uitspeelt, omdat hij niet langer geremd wordt; hij constateert ook dat die iemand
daardoor tegenover zijn dorpsgenoote Irma de rol van verleider gaat spelen, en dat
hij dat meisje met een onecht kind aan haar lot overlaat. Maar Walschap laat door
een ondertoon van ironie in zijn stijl voelen, dat hij een zekere sympathie blijft
bewaren voor dezen in menig opzicht verre van sympathieken avonturier; is hij b.v.
eigenlijk niet sympathieker dan de officieel toch veel edeler geestelijke, zijn vriend
Bernard, waarmee een paradoxale jeugdvriendschap hem blijft verbinden? Bernard
is een van die figuren, die den lezer onmiddellijk herinneren den Capucijner Celest
uit Sibylle, waarvan Walschap zulk een uitnemend portret wist te teekenen; voor hem
bestaat het experiment van Henriken niet, hij blijft binnen de door de kerk gestelde
grenzen, omdat het leven nu eenmaal iets anders met hem voor heeft; hij zet om in
geloofsijver, wat bij Henriken nieuwsgierig avonturierschap wordt. De tegenstelling
tusschen de twee vrienden vindt men op pag. 74 geformuleerd in één zin:
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‘Bernard springt op als Savonarola, Henri blijft zitten als Montaigne.’ Of, zooals
Henri zelf het uitdrukt (pag. 159): ‘Gij bekeert mij en ik plaag u.’
Dit contrast Savonarola-Montaigne, bekeeren - plagen, geloofsijver - avonturierschap
(houdingen tegenover het leven, waartusschen in den vorm van een anders
onverklaarbare vriendschap toch een zekere ondergrondsche verwantschap bestaat)
is de eigenlijke inzet van den roman.
Men wordt, al lezende, steeds benieuwder naar de ‘oplossing’, die Walschap ditmaal
zal geven; niet zoozeer, omdat men den roman zonder ‘oplossing’ niet zou kunnen
waardeeren, als wel, omdat Walschap tegelijk èn de vulgaire kanten van Henrikens
avonturierschap en zijn sympathie voor dit wezen zonder moraal laat uitkomen. De
‘oplossing’ is ditmaal wel een zeer merkwaardige synthese van deze beide
opvattingen: Walschap besluit zijn roman met een happy ending! ‘Alles komt terecht’,
zooals Dolfken, Henri's pleegvader, placht te zeggen; Henri, het experimenteeren
zat en zich steeds meer gebonden voelend aan Irma, de vrouw die hij liet zitten, en
aan Vlaanderen, het land dat hij ook liet zitten door in den vreemde te gaan dolen....
Henri keert na jaren terug om met vrouw en kind te gaan samenleven, ‘glimlachend
naar de lieve smeerlapjes van menschen’. Op het eind bakt hij zijn vriend Bernard
nog een onschuldige poets, door met Irma onder zijn dak te logeeren; Savonarola
wordt blijspelfiguur....
Ook dit slot is niet bepaald overtuigend, maar het heeft véél charme, omdat het door
Walschap opzettelijk in den comedietoon is geschreven. ‘Wij uit het gehucht’, die
den lezer dit verhaal hebben verteld, en er zoo nu en dan ‘onze’ ironische
commentaren op gaven, ‘wij van Vlaanderen’, die in dit schoone land ‘kunnen
discuteeren, vechten, bidden, zondigen, kinderen krijgen, wegloopen en terugkomen,
drinken, leven, leven, leven (en alles komt terecht)’, wij krijgen tenslotte ditmaal
allen onzen zin, doordat Henri en Irma trouwen en lange jaren gelukkig zijn; de
historie, die begon als een historie van primitieve instincten, eindigt ook als een
historie van instincten, zij het minder primitief en na een langdurig intermezzo van
cultureele conflicten: een Vlaamsche midzomernachtdroom.
Ik wil graag bekennen, dat Sibylle mij intenser geboeid heeft dan Het Kind en dat de
tragische ondergang van Sibylle een sterker indruk achterlaat dan het charmante
‘blije einde’ der lotgevallen van Henri en Irma. Maar Het Kind is met dat al een van
de goede boeken van Walschap, dat men in zijn oeuvre niet zou willen missen en
dat men in geen geval moet overslaan.
Menno ter Braak.

Goed schrijven voorheen en thans
aant.

Top Naeff in ‘Elsevier’
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‘Ik houd van schrijvers, die góed schrijven. Het is een beleefdheid jegens den lezer,
die ik zeer hoog op prijs stel. Het is ook een teeken van diepe waardigheid, en het
ornaat van flink geoefende geesten.’
Aldus schreef Herman Teirlinck in zijn, ook om den overigen inhoud treffende
‘Inleiding tot het verzameld werk van wijlen Johan de Maegt’.
‘Er zijn er niet velen meer, die er zich nog om bekommeren, om dit goed schrijven,
naar den eisch van Herman Teirlinck, wij zijn tegenwoordig al blij wanneer een
schrijver zijn goeden roman schrijft in leesbare teekens.
Na “De wingerdrank” is F. Bordewijk daar gelukkig toe overgegaan, zijn laatste
roman “Karakter” is, naar men in de pers heeft opgemerkt, weder “gewoon”
geschreven.’
Aldus Top Naeff in een bespreking van Bordewijks laatsten roman ‘Karakter’ in de
Augustusaflevering van Elsevier. Ik zou gaarne de opmerking willen maken, dat zoo
de praatjes in de wereld komen. Iedereen zal het met mevr. Naeff eens zijn, dat
schrijvers, die goed schrijven de voorkeur verdienen; maar welk een onhoudbare
veralgemeening om het zoo voor te stellen, alsof vroeger het goed schrijven door
‘velen’ werd toegepast, terwijl ‘wij tegenwoordig al blij zijn wanneer een schrijver
zijn goeden roman schrijft in leesbare teekens’!
De heer Bordewijk heeft heusch een heel goeden roman geschreven, die ‘Bint’
heette, en de genoemde heer Herman Teirlinck, die door mevr. Naeff als autoriteit
van het roemrijke verleden wordt aangehaald, schreef vaak zelf bepaald slecht en in
ieder geval hoogst pretentieus. Ik vraag mij af, of mevr. Naeff ‘goed schrijven’ niet
verwart met ‘schrijven zooals wij het deden in den goeden ouden tijd’ Anders is het
mij onbegrijpelijk, dat zij zulke geruchten kan verspreiden, die op niet meer dan een
vooroordeel berusten.
***
Carel Scharten (ook een uit het gouden tijdperk van de ‘velen’) publiceert in deze
aflevering Grieksche reisindrukken. T.H. Fokker schrijft over Italiaansche
gewelfschilderingen aan de hand van fraaie afbeeldingen; Louis Hoyack handelt over
het onderwerp ‘Van Grieksch-Romeinsche Plastiek tot Christelijke Ikonographie’.
Aan het literaire gedeelte hebben o.a. Fenna de Meyier, Dop Bles, Evert Zandstra
en Waldie van Eck meegewerkt.
M.t.B.

Het Vrije Schrift
aant.

Tijdschrift, dat niet concurreert
Wij ontvangen nu al de derde aflevering van ‘Het Vrije Schrift’, een ‘onafhankelijk
letterkundig miniatuur-tijdschrift’ (zooals op den omslag staat) onder redactie van
C. Huickx en Willem Eges; maar ook bij het derde nummer is het ons nog niet precies
duidelijk, wat wij er van moeten denken. Deze stukjes proza en citaten van anderen
vereischen geen tijdschrift.
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Wij lezen binnenin op denzelfden omslag: ‘De redactie van “Het Vrije Schrift” heeft
zelfs voor niet minder dan twee volgende cahiers voldoende copie, dus van gebrek
aan medewerkers is zeer zeker geen sprake......’ Deze ongewone verzekering klinkt
als een triomfkreet. Maar daaronder staat; ‘Het Vrije Schrift’ wil andere literaire
periodieken geen concurrentie aandoen.’ Dat klink als een poging om een pact te
sluiten. Tot dusverre waren beide uitspraken meer gebruikelijk in de reclamebranche
en de politiek dan in het tijdschriftwezen. Wij zijn benieuwd, of de andere tijdschriften
deze wenken ter harte zullen nemen, maar vreezen voor de spil Huickx-Eges van
niet.
M.t.B.

De verschuiving
aant.

Verbinding tusschen gevoeligheid en scherpzinnigheid
Persoonlijke verantwoording in poëzie
H.A. Gomperts, Dingtaal. (H.P. Leopolds Uitg. Mij, Den Haag 1939).
Het volume van een boek is zelden de juiste maatstaf voor zijn beteekenis, en vaak
zijn het de dunste boekjes, die het duidelijkst een grens markeeren in de litteratuur
(al moet men deze constateering vooral niet omdraaien en uitleggen in dien zin, als
zouden dunne boekjes in het algemeen beter zijn dan dikke). Een van de meest
representatieve dichtbundels van onze negentiende eeuw is b.v. het werkje van den
welbekenden Piet Paaltjes, die ten onzent de sfeer van Heine eenigszins
vertegenwoordigt, terwijl de enkele superieure gedichten van Kloos, die men op één
pagina van een krant met gemak kan afdrukken, meer invloed hebben gehad dan het
heele oeuvre van Nicolaas Beets. In de poëzie is vooral het kristalliseeringsproces
van belang; bij de middelmatige dichters, de epigonen en meeloopers van litteraire
bewegingen, verrast de kristallisatie ons niet, ook al schrijven zij dikwijls behoorlijke
en zelfs goede gedichten; zij geven te gemakkelijk toe aan hun invallen of laten zich
onbekommerd meedeinen op den stroom van een dichterlijke gevoeligheid, die vooral
toch veel slib achterlaat. Maar De Wandelaar van Nijhoff, de eerste Verzen van
Marsman en Archipel van Slauerhoff, bundeltjes die in bescheiden formaat (het
laatste zelfs met een groot aantal drukfouten) op het tapijt verschenen, behooren tot
die boekjes, die een grens markeerden; zij leggen getuigenis af van bepaalde
verschuivingen in de gemoedsgesteldheid van toenmalige ‘jongeren’, waar de
gemiddelde poëzie, sterk onder invloed van toonaangevende voorgangers, meestal
juist precies langs deinde.

De invloed van Greshoff verdwenen.
Ik houd absoluut niet van profeteeren en ik wil over het bundeltje Dingtaal, waarmee
H.A. Gomperts als dichter debuteert, dus ook geen voorspellingen wagen; maar wel
meen ik te mogen constateeren, dat men hier te doen heeft met een van die niet talrijke
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gevallen, waarin zulk een verschuiving, die zich aanvankelijk onderaardsch voltrekt,
zich plotseling openbaart in den poëtischen vorm. Als eenige biografische
bijzonderheid wordt achterin dit boekje opgegeven, dat de dichter geboren is in 1915
te Amsterdam; voor de meeste lezers van deze artikelen komt hij dus uit de lucht
vallen. Toch is Gomperts voor degenen, die hun oor te luisteren plegen te leggen,
niet volkomen een onbekende; men zal zich wellicht herinneren, dat zijn bewerking
van Shakespeare's Romeo en Julia1) destijds een levendige discussie heeft ontketend,
terwijl hij ook een der (anoniem gebleven) vertalers was van Romain Rollands Liluli,
dat als lustrumspel door het Amsterdamsch Studentencorps is opgevoerd; men heeft
ook kennis kunnen nemen van een uitstekende studie van zijn hand in een bundeltje,
dat de jongere generatie aan de figuur Greshoff heeft gewijd, die zeker verreweg de
belangrijkste bijdrage is van het heele boekje. Uit een en ander heeft een nauwlettend
toeschouwer al kunnen opmaken, dat gevoeligheid en scherpzinnigheid zich hier op
een zoer persoonlijke wijze verbonden hebben: een conclusie, die door Dingtaal
overduidelijk wordt bevestigd. Mocht iemand al de gevolgtrekking gemaakt hebben,
dat een jong auteur, die over Greshoff schrijft (zij het dan ook zeer critisch) wel
onder invloed van dit nogal meesleepende voorbeeld moet staan, dan zal hij bedrogen
uitkomen; een der verschuivingen, waarover ik hierboven sprak, is het verdwijnen
van Greshoffs invloed, die trouwens ook elders zwakker wordt. Gelukkig voor
Greshoff, had ik er haast bij gezegd; want de poëzie van dezen dichter, die haar
waarde o.a. ontleent aan het feit, dat zij sterke rhetorische en ‘voikstümliche’ inslagen
heeft, maar daaraan juist niet bezwijkt, wordt in het werk van navolgers heel
gemakkelijk omgezet in vulgaire rijmelarij of dreun. De voorkeur voor het gewone
woord is een uitstekende reactie op een bepaald soort aesthetentaal, maar is geenszins
een principe, dat voor altijd en eeuwig geldt; sommige dichters hebben het gewone
woord even broodnoodig als andere het ‘ongewone’, maar wie uit Greshoffs gedichten
de moraal puurt, dat men er frisch en lollig op los moet rijmen, komt onherroepelijk
in de sentimentaliteit of in den gootsteen terecht. Daarom beschouw ik het verzwakken
van Greshoffs invloed als dichter (of beter gezegd: van diens verkeerd begrepen
invloed) in het algemeen als een gunstig symptoom. Dat iemand als Gomperts zich
daardoor zelfs niet in de geringste mate op sleeptouw heeft laten nemen, is reeds
bijna een bewijs voor zijn zelfstandigheid. Het bleek trouwens in theorie reeds uit
zijn studie over Greshoff, dat hij diens persoonlijkheid op een afstand had gebracht
en zijn dankbaarheid kon betuigen zonder zich te laten imponeeren.
Geen invloed van Greshoff: dat is het negatieve kenmerk van een verschuiving,
die men echter ook positief onder woorden kan brengen door vast te stellen, dat
Gomperts voor alles zich zelf is en andere invloeden (in de eerste plaats wel van
ouderen als Leopold) zoo persoonlijk heeft verwerkt, dat men hem zelfs van niemand
een leerling kan noemen. Dit nu is het verrassende van ieder poëtisch
kristallisatieproces, dat werkelijk geslaagd is; men kan de elementen aanwijzen, men
kan ook beschrijven, hoe zij zich ongeveer met elkaar verbonden hebben, maar de
verbinding zelf, de ‘vorm’, blijft het persoonlijk eigendom van den dichter. Wanneer
ik tracht de elementen van Gomperts' poëzie te beschrijven, dan constateer ik
allereerst, dat zijn gevoeligheid hem eerder drijft naar de ‘poésie pure’, naar de
taalverfijning van Leopold met haar geraffineerde associaties en het taalritueel van
een Renaissancedichter, dan naar de openhartige subjectiviteit, die karakteristiek is
voor Greshoff; er is in bijna alle gedichten van Dingtaal iets van reserve, van afweer
jegens uitbundigheid en gemeenzaamheid. Maar dat wil allerminst zeggen, dat deze
poëzie zich weer zou aansluiten bij onze zoo ‘beroemde’ voor-oorlogsche en nog
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direct na-oorlogsche lyriek: Leopold, Boutens, Bloem, Roland Holst, Werumeus
Buning. Integendeel; daarvoor is de intellectueele inslag veel te sterk, daarvoor
ironiseert deze gevoeligheid te zeer zichzelf, daarvoor ontbreekt te zeer het
‘metaphysisch heimwee’, daarvoor is de ‘tegenmelodie’ te duidelijk verneembaar.
Het zou kunnen zijn, dat Gomperts iets van dit tegenwicht toch wel degelijk te danken
had aan den invloed van Greshoff, al is daarvan in de vormgeving dan ook geen
bezinksel achtergebleven. Men zou soms geneigd zijn, verwantschap met Nijhoff te
zoeken, in wiens vorm een soortgelijke verbinding van gevoeligheid en intelligentie
tot stand kwam, men denkt ook wel eens even aan de ‘poésie pure’ van Jan Engelman,
en bij momenten aan Du Perron; maar de verschuiving openbaart zich ook bij een
vergelijking met deze dichters, omdat Gomperts bijv. niets heeft van de coquetterie
van Nijhoff, al heeft hij een speelschen kant, terwijl het element ‘poésie pure’ in zijn
werk veel minder geëxploiteerd lijkt dan bij Jan Engelman het geval is, en Du Perron
een zoo geheel andere persoonlijkheid is, dat men aan invloed slechts in een enkel
gedicht (Dichteres) zou kunnen denken. Kortom: Gomperts is reeds in zijn debuut
Dingtaal een dichter, die zijn verleden overwonnen heeft, en die, ondanks (of beter
gezegd, juist door) een opmerkelijke veelzijdigheid, een sterke persoonlijkheid blijkt
te zijn.

Voorbeelden van kristallisatie.
Ik kan deze verbinding van gevoeligheid en scherpzinnigheid niet beter illustreeren
dan door een paar voorbeelden. Voorbeeld van ‘gevoeligheid’ is b.v. het droomgedicht
Adieu van Mij:
Wie schuift de wolken van de maan?
Vijver, wij lopen om.
Maar Mardemiël blijft eenzaam staan
en weggescholen in het kroos
een kleine witte waterblom
en troosteloos.
Adieu van mij, die niemand stoor,
adieu mijn slaap en samendans
en dank van mij.
Daar wekt mijn oor
een heldere stem die roept: Hans.

Het associatieve element is hier overheerschend, evenals in het langere gedicht Laat
ons op de Lenteheuvel.. in Droom en Codicil, terwijl in Côte d' Azur de arcadische
toon zich paart aan critiek en ironie:
Onder een hemel van damast
tussen zwanen en dolfijnen
op een blauw-satijnen kleed
komt de wind zich presenteren.
Het is goed, in zee te zwemmen,
want de zee heeft zachte handen,
in een bad van schuimbalonnen,
duizend druppels, duizend zonnen.
Op de planken en de stenen
van het grint en sintelstrand
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dansen klossen en sandalen,
splinters, stokken, kevers, torren,
zilte krekels en kadavers. Langs de plinten van de hemel
liggen met opalen ogen
zevenduizend zeemeerminnen
in een krans om alle zeeën
en van transen en trapezen
kijken dwergen en konijnen,
kattenkrengen, kolenkitten
op het zomers zoete neer. Zwaluwen en zevelingen
zijn gezanten van de zee
en zij lijden in de wouden,
in de parken van platanen,
langs de zomen van de heuvels
aan de gasten, mensebeesten,
als een onderhuidse jeuk.

De ‘scherpzinnigheid’ (anders gezegd: de intellectueele controle van iemand, die
niet de dupe wil worden van het gevoel, waaraan hij toch weet te moeten toegeven)
overheerscht in andere gedichten, zooals Rappel, Amsterdam-Voorjaar 1935, Monnik,
Zomer, Amour-Goût, Fin de Siecle, waarvan ik hier Monnik citeer:
Voortaan wil ik leven in deze cel
en lijken een zacht wijze.
Ik wil bezig met boeken
zijn en met sprookjesverhalen,
om zwijgend mijn vloeken
tegen 's werelds bestel
en mijn bloed-eigen kwalen
zulk een schandalige spanning te geven,
dat zij gebeden gaan lijken voor een beter leven.
Ik wil turanniseren
iedere nood tot profijt,
door het zielsmooie
vanaf de daken
alleman in de oogen te strooien
en bijbels te maken
uit boosaardigheid.

In weer andere gedichten, zooals Het zal nog lang niet zijn en een reeks gevarieerde
kwatrijnen kan men bespeuren, dat Gomperts, hoewel geraffineerd, satirisch en
sceptisch, geen aestheet en geen ‘pure’ scepticus is; men vindt daarin vooral
verantwoord, wat de titel Dingtaal wil zeggen:
Elke beweging, bedoeld of niet bedoeld,
is een gebaar. Leven: een tic van het hart;
en een comedie die iedere andere tart,
speelt wie toont wat hij werkelijk voelt.

Zoo kan men het scepticisme, de critiek en de gevoeligheid van dezen dichter zien
als afkeer van de aangedikte, geschminkte gevoeligheid, die te snel afgedaan heeft
met het intellect ‘Liever flaneren’ dan dichter zijn in dezen zin:
Dichter is in deze tijd
ieder beest dat binnentreedt,
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zich ontkleedt
en mede-lijdt.

Vandaar een rhythmische, dansende ‘oppervlakkigheid’ in deze poëzie, die de diepte
verbergt voor onbescheiden, vulgariseerende blikken, maar ze daarom des te meer
onthult voor den ‘goeden verstaander’. In een schijnbaar ‘kunsteloos’ slotgedicht
Slinger bewijst Gomperts, hoe hij in den tijd staat en zich niet door een goedkoop
cynisme ('t gebaar van hen, die Wilde's definitie: ‘the cynic knows the price of
everything, and the value of nothing’, slecht begrepen hebben) van een laatste
verantwoording zal laten weerhouden. Dit gedicht (en de plaats, die het in den bundel
heeft) herinnerde mij onwillekeurig aan het gedicht Unvollendete van Gomperts'
generatiegenoot R. van Lier, in wiens bundel Praehistorie men dezelfde verschuiving,
dezelfde verbinding van gevoeligheid en scherpzinnigheid gedocumenteerd kan
vinden, alleen net minder zekerheid voorloopig dan bij Gomperts Men eindigt met
een persoonlijke verantwoording, maar men veinst niet daarmee het wereldraadsel,
te hebben opgelost; men weet, dat het leven tot afzijdigheid uitdaagt, maar ook tot
geluk, dat men zijn phrasen moet afstooten, maar het kind niet met het badwater
wegwerpen.
Menno ter Braak.
1) In het gedicht Romeo en Julia, overigens niet het sterkste uit den bundel
Dingtaal, kan men de tendens van die bewerking terug vinden.

Zuid-Afrikaansche dichters
aant.

Een poëzie ‘en marche’
W.E.G. Louw, De Nieuwere Afrikaansche Poëzië. (D.A. Daamens Uitg. Mij,
Den Haag 1939).
De Afrikaansche poëzie is een poëzie ‘en marche’, en zij voelt zich over het algemeen
ook als zoodanig. Zij heeft het besef jong te zijn en onvolmaakt en zij wordt dus voor
een groot deel beheerscht door een streven naar grooter vormbeheersching. De poëzie
nu kan men wel beschouwen onder den gezichtshoek van den groei, van minder naar
beter, maar toch bewijst de nadruk, die op dit probleem gelegd wordt, dat de
Afrikaansche poëzie nog met allerlei quaesties worstelt, die in Europa al een lang
uitgemaakte zaak zijn. Ik wil daarmee niets ten ongunste van deze dichtkunst zeggen,
maar uitsluitend haar positie een weinig bepalen. Jongheid en frischheid zijn trouwens
twee dingen, die gemakkelijk ‘overacted’ worden, en in wezen zijn vele Afrikaansche
dichters veeleer melancholiek en romantisch dan primitief-‘volksch’. Dit kan in de
poëzietheorie soms tot paradoxale conclusies aanleiding geven.
Het spreekt vanzelf, dat in Zuid-Afrika de politieke en maatschappelijke
ontwikkeling in de poëzie een sterken weerslag heeft gevonden. W.E.G. Louw, de
Zuid-Afrikaansche dichter, die over deze poëzie een korte en bevattelijke studie heeft
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geschreven, legt daarop sterk den nadruk, wellicht wat al te sterk. Het onderstrepen
van de ‘volksverbondenheid’ wijst dikwijls op minderwaardigheidsgevoelens; het
kan zijn, dat ook Louw er niet geheel vrij van is. De verbondenheid van een dichter
met het volk is reeds door de taal immers zoo sterk, dat ook de hyper-individualist
zich daarvan bewust moet zijn. Is dat echter een reden voor hem van minder
individualistisch denken, te weten en te dichten? Die conclusie zou er naast zijn.
Toch meen ik in het boekje van Louw soortgelijke tendenties te ontdekken, wanneer
hij b.v. schrijft, dat ‘de gezonde zinnelijkheid, de hoge spanningen, maar tevens de
natuurlijke schroom van een jong en krachtig volk, de nieuwere liefdeslyriek voor
slapheid, banaliteit of decadentie behoeden’, of wanneer hij het betreurt, dat ‘de kloof
tusschen de dichters en het volk in de laatste jaren veel groter is geworden dan
vroeger’; hij hoort daar ‘een al te onfrisse toon’, ‘eindeloos zelfbeklag en
zelfbejammeren’ en wijst ‘onvruchtbaar individualisme’ en ‘bloedeloos aestheticisme’
van de hand. Alles goed en wel, maar elders zegt Louw, dat de dichters in Zuid-Afrika
streven naar het ‘absoluut-zuivere’, dat zij langzamerhand begrijpen, ‘dat slechts
waarachtig dichterschap en talent tellen’. Hoe ver moet men dan gaan in dat streven
om niet bij de genoemde ‘onfrisse’ en ‘onvruchtbaar individualistische’ klanken
terecht te komen? Het wil mij voorkomen, dat de schrijver zich van dit probleem
niet voldoende rekenschap heeft gegeven, toen hij dit boekje concipieerde.
Afgezien van deze theoretische zwakheid, lijkt mij het overzicht van Louw echter
zeer geschikt om een indruk te krijgen van de ontwikkeling der Afrikaansche
dichtkunst. De voornaamste figuren worden uitvoerig gekenschetst, enkele
voorbeelden verduidelijken het betoog. Naar analogie van Dirk Coster gebruikt ook
Louw nogal eens te groote woorden, maar voor de informatie is dat niet zoo schadelijk.
Er zijn inderdaad verschijningen in Zuid-Afrika, die de aandacht vragen; men zal er
goed aan doen zich daarvan op de hoogte te stellen en zich niet te laten afschrikken
door de z.g. ‘confused utterances of a half-articulate patois’. Of een taal al dan niet
expressievermogen heeft, hangt af van de dingen, die men er in zegt.
M.T.B.

Het woord beschaving
aant.

Op de grens van civilisatie en cultuur
Erasmus als ‘zedemeester’
Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. (Verlag Haus zum Falken,
Basel 1939).
In deze crisisdagen, die langzamerhand met de seizoenen komen, terwijl men hoopt,
dat ze ook weer met de seizoenen zullen gààn, is er alle reden, om weer eens na te
denken over het begrip beschaving. Het is eigenlijk een zoo wonderlijk begrip, dat
wij ons bijna niet meer kunnen voorstellen, dat heele generaties daarmee geleefd
hebben, als ware het de natuurlijkste zaak ter wereld, als ware het een proces, waartoe
een ieder slechts naar beste krachten behoefde bij te dragen om de menschheid vooruit
te helpen. Die naïeve tijden zijn voorbij, en men herinnert zich niet zonder eenig
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gevoel van ‘medeplichtigheid’, dat het middelnederlandsche woord ‘bescaven’
beteekende ‘afschaven’, ‘afkrabben’ en dientengevolge ook ‘berooven’; in de
beteekenis, die wij aan het woord hechten (hechtten), was het toen geheel onbekend.
In later tijden verdween de beroovingsnuance weer en kwam de beteekenis van
‘gladmaken’, ‘polijsten’ op den voorgrond waaruit zich in overdrachtelijken zin ons
begrip beschaving (civilisatie, cultuur) heeft ontwikkeld. Het Woordenboek der
Nederlandsche Taal teekent zonder ironische bedoelingen aan, dat het woord
‘inzonderheid in deze eeuw zeer gewoon is geworden.’ Inderdaad, zeer gewoon, zoo
gewoon, dat men geruimen tijd gedacht heeft, dat beschaving aan den modernen
mensch kleefde; misschien is dat ook zoo, maar voor ons is het met dat al zeer
problematisch hoe en waarom, aangezien ook de middelnederlandsche beteekenis
ons soms weer bijzonder zinrijk voorkomt.
Valt het Nederlandsche woord ‘beschaving’ samen met het Fransche ‘civilisation’
of met het Duitsche ‘Kultur’? Het staat ongetwijfeld dichter bij het civilisatie- dan
bij het cultuurbegrip; de Nederlandsche taal kent trouwens ook het woord ‘cultuur’,
dat gedeeltelijk in tegenstelling tot ‘beschaving’ wordt gebruikt. Een beschaafd
mensch is nog geen cultureel mensch, maar men kan zich moeilijk een cultureel
mensch voorstellen, die niet óók beschaafd is; ‘cultuur’ omvat dus de ‘beschaving’,
is bovendien niet alleen veelomvattender, maar ook ‘dieper’. De beschaafdheid
behoort in de eerste plaats tot het gebied der goede manieren, der omgangsvormen,
terwijl de cultuur voornamelijk de beoefening van kunsten en wetenschappen betreft;
maar absoluut is dat contrast stellig niet, aangezien men onder ‘beschaafde volken’
geen volken verstaat, die zich bij uitstek keurig gedragen, maar die geciviliseerd zijn,
d.w.z. zich door speciale normen onderscheiden van wilden, primitieven, of hoe men
dat andere, niet-beschaafde wil uitdrukken. Terwijl bij de Duitschers de kloof tusschen
‘Zivilisation’ en ‘Kultur’, vrijwel onoverbrugbaar is, omdat men daar bij ‘Zivilisation’
doorgaans aan oppervlakkigheid en bij ‘Kultur’ aan ondoorgrondelijke diepten denkt,
bestaat in Nederland het contrast wel, maar veel minder dogmatisch uitgewerkt en
gehanteerd. Ook in dit opzicht nemen wij een tusschen positie in, waarvan het woord
‘beschaving’ een aardig symbool is. De Nederlander is gepolijst, en hij schaamt zich
daarvoor niet; maar tevens beseft hij, dat men daarmee de cultuur nog niet bezit; hij
apprecieert de oppervlakte, maar hij heeft ook het gevoel, dat hij minstens bij plechtige
gelegenheden in de diepte moet duiken om moer dan beschaafd, d.w.z. cultureel te
zijn.

Het begrip spreekt door zijn geschiedenis
Dengene, die vraagt wat ‘civilisatie’, ‘cultuur’ en ‘beschaving’ dan precies zijn, moet
men antwoorden, dat zij in het geheel niets zijn dan woorden met een
ontwikkelingseschiedenis, waardoor men tracht uit te drukken, dat de menschen in
hun samenleving een bepaalde houding tegenover de ‘natuur’ hebben aangenomen;
men moet dus hun geschiedenis kennen om te begrijpen wat zij precies weergeven.
‘Mathematische berippen moge men van de taalgemeenschap kunnen losmaken’,
zegt Norbert Elias, wiens interessante boek ik hier met nadruk naar voren wil brengen,
‘driehoeken moge men kunnen verklaren zonder acht te slaan op de historisch
ontwikkeling, met begrippen als “civilisatie en cultuur” kan men dat niet doen’.
Volkomen juist; het is juist de charme van dergelijke begrippen, dat men ze niet
precies kan vastleggen. Een Nederlander verstaat onder civilisatie iets anders dan
een Franschman, en iets geheel anders dan een Duitscher, maar twee. Nederlanders
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zijn het evenmin eens over wat ‘beschaafd’ is; men behoeft slechts een Hagenaar en
een Amsterdammer in een kleine ruimte op te sluiten en hen te verzoeken het begrip
nauwkeurig te definieeren, om na verloop van tijd uit de ongeciviliseerdste geluiden
(kreten etc.) te kunnen opmaken, dat zij dien omtrent moeilijk een pact kunnen sluiten.
‘Civilisatie’ en ‘cultuur’, zijn geworden, in de eene streek zus, in de andere zoo; en
met hun groeiproces hangt het wezen van volken, van sociale groepeeringen en van
individueele verschuivingen samen; men kan dus uit deze begripsschakeeringen het
noodige afleiden over de wijze, waarop de verschillende menschengroepen getracht
hebben hun levensstijl te vinden. Daarom is het noodzakelijk, wil men zich van het
gehalte onzer beschaafdheid rekenschap geven, om de woorden steeds soepel te
gebruiken, maar uiterst nauwkeurig te zijn het speuren naar de historische situaties,
waardoor de begripsschakeeringen worden bepaald.

Over het spuwen
Het boek van Norbert Elias is dan ook zoo boeiend, juist omdat de schrijver dezen
weg bewandelt; wij krijgen hier geen onvruchtbaar scholastisch gedebatteer over
‘dit is cultuur en dat is civilisatie’, maar een bijna speelsch opgezet en toch
wetenschappelijk uiterst nauwkeurig onderzoek over de realia, waaruit deze
genuanceerde begrippen voortkwamen. Men moet, om voor deze taak berekend te
zijn, b.v. een scherp oog hebben voor tafelgerei en huisraad, voor messen, vorken,
kwispedoors en soortgelijke artikelen, die allen eveneens geworden zijn, en wier
ontwikkeling zeer veel verraadt van de verplichtingen, die de menschen zich opleggen.
Dat de fraai bewerkte spuwbak thans geen officieel meubel meer is, bewijst b.v., dat
de grens tusschen het voor, een ‘beschaafd’ mensch toelaatbare en ontoelaatbare in
den loop van den tijd aanzienlijk is verschoven. Vroeger moest men iemand in naam
der beschaving verzoeken, niet in de kamer, maar in den kwispedoor te spuwen;
tegenwoordig moet men hem verzoeken (als hij het door een ‘beschaafde’ opvoeding
nog niet weet) om zijn speeksel voor zich te houden; zelfs op straat spuwen is voor
een gentleman niet meer toelaatbaar Een aartsbisschop uit de zestiende eeuw die zich
over de gedragingen aan tafel heeft uitgelaten, schreef, alsof hij van een kolossaal
wonder gewaagde: ‘Ich habe offt gehöret, dass für Zeiten ganze völcker so mässig
gelebet, und sich so dapfer geübet, dass sie des aussprünzen durchaus nit bedürffet
haben’. Dat iemand in het geheel niet spuwt (zooals tegenwoordig het meerendeel
der ‘beschaafde’ menschen), leek dezen auteur een legende, waaraan hij zelf, als
‘beschaafd’ spuwer van de zestiende eeuw. nauwelijks kon gelooven!
Men kan deze en soortgelijke uitlatingen louter als anecdotes beschouwen en er
om lachen; maar zij worden van groote beteekenis, wanneer men, zooals Norbert
Elias, de handleidinger voor de gedragingen der ‘beschaafde’ menschen sedert de
middeleeuwen met elkaar vergelijkt en daaruit gevolgtrekkingen maakt voor de
ontwikkeling van ons gevoel voor wat niet en wat wel ‘mag’. Elias toont b.v. aan,
dat de bekende humanist Erasmus door zijn geschrift De Civilitate Morum Puerilium
zeer grooten invloed heeft gehad op onze beschavingsnormen; staande tusschen twee
maatschappijvormen (de oude feodale riddermaatschappij en de nieuwe maatschappij,
waarin het absolutistische hof den toon aangeeft) schrijft deze humanist voor, hoe
men zich in het sociale leven heeft te gedragen, als men een beschaafd mensch wil
zijn, en hij betrekt in zijn handleiding allerlei verrichtingen, die wij, vergevorderden
op dit gebied, overlaten aan gouverneurs en gouvernantes. Voor Eramus, dien men
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toch moeilijk een onbeschaafd mensch zou kunnen noemen, is spuwen echter nog
iets vanzelfsprekends, en hij legt er zelfs den nadruk op, dat het ‘inurbanum’ is om
het speeksel in te houden!
Al deze schijnbaar zoo onbelangrijke gebruiken, die gewoonlijk veel minder de
aandacht trekken dan veldslagen en groote mannen, zijn een rijke bron van kennis
voor dengene, die het civilisatieproces op intelligente wijze volgt, zooals Norbert
Elias. Men ziet eraan (het spuwen is maar één toevallig voorbeeld), hoe bepaalde
handelingen, die b.v. nog vanzelfsprekend zijn in de middeleeuwen, en dan tot de
beschavingsnormen behooren, langzaam maar zeker worden verdrongen van hun
officieele plaats en heimelijk moeten worden bedreven; niet alleen dat feit is
interessant maar ook het verloop van het heele proces, aangezien ieder moment,
waarop men een bepaalden toestand kan nagaan, eigenlijk een complete
beschavingstoestand is; zij, die dan den toon aangeven, lijken ons voorlijk vergeleken
bij hen, die vroeger leefden, en achterlijk, vergeleken bij hen die later leefden, maar
zelf waren zij er zich vooral van bewust, dat zij de beschaafde menschen bij uitstek
waren; de man, die in zijn zakdoek of in een kwispedoor spuwt, als zijn vader of
grootvader nog op den grond hebben gespuwd, voelt zich de representant van een
geciviliseerde wereld.

Verbergen en temmen.
In het algemeen blijkt ook uit de voorbeelden, die Elias behandelt, dat onze beschaving
zich ontwikkelde door steeds meer te verbergen en steeds-meer te temmen. Verbergen:
in een middeleeuwsche stad waren publieke vrouwen; waar men thans in gezelschap
niet meer over spreekt, wel betrekkelijk verachte, maar toch openlijk erkende
‘ambtenaressen’, en zij hielden bij feestelijke gelegenheden b.v. wedstrijden in het
hardloopen. Temmen: de ‘onbeschaafdste’ Amerikaansche bokswedstrijd is een
kleinigheid vergeleken bij de wreedheid van het middeleeuwsche leven, die zich te
Parijs nog in de zestiende eeuw manifesteerde in dit spelletje, dat men op St Jansdag
in het openbaar een of twee dozijn katten levend verbrandde om de talrijke
toeschouwers te amuseeren. Deze instincten zijn niet per mirakel verdwenen, maar
zij zijn verdrongen of gesublimeerd; en Elias heeft m.i. volkomen gelijk, wanneer
hij constateert, dat de zoogen. lossere zeden van na den wereldoorlog eigenlijk meer
bewijzen voor dan tegen de civilisatie, omdat zulk een toenemen van ‘losheid’ alleen
mogelijk was op de basis van een zeer sterk zelfbedwang. Waaruit men niet behoeft
af te leiden, dat wij beter zijn geworden dan onze voorouders; maar wij zijn, ondanks
alles, ondanks moderne uitroeimethoden, tammer.
Dit boek, waarvan nog slechts het eerste deel verschenen is, moraliseert niet, maar
demonstreert; het is mogelijk, dat het tweede deel een scherper gestelde conclusie
zal bevatten; maar reeds in dezen vorm geeft het een uiterst waardevolle documentatie
voor de begrippen ‘beschaving, civilisatie’ en ‘cultuur’. De schrijver toont ook aan,
hoe in Duitschland het felle contrast tusschen ‘Zivilisation’ en ‘Kultur’ ontstond,
doordat de ‘geciviliseerde’ hofkringen en de ontwikkelde burgerij vrijwel geheel
gescheiden bleven, zoodat zich bij de van het hof en de aristocratie afgesloten burgers
het begrip ‘Kultur’ ontwikkelde vijandig aan de ‘hoofsche’ zeden en gewoonten. Hij
laat voorts zien, waarom in Frankrijk die tegenstelling niet ontstaan is, hoe het contact
tusschen hof en burgerij daar nooit geheel ontbrak, en hoe in de achttiende eeuw (±
1770) het begrip ‘civilisation’ geboren wordt als de voortzetting van het ideaal der
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Fransche hof-élite: den ‘honnète homme’. Het was, naar het schijnt, Mirabeau, die
het voor het eerst in zijn geschriften gebruikte als een begrip, dat zich afteekende
tegen barbarij, eenerzijds, en decadentie, anderzijds, ‘Civilisation’ is dus
oorspronkelijk een dynamisch begrip! Want volgens Mirabeau moet een goede,
verlichte regeering: er voor zorgen, dat de maatschappij in evenwicht blijft tusschen
barbarij en decadentie in, en hij noemt dien toestand ‘civilisatie’. Wat Elias hierover
meedeelt, is zeker mede van het belangrijkste, wat er in zijn boek te vinden is; want
dat later dit dynamische karakter van het begrip verloren is gegaan, zoodat de
‘geciviliseerde’ volken zich op hun ‘civilisation’ als iets vanzelfsprekends gingen
beroepen en daarom door de ‘dynamische’ volken gehoond werden, is zeker een heel
merkwaardige gang van zaken. Men kan er ook de hoop uit putten, dat eens de
dynamische begripipen evenmin dynamisch zullen zijn, als de ‘civilisatie’ thans...
schijnt
Menno ter Braak.

Erasmus snuitende en niezende
aant.

Zoo zijn onze manieren
In mijn Zondagsartikel had ik het over Erasmus en het spuwen. Het onderwerp schijnt
in de lucht te zitten, want tegelijkertijd schrijft het Hbl. van Antwerpen over Erasmus
en andere verrichtingen des levens, zooals b.v. het snuiten en niezen. Het blad vertaalt
een treffend citaat uit ‘De Civilitate Morum Puerilium’, wat den neus betreft: ‘Het
staat boersch en lomp - zegt Erasmus - om je neus te snuiten met behulp van hoed
of jas! Dit te doen met den arm of den elleboog behoort tot de zeden der worstmakers
en het is ook al niet veel netter om het met de hand te doen en die dan aan de kiel af
te vegen. Netjes is 't om den neus te snuiten in een doekje en, als hoogergeplaatsten
daarbij aanwezig zijn, het hoofd een weinig af te wenden. Moet men niezen, terwijl
een ander in de buurt is, dan wendt men het lichaam wat om. Is de niesaanval voorbij,
dan maakt men snel het kruisteeken over den mond en licht, dankend, den hoed om
degenen daarmee te danken die proost zeiden of hadden kunnen zeggen!
Het is niet behoorlijk te smakken met open mond, maar men moet zulks aan
voorname en volwassen lieden weten te vergeven. Voor hen past alles. Wij zijn er
echter om de kinderen op te voeden....’
Voorts leerde Erasmus, dat men een tandenstoker netjes moest hanteeren, dat men
den mond moest spoelen met schoon water bij het opstaan en dat de vijf vingers er
niet waren om als kam te dienen. Onaangename geluiden moeten vermeden worden,
desnoods met een lichten hoest verbloemd.
Met dat al zijn de menschen van thans toch nog niet in staat zich zoo te
beheerschen, als men dat van hen mocht verwachten na vierhonderd jaar discipline.
Moeten wij ook ditmaal deze ‘voornamen en volwassen lieden’ weer vergeven?
M.t.B.

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

Eenvoudig of goedkoop
aant.

Een roman over het anti-semitisme
De actualiteit van 1933 en 1939
Maurits Dekker, Mordje de Jood. (A.W. Bruna & Zoon, Utrecht 1939).
In dagen als die, welke wij thans meemaken, kost het moeite de literatuur te zien als
iets, dat van essentieel belang is voor het leven. Niet omdat de actualiteit belangrijker
zou zijn, maar omdat zij aller aandacht opeischt en iedere bezigheid, die op langeren
termijn is ingesteld, doet uitkomen als spel; cultuurspel is ook spel, en dat openbaart
zich vooral, als de ‘rebarbariseering’ zich voor alle deuren en vensters aandient, als
de luxe op elk gebied plotseling weer als luxe verschijnt, als geen andere
noodzakelijkheid meer om voorrang vraagt dan de primitieve noodzakelijkheid om
zich te handhaven. Als de musea gesloten worden en de kunstschatten weggevoerd
naar de provincie, krijgt het leven weer een elementair uiterlijk; men realiseert zich,
dat kunstrubrieken, tooneelseizoenen en literaire stroomingen tot de spelvormen der
cultuur behooren, en dat zij thuis hooren in een domein, dat ook ‘tijdelijk gesloten’
kan worden. Tijdelijk.... en zelfs voorgoed, wanneer een cultuur ondergaat in
volksverhuizingen of revoluties. Alleen kan men zich nu minder gemakkelijk
voorstellen, hoe een cultuur ondergaat, omdat men er zich aan gewend heeft, dat de
Europeesche cultuur ‘overal’ is; maar desondanks is de bedreiging er, en daarom
concentreert het denken zich op de dingen, die van essentieel belang zijn, daarom
vallen alle bijzaken weg, waarin men in ‘normale’ tijden, half en half ondanks zichzelf,
toch behagen schept.
Slechts die boeken handhaven zich onder hoogen druk, waarin het element literatuur
tot een minimum kan worden teruggebracht. Zoo las ik juist deze week het Journal
van André Gide in de kostelijke nieuwe editie van de Plélade-reeks, en ik slaagde
erin door deze aanteekeningen de actualiteit even te vergeten: Juist 't ontbreken van
arrangementen, van alles, waaraan men het spel als spel herkent, maakt de lectuur
van zulk een boek zoo verkwikkelijk; Gides superieure geest is op bijna iedere
bladzijde tegenwoordig, en zonder eenige stemverheffing. Vooral de gewaarwording,
dat een mensch een heel leven met de literatuur (in algemeenen zin: met de cultuur)
heeft kunnen door brengen zonder de slaaf te worden van het spel, van de
‘stroomingen’ en de ‘seizoenen,’ doet zeldzaam weldadig aan. Het spel op zichzelf
is niet het euvel, integendeel, maar wel de stemverheffing van dengene, die daardoor
vergeet, dat hij ieder oogenblik met een ernst van geheel ander gehalte kan worden
geconfronteerd. Dit besef van de betrekkelijkheid der literaire en cultureele belangen
nu doortrekt Gides gansche journaal; achter den uiterst gecultiveerden schrijver
ontdekt men steeds weer den mensch, die behalve schrijver ook nog ‘particulier’ is
en ‘weet, dat hij niets weet’.

Colportage blijft colportage.
Anders is het mij vergaan met den laatsten roman van Maurits Dekker, die over het
antisemitisme handelt, of beter gezegd een felle aanklacht is tegen het anti-semitisme.
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Men kan zeker niet zeggen, dat aan dit boek de ernst en de overtuiging ontbreken;
in tegenstelling tot de vervelende en overbodige Oranjeromans van dezen auteur, is
Mordje de Jood een getuigenis, dat Dekker niet alleen als literator, maar ook als
mensch volledig karakteriseert. Daarom juist eischt het feit, dat men zich bij den
inhoud van zulk een getuigenis slechts met moeite kan bepalen, een nadere verklaring.
Men zou het misschien in het kort zoo kunnen zeggen: mislukte literatuur blijft
mislukte literatuur, ook al is men overtuigd van den ernst van den schrijver. Zelfs
de verontwaardiging over het anti-semitisme, hoe begrijpelijk ook op zichzelf, is niet
in staat ons te doen vergeten, dat iemand in zijn verontwaardiging even simplistisch
kan zijn als de wezens, die hij bestrijden wil; en terwijl Dekker den lezer, door een
tafereel van gemeenheid en ellende te schilderen, wil herinneren aan de dagen van
1933, aan de eerste golven van de lage anti-semitische hetze, komt hij in werkelijkheid
niet verder dan de colportage. Men denkt onder de lectuur aan een tooneelstuk als
Rassen van Ferdinand Bruckner, dat soortgelijke episodes tot onderwerp had. Ook
dit stuk zal niet blijven, maar men kon het waardeeren als een directe reactie,
geschreven onder den verschen indruk van het gebeurde in Duitschland. Voor Dekker,
anno 1939, geldt dat ‘excuus’ niet; hij heeft den tijd gehad om deze ervaringen te
verwerken, maar hij heeft daarvan geen gebruik gemaakt; daarom doet zijn roman
aan als verouderd, ook al moet men erkennen, dat de schrijver over dingen spreekt,
die nog veel te weinig bekend zijn geworden. Maar de waarde van een boek als dit
wordt niet in de eerste plaats bepaald door de ‘dingen’, maar door de wijze, waarop
de schrijver ze verwerkt. Als reportage over het leven in de concentratiekampen
immers komt het geromanceerde verhaal van Dekker geenszins op het niveau van
een zuiver documentair werk als De Veensoldaten: het is hoogstens een herhaling,
en dan zonder verdieping of verbreeding.
Mn mag Dekker rekenen tot die bestrijders van het anti-semitisme, die zich partij
voelen, omdat hun gevoel voor menschelijkheid beleedigd wordt door de uitspattingen
tegen een bepaalde bevolkingsgroep. Ik geloof, dat dit de eerste aandrift is van een
ieder, die met dezen vorm van hordenressentiment niets te maken wil hebben; men
neemt het voor de Joden op. omdat men weet, dat zij slachtoffers zijn van haat en
wraakgevoelens met een uiterst verdachten inhoud. Tot zoover kan ik met Dekker
accoord gaan, en zonder eenige reserve. Aan dit primaire gevoel van afschuw en
verachting kan men ook in de krachtigste termen uiting geven; ieder feit uit dit
beschamende stuk Europeesche geschiedenis behoort in het volle licht te worden
gesteld en vooral niet door philosophische voorwendsels te worden verdonkeremaand.
Maar thans treedt de romanschrijver Dekker op, die deze feiten arrangeert tot een
verhaal van personages, die hij laat denken en handelen; op dit oogenblik is de
verontwaardiging geen pure verontwaardiging en het protest geen puur protest meer,
want nu gaat de literatuur een woordje meespreken. Het onpolitieke Joodje, dat
Mordje heet en door Dekker geteekend wordt als ‘een uit velen’, is opgezet als een
romanfiguur; de ‘intellectueele’ dokter David Cohn, die evenals Mordje in het
concentratiekamp terecht komt en afgrijselijk wordt mishandeld, omdat hij de misdaad
heeft begaan Jood te zijn, is eveneens een romanfiguur, en zoo zijn het de
verschillende andere personages van dit boek. Daaruit volgt, dat Dekker zijn aanklacht
op een ander niveau wilde brengen dan het pamflet of de documentatie; maar juist
in dit opzicht is hij zoo volkomen tekortgeschoten. dat men zijn roman voortdurend
geërgerd ter zijde legt. Er zijn onderwerpen, die zoo beschamend zijn voor het
West-Europeesche menschdom, dat men ze óf als historische feiten, in nun naakte
afschuwelijkheid en zonder literaire opmaak, ter kennis brengt van het publiek, óf
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er uit een gevoel van gène voor zijn eigen mensch-zijn in het geheel niet over spreekt;
deze laatste reactie vindt men dikwijls bij hen, die zelf aan den lijve datgene hebben
meegemaakt, waarvan men zich op een afstand nog altijd te milde voorstellingen
maakt. Maar Dekker heeft een tusschenweg bewandeld; hij wil aanklagen, onthullen,
overtuigen, hij kan niet zwijgen; hij maakt echter van zijn feiten slechte literatuur,
simplistische colportage, en voor deze techniek is hem eigenlijk geen middel goedkoop
genoeg.

Speculatie op den ‘eenvoud.’
Ik gebruik hier het woord ‘goedkoop’; Dekker spreekt in dit geval, m.i. volkomen
ten onrechte, van ‘eenvoudig’. Hij richt zich in een voorwoord tot den lezer (‘den’
lezer, dus iedereen, dus alles, wat er zoo overblijft, als men, zooals Dekker zelf, ‘den
politieagent, den generaal of den rechter’ er aftrekt). ‘De weg naar wederzijdsch
begrip’, zegt hij, ‘schijnt meestal moeilijker dan hij in werkelijkheid is. Wat wij in
hoofdzaak noodig hebben, is een weinig geduld en een beetje verdraagzaamheid.
Ook moeten wij eenvoudig trachten te zijn. Dit klinkt misschien als een recept uit
een kookboek, maar dat komt er niet op aan. Het gaat er om, dat je begrijpt, wat ik
bedoel.’ Het eenvoudig zijn is dus volgens Dekker vooral een quaestie van uniform
of costuum uittrekken, wat geduld hebben en tolerant zijn, hetgeen mij vrijwel totaal
onjuist lijkt. Maar wat erger is: vergeet Dekker op dit moment, dat ook zijn
tegenstander Hitler door het recept van het vooral-toch-eenvoudig-zijn aan de macht
is gekomen, dat het overtuigingsmiddel der dictatoren juist altijd de speculatie op
het ‘gesunde Volksempfinden’ is geweest? Wat is Dekkers speculatie op den eenvoud
anders dan dat beroep op den ‘volksgenoot’, waardoor alle ‘criticasters’ gemakshalve
op zij worden gezet? Ongetwijfeld, de bedoelingen van Dekker gaan precies in de
andere richting, zij zijn humanitair en antidictatoriaal, maar daarom blijven zij niet
minder simplistisch; want eenvoudigheid in den goeden zin kan men niet
programmatisch aankweeken, zij ontstaat dwars door de ingewikkeldheid van het
leven heen!
Wat het voorwoord aan den lezer theoretisch bedoelt, wordt in den roman dan ook
practisch volkomen verwezenlijkt. Mordje, het simpele mannetje, en Cohn, de
intellectueele arts, an alle andere ledepoppen van Dekkers goede, ja opperbeste
bedoelingen zijn colportagefiguren, zonder eenig psychologisch raffinement
geteekend, vlug en slordig geconcipieerd met middelen, die misschien eenvoudig,
maar zeker goedkoop zijn. Wij moeten aannemen, dat zij in het Duitschland van
1933 leven, al hebben zij niets van de specifieke ‘kleur’, die Duitschen Joden toch
zeker eigen is. Dat Dekker niet uitdrukkelijk zegt, dat zijn roman in Duitschland
speelt, dat hij Hitler aanduidt als ‘blonden Bernard’, den Hitlergroet als ‘blonden
Bernard-groet’ den S.A.-mannen als ‘W.C.-mannen’ (een hatelijkheid extra?), zal
wel verklaard moeten worden uit overwegingen van formeelen aard (kans op
beleediging van een vreemd staatshoofd etc.); maar welke waarde moet men 'n roman
toekennen, waarin ook de menschen in de lucht hangen, waarin iedere samenhang
van individuen en collectiviteit ontbreekt, waarin, met andere woorden, de grove
colportagetechniek de menschenkennis moet vervangen? Nogmaals: de feiten, waarop
Dekkers roman gebaseerd is, zijn in diverse boeken beter behandeld en met oneindig
meer kennis van zaken, terwijl zijn literaire vormgeving niets wezenlijks aan deze
feiten toevoegt, maar ze veeleer door het ongeloofwaardige verzinselsausje in het
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ongereede brengt. Die feiten zijn erg, maar ze worden niet erger door een goedkoope
opmaak, en evenmin wordt Mordje, het gekwelde, gepeste mannetje, een heros van
den geest, omdat hij in handen valt van een stel sadisten.
Gaat men na, wat nu precies Dekkers positief is tegenover het negatief van zijn
‘blonden Bernard’ en de W.C.-mannen, dan komt men tot een vrij poover resultaat,
tot zeer veel goede bedoelingen en echte verontwaardiging, maar tot weinig begrip
van de gecompliceerdheid van dit cultuurdrama, waarvan wij thans weer een van de
tragische wendingen beleven. Misschien strookt gecompliceerdheid niet met de door
Dekker verlangde eenvoudigheid; maar het is nu eenmaal zoo, dat de dingen hopeloos
gecompliceerd zijn, en dat ze door goede bedoelingen en verontwaardiging alleen
niet worden opgelost. Tegenover de actualiteit van 1939 lijkt daarom Dekkers roman
soms al weer duchtig verouderd; het antisemitisme was, evenals de onlangs per
mirakel verloochende strijd tegen het ‘wereldbolsjewisme’, één agitatorisch middel
uit vele, en wij kunnen er niet eens op zweren, dat het morgen niet door andere zal
worden vervangen.
Menno ter Braak.

Twee afleveringen van ‘Werk’
aant.

Adriaan Morrien als prozaïst
Het tijdschrift der jongeren, Werk, heeft een vorige aflevering vrijwel geheel gewijd
aan een tooneelstuk van Jan de Hartog, dat den titel ‘Mist’ draagt. Men kon in dit
geval dus moeilijk van een tijdschriftaflevering spreken, eerder van een cahier. Was
dit stuk zoo belangrijk, dat er een geheel nummer aan moest worden besteed? Ik
betwijfel het, twijfel trouwens in het algemeen aan het genie van De Hartog, die zijn
‘Ave Caesar’ niet schijnt te kunnen overtreffen, maar in het openbaar wel zeer veel
van zich laat hooren.
Veel aannemelijker is de aflevering, waarmee de redactie deze maand voor den dag
komt. Het pièce de résistance daarvan is een groote novelle ‘Rendez-vous’, van
Adriaan Morrien. Dezen schrijver heb ik onlangs genoemd als dichter met een nog
niet zeer breed ontwikkeld, maar ongemeen zuiver talent, en deze goede meening
wordt geheel bevestigd door de novelle, waarmee hij thans als prozaïst debuteert.
Het is de geschiedenis van een liefde, of liever van de ‘Verwirrung der Gefühle’, die
dezen naam draagt (en waarom ook niet); soms ietwat lang, maar evenals Morriens
poëzie vlekkeloos van zuiverheid, en bovendien intelligent. Men kan zich voorstellen,
dat Morrien zich verder zal ontwikkelen, zich zal besnoeien en concentreeren, als
wij nog tijd van leven en ruimte voor literatuur zullen hebben in het ijzeren tijdvak,
dat ons te wachten staat; maar ook nu al, zonder deze ontwikkeling, weten wij,, dat
Morrien meer dan een naam en een belofte is. Voor mij althans behoorde de lectuur
van dit proza tot de zeldzame verkwikkelingen, die tegenwoordig nog mogelijk zijn
onder de politieke spanningen en katastrofen; en ik begin te gelooven, dat geen enkele
verplichting, die den burger op dit oogenblik afhoudt van zijn persoonlijk leven, hem
moet doen vergeten, dat er cultuur zal zijn, zoolang hij nog momenten kan vinden
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om aan deze persoonlijke dingen te denken.... al was het maar vijf minuten per dag.
Het is alleen de vraag, of zelfs dat bescheiden rantsoen in de toekomst mogelijk zal
zijn.
Ook de gedichten van den mij verder onbekenden N. Tergast in dit nummer zijn
zeer opmerkelijk, b.v. deze ‘Nachtelijke Idylle’:
Je bent den nacht weer ingegaan
zooals je kwam. De glazen uren
zijn enkel sneller opgestaan
in dit huis met blinde muren.
Geen schaduw zal mij ooit ontslaan
uit deze hooplooze allure.
Verliefd ziet mij de huisspin aan,
zij watertandt om mijn kwetsuren.
Je hebt je in den weg vergist,
hier eindigt reeds de kromme stad.
Dit avontuur moet je vergeten:
het duister en de roode mist
van een verdwaald papaverblad,
de dichter en zijn slecht geweten.

Verder bevat het nummer gedichten van G. Achterberg, Herman van Snick en Gabriel
Smit, die niet op deze hoogte staan.
M.t.B.

Bij den dood van Freud
aant.

De Weensche arts volgde Koningin Victoria op
Invloed door geestelijke zindelijkheid
Nu de dood weer een collectief voorkomen heeft gekregen, heeft het heengaan van
een grijsaard, zelfs van een beroemden grijsaard als Freud, niet de emotie gewekt,
die het in vredestijd wellicht zou hebben veroorzaakt. Men realiseert zich de
persoonlijke voorvallen minder sterk dan anders. Maar langzamerhand dringt toch
het besef door, dat een figuur van uitzonderlijke beteekenis is verdwenen, en dat
daarmee een in zekeren zin onvervangbare waarde aan de Europeesche cultuur ontvalt.
Immers onvervangbaar was de persoonlijkheid Freud in zoo hooge mate, dat de
leerlingen vergeefs getracht hebben zijn invloed als gezaghebbend enkeling te
evenaren; het is hun niet gelukt, omdat de meester der psychoanalyse meer was dan
alleen een man der wetenschap. Hij vertegenwoordigt een tijdperk en dat in de eerste
plaats, omdat hij zich gedurende zijn lange leven steeds strikt gehouden heeft aan
de ‘properheid’, die zijn vak van hem eischte. Niet als een wonderdoener of een
profeet verscheen Freud in Europa, maar als arts, als natuurwetenschappelijk denker,
die voorzichtig tastend zijn weg ging; een fantast genoemd door zijn vijanden, die
het genie in de wetenschap moeilijk kunnen verdragen, maar in werkelijkheid veeleer
een nuchtere en verantwoordelijke geest zonder andere vooroordeelen dan die van
zijn oorspronkelijk beroep. Zoo werd hij de geestelijke heerscher over een tijd.
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Twee tijdperken.
Freud vertegenwoordigt een tijdvak; hij is in dit opzicht de gelijke van koningin
Victoria. Niemand had dit kunnen voorzien, toen hij zijn eerste onderzoekingen over
de hysterie publiceerde, zooals niemand iets overeenkomstig had kunnen voorzien,
toen het piepjonge meisje in 1837 den Engelschen troon besteeg. Naar Victoria noemt
men een bepaalden vorm van cultuur met veel hypocrisie en pruderie, maar ook met
veel ijzeren gezondheid en wilskracht, het victoriaansche tijdperk. Het ging onder
in den (vorigen) wereldoorlog, in het ‘staalbad,’ zooals men dat aan zekere zijde
pleegt te noemen; niet plotseling natuurlijk, maar toch zeer duidelijk, met zijn
corsetten, dansen en hoffelijkheden.
Het victoriaansche tijdperk vloeide geleidelijk aan over in een anderen cultuurvorm
(beter gezegd misschien: een andere cultuurnuance), die men later wellicht het
Freudiaansche tijdperk zal noemen. Ik wil daarmee geenszins beweren, dat alle
verschijnselen, die een reactie beteekenden op het victoriaansche tijdperk, daarom
iets met Freud of met zijn werken uitstaande hebben; ook Victoria was zeer onschuldig
aan vele verschijnselen die zich voordeden gedurende haar leven, dat bijna even lang
geduurd heeft als dat van Freud. Maar het ‘gezicht’ van het tijdperk na den oorlog
kan men onmogelijk los denken van Freuds invloed, die zich op velerlei wijze
vertolkte, die in sommige gevallen nauwelijks meer den oorsprong uit de
psychoanalyse verried. De wetenschappelijke methode van Freud activeerde het
cultuurleven, activeerde ook de literatuur, de beeldende kunst, zelfs de muziek, al
kan men daar van invloed slechts overdrachtelijk spreken. Met de psychoanalyse
staat veel van dit alles nog slechts in verwijderd verband; maar karakteristiek voor
de snelle verbreiding van zekere geruchtmakende thesen der psychoanalyse is juist,
dat Freud zelf de geïsoleerde onderzoeker bleef, wiens autoriteit gebaseerd was op
zijn wetenschappelijken naam. Men kan dezen Weenschen psychiater zien als den
voortzetter van het werk der ‘intuïtieve’ psychologen van de achttiende en negentiende
eeuw: de Fransche moralisten, Stendhal, Dostojefski, Nietzsche; maar hij heeft hun
geen ‘concurrentie aangedaan,’ hij is zeker niet één hunner. Daarvoor was hij te veel
man van het systematisch, natuurwetenschappelijk denken (zij het dan ook uitmuntend
door groote onbevangenheid en scherpzinnigheid), daarvoor was hij ook te zeer
genezer. Hij was evenmin een philosoof, en de philosophie van het vak kan hem
gemakkelijk op terminologiefouten betrappen, gevolgen van een
natuurwetenschappelijke methode, toegepast op een gebied, dat zich aan alle kanten
tegen natuurwetenschappelijke behandeling verzet. De psycho-analyse activeerde
echter zooveel, dat anders misschien sluimerende was gebleven, dat men toch ook
daar van invloed moet spreken, waar de verschillen evident zijn.
De invloed van Freud zal men dus moeten verklaren uit zeer verschillende factoren,
die echter allen samenhangen met zijn integriteit als denker. Dikwijls wordt iemand
het slachtoffer van zijn roem; Freud werd dat niet, hij bleef wie hij was, hij werd
geen charlatan, zooals velen, die van psychoanalyse den mond vol hebben en eigenlijk
slechts een reeks van termen bedoelen, waarmee men sommige raadselen handig kan
oplossen. De stijl van Freud is een wetenschappelijke stijl, maar van de allerbeste,
allerhelderste soort; men mist er de verbale opstoppingen, de lust aan het redekavelen,
te eenenmale in, men voelt de behoefte aan geestelijke zindelijkheid, die Freud moet
hebben bezield. Kan men trouwens anders dan door hygiënisch denken de resultaten
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bereiken, die Freud bereikte? En berust de superioriteit van den meester boven velen
zijner ‘afgevallen’ discipelen niet juist op dien ‘hygiënischen’ stijl?

Freuds strijd voor zijn waarheden.
Een baanbrekend denker als Freud moet strijden voor zijn waarheden, en hij heeft
dien strijd dan ook niet kunnen en willen vermijden. Men kan zich nu niet precies
meer voorstellen, hoe revolutionnair Freud geweest moet zijn voor de onvervalschte
‘Victorianen’, die vooral in het sexueele geleerd hadden het ontoelaatbare (of beperkt
toelaatbare) te zien. Een leer, die de sexualiteit in het centrum plaatste, moest stuiten
op hardnekkige weerstanden; en juist dit deel van Freuds theorieën, dat tot zijn
oorspronkelijkste ideeën gerekend moet worden, heeft hem veel meer vijanden
bezorgd dan zijn ongetwijfeld aanvechtbare natuurwetenschappelijke methode.
Begrijpelijk trouwens, en in zekeren zin een bewijs van kracht van het Victoriaansche
tijdvak, dat destijds ook zijn veroveringen had gemaakt en zijn geestelijk bezit
wenschte te verdedigen; maar met dat al stond veel critiek op Freud op laag niveau.
Ook thans nog heeft Freud zulke vijanden; en het viel mij op, dat iemand als Roel
Houwink zelfs in een artikel bij den dood van den beroemden ouden man (Utrechtsch
Nieuwsbl. van 25 Sept.) nog niet kan nalaten om zijn nagedachtenis door allerlei
bakerpraatjes te bekladden.
‘Indien Freud’, lezen wij daar, ‘zich had weten te bepalen tot het medisch gebied en
zich niet door eerzucht en de vleierijen van zijn aanhangers had laten verleiden om
van zijn psycho-analytische leer een soort van wereldbeschouwing en universeele
wetenschap te maken (Freud zelf geloofde heilig aan een toekomstige dictatuur van
het intellect in het menschelijke zieleleven), doch integendeel zijn psycho-analytische
theorie en methodiek aan een grondige, critische herziening had onderworpen, zou
hij tot de grootste figuren in de medische wetenschap moeten worden gerekend.
‘Dit heeft evenwel niet zoo mogen zijn. Freud heeft zich van psychiater tot
“philosooph” en cultuur-criticus ontwikkeld en als zoodanig het Europeesche
cultuurleven ongetwijfeld meer kwaad dan goed gedaan, terwijl hij als psychiater in
een zekere eenzijdigheid van opvattingen bevangen is gebleven, die een “orthodoxe”
toepassing van zijn beginselen zeker niet ongevaarlijk voor de geanalyseerden doet
zijn en in vele gevallen zelfs een ernstige belemmering oplevert voor hun genezing’.
Dit schrijft Roel Houwink, anno 1939, en dat nog wel naar aanleiding van Freuds
overlijden! ‘Eerzucht en vleierijen’ zouden Freud ‘verleid’ hebben om van zijn
psycho-analytische leer een soort wereldbeschouwing te maken! Met zulke
argumenten heeft men een man van genie altijd bestreden, en blijkbaar zit de wrok
zoo diep, dat men er zelfs in het sterfhuis niet over zwijgen kan. Een critische houding
jegens de werken van Freud en de psychoanalyse in het algemeen kan niemand meer
toejuichen dan schrijver dezes; maar wie nu nog de geniale eigenschappen van den
‘vader’ der psycho-analyse tracht te verkleinen door critiek van slechte qualiteit,
vonnist vooral zichzelf.
Wij staan aan het begin van een nieuwen oorlog. Misschien is daarmee het
‘Freudiaansche tijdperk’ ten einde, en zal een andere cultuurnuance het ‘gezicht’ van
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Europa bepalen Misschien.... maar aan onze dankbaarheid jegens Freud zal het niets
afdoen Er is een groot man gestorven.
M.t.B.

Centaur
aant.

Nog een raadsel
De tweede aflevering van het internationale tijdschrift Centaur (red. Gerard den
Brabander, Wolfgang Cordan en Jac. van Hattum) is zonder twijfel iets duidelijker
dan de eerste, omdat het niet geheel en al op die Amsterdamer Schule is gebaseerd.
Wij vinden hier tenminste een groote verscheidenheid van Fransche, Nederlandsche
en Duitsche poëzie, en daaronder zijn enkele verschijningen, die niet van belang zijn
ontbloot. Zoo kan men het b.v. toejuichen, dat het groote gedicht van Albert Verwey,
‘De Dichter en het Derde Rijk,’ verdienstelijk in het Duitsch is overgebracht. Maar
als geheel, als opzet blijft deze onderneming mij nog een raadsel. De toenadering
tusschen de volken kan men in deze tijden, dunkt mij, beter dienen dan door zeer
willekeurige verzen van zeer willekeurige dichters in zeer willekeurig verband bijeen
te brengen. Waarom een geenszins voor den schrijver karakteristiek vers van Vestdijk
in het Duitsch vertaald? Waarom nu juist poëzie van Supervielle, Soupault, en wèèr
Den Brabander en Van Hattum? Waarom een essay van Iwan Goll over de Fransche
poëzie en haar ‘revolutie,’ dat geen bijzondere qualiteiten vertoont? Al deze
vraagteekens zullen wel in mijn hoofd blijven staan, meen ik, tot de volgende
aflevering, zoo niet langer.
M.t.B.

De groote en de kleine staat
aant.

In Griekenland, 416 jaar voor Christus
De ondergang der Meliërs. Een gesprek tusschen gevolmachtigden van
een grooten en een kleinen staat in het jaar 416 vóór Christus. Vertaald
door dr D. Loenen. (Wereldbibliotheek, Amsterdam. 1939).
Dr D. Loenen, die vroeger voor de Wereldbibliotheek de bekende lijkrede van Perikles
heeft vertaald, geeft thans een niet minder merkwaardig ‘tijdsdocument’ uit
Thucydides, n.l. het gesprek tusschen de afgevaardigden van Athene met de regeerders
van het eiland Melos in het jaar 416 v. Chr.; ook dit fragment vindt men in
Thucydides' beschrijving van den Peloponnesischen oorlog. Men heeft hier een
treffend voorbeeld van dezelfde redeneeringen, die ook nu in de politiek opgeld doen;
alleen treft het ons, dat de begeerte van den grooten staat, die den kleinen wil
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overheerschen en zoo noodig vernietigen, in minder hypocriete termen wordt
uitgesproken, dan tegenwoordig het geval is. De Grieken waren dan ook minder
hypocriet dan wij: getuige in de eerste plaats Aristophanes....
De Meliërs waren kolonisten van de Lacedaemoniërs en wenschten niet naar de
pijpen van de Atheensche ‘Geopolitiek’ te dansen. Zij hielden zich in het groote
‘internationale’ conflict eerst neutraal, maar moesten later wel aan den oorlog
deelnemen, omdat de Atheners hun eiland stelselmatig gingen verwoesten. Vóór de
laatste krachtproef echter had het gesprek tusschen Atheners en Meliërs plaats, dat
Thucydides op voorbeeldige wijze heeft geformuleerd; de Atheners geven te kennen,
dat zij hun gang zullen gaan, en dat zij de argumenten der Meliërs, die opkomen voor
hun pacten, niet zullen tellen. ‘Onzerzijds’, zeggen zij, ‘zullen wij niet met
verschoonende voorwendsels aankomen, “dat wij door het vernietigen van den Pers
op goede rechtsgronden heerschen” of “voor geleden onrecht nu hier vergelding
zoeken”, een lange omhaal van woorden zonder bewijskracht voor u. Maar dan
bidden wij ook u niet te denken, dat phrases als “wij konden toch als stamgenooten
der Lacedaemoniërs niet aan uw zijde strijden” en “wij hebben toch nooit uw rechten
gekrenkt”, op ons indruk zullen maken. Wat in onze macht ligt, moeten wij bereiken
en daarbij uitgaan van wat wij werkelijk denken en weten, gij zoo goed als wij: recht
geldt onder de menschen slechts voor gelijke partijen.... als noodoplossing, doch
naar hun macht handelen de sterken en de zwakken laten het zich welgevallen’.
Heel onbekend komt ons deze melodie niet voor, evenmin als de volgende tirade
der heeren Atheners:
‘En wat nu aangaat dat geloof, waardoor gij op Lacedaemonische hulp vertrouwt,
die zij uit eergevoel, zegt gij, zullen verleenen.... zalig prijzen wij U, dat gij de booze
wereld niet kent, maar die naïeveteit benijden wij U toch niet. Lacedaemoniers immers
toonen hun “adel” vooral tegenover eigen volksgenooten en in het naleven der bij
hèn geldende zeden, maar over hun gedragingen tegenover anderen.... veel zou men
er over kunnen zeggen, maar één samenvattend woord zal het volle licht op hen
werpen: het meest openlijk van alle stammen die wij kennen huldigen zij als stelregel
“wat aangenaam is, is goed en alle belang is recht” Niet bruikbaar als grond voor
Uw zinnelooze hoop is zulk een gezindheid.’
Voor ons, menschen van 1939, is bij deze redeneering geen woord Latijn. Wil men
het resultaat van het conflict tusschen Atheners en Meliërs vernemen? ‘De Atheners
blokkeerden het eiland en in den volgenden winter hebben zij door een zwaar beleg
de stad uitgehongerd en niet zonder hulp van verraders tot overgave gedwongen. Zij
doodden alle burgers en voerden vrouwen en kinderen als slaven weg’.
De vertaler van dit curieuze fragment heeft in een korte inleiding een goed beeld
gegeven van de situatie, waaruit het gesprek voortkwam. De vertaling zelf is
voortreffelijk.
M.t.B.

Idealistische satire
aant.
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Een bewoner van Venus naar onze planeet
Grappigheid en geestigheid
Nico van Suchtelen, Het Spiegeltje van Venus (Wereldbibliotheek,
Amsterdam 1939).
EEN VAN DE MIDDELEN om zich aan den druk van een ellendigen tijd te
onttrekken is de satire, de reis van Gulliver naar een land vol van contrastwezens;
en aangezien men bezwaarlijk zal kunnen ontkennen, dat deze tijd zeer ellendig is,
kan men zich ook zeer wel de behoefte aan satirisch ‘afreageeren’ voorstellen. Men
moet, als individu, op een of andere manier blijven leven, en zelfs afstompen tegen
den oorlog: men moet dus telkens schoon schip maken (zoolang het nog mogelijk
is), men moet ook zichzelf met eenigen spot als een personage, als een ander kunnen
beschouwen, die met de grootste geïnteresseerdheid allerlei handelingen verricht in
het dagelijksch bestaan, als was er niets aan de hand buiten onze grenzen. Dat eischt
de ‘neutraliteit’: men doet alsof, men leeft alsof, men is een alsofmensch geworden.
Deze actie vergt tamelijk veel energie van iemand, die van nature niet bijzonder voor
de camouflage is geschapen; van tijd tot tijd komt hij echter toch tot de ontdekking,
dat hij zich een paar dagen lang geheel in zijn rol verdiept heeft en dat hij werkelijk
heeft kunnen vergeten, dat wij op een eiland leven, zoolang het duurt. Dan ziet men
zich plotseling weer als den man, die doet alsof, en men zou een satire op zichzelf
willen schrijven, d.w.z. op den ‘neutralen’ mensch, die zijn werk hervat heeft en zich
tot nader order niet meer beschikbaar stelt voor rampen, welke zijn gebied niet raken.
Maar de satire is een zeer moeilijke kunst. Wie zich tot de satire gestemd voelt valt
iets of iemand aan, maar hij doet dat altijd in naam van iets of iemand anders; achter
den satiricus staat, hoe dan ook, de idealist. Als ik een satire lees, vraag ik mij dan
ook altijd direct af: in naam waarvan wordt hier gehekeld? Is de hekelaar een
zuurpruim, een teleurgestelde, een beleedigde, een verontwaardigde, een criticus?
Er zijn tallooze mogelijkheden: de satirenschrijver kan een menschenvriend en een
menschenhater zijn, hij kan een afkeer van zichzelf hebben, maar ook van anderen.
Eén ding echter staat vast: zonder uitgangspunt, standpunt of gezichtspunt kan men
niet hekelen; alle sarcasme, alle scherpheid is geircht uit een punt naar een punt, en
deze lijn is de satire. Als men dus zegt, dat achter den satiricus altijd de idealist staat,
beteekent dat: ook de cynicus is nog een soort idealist. Hij heeft b.v. het ideaal om
aan de menschheid de minderwaardigheid van alle ‘hooge’ idealen te verkondigen
en er de driften of de instincten voor in de plaat te stellen; men zou zich zeer vergissen,
als men zoo iemand geen idealist noemde! Maar behalve de satiren uit haat en
ressentiment, die dikwijls de slechtste niet zijn, hebben wij ook de satire der
menschenvrienden, wier ideaal oorspronkelijk het hooge ideaal was, en die zich
verbitterd voelen door teleurstellingen; zij houden door hun ontgoocheling gedreven
opruiming onder hun idealen en moeten dus ook zichzelf treffen, omdat niemand,
hoe goed en braaf hij ook moge zijn, van zichzelf kan zeggen, dat hij alles gedaan
heeft om zich aan de medeplichtigheid te onttrekken. Deze satirenschrijvers zijn
allerminst cynici; zij blijven altijd iets van opvoeder in hun stijl en gedragingen
bewaren, zooals men b.v. bij Erasmus kan constateeren, die uitstekend de satire
beoefende, maar daarom niet minder een humanistisch opvoedingsideaal verdedigde.
Achter de teleurstelling van deze categorie hekelaars bespeurt men toch altijd nog
de hoop op een betere wereld. De wereld is verbeterbaar en volmaakbaar, zeggen
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deze idealisten, ook al zeggen zij het niet met zooveel woorden; zij zijn teleurgesteld
door de aanwezigheid van veel domheid en achterlijkheid, maar deze kunnen
verdwijnen, al zal de opruiming van het vuil veel moeite kosten. Eigenlijk is voor
deze soort idealisten de satire niet doel (zooals voor vele cynici), maar meer een
‘verzetje’ bij het ernstiger werk, dat hun te doen staat; dat ernstiger werk is de
vervolmaking der wereld.

De verbeterbare menschheid in den spiegel
Tot deze soort idealisten behoort ook Nico van Suchtelen, romanschrijver en directeur
der Wereldbibliotheek. Hij hoeft zijn heele leven idealen verdedigd, niet het minst
door de Wereldbibliotheek te leiden, want door deze functie te bekleeden, bewijst
men al aan de verbeterbaarheid van de wereld te gelooven. Ook Van Suchtelens
roman, die hem den roem van Nederland bracht. De Stille Lach, is de typische
idealistenroman, waarin verwachting van een betere samenleving en teleurstelling
over aanwezige misstanden en misverstanden op een speciale manier dooreengemengd
zijn; het hangt van de ‘stemming’ af, welk accent het sterkst doorklinkt. Het ligt
daarom voor de hand, dat Van Suchtelen tot de satire komt uit overwegingen, die in
laatste instantie van idealistischopvoedkundigen aard zijn; hij is allerminst een cynicus
en evenmin een geboren satireschrijver, maar veeleer een teleurgestelde opvoeder,
die verontwaardigd is over de domheid en hypocrisie van de menschen, wier
werkelijke bestemming het toch is om een Wereldbibliotheekideaal te volgen; zijn
teleurstelling heeft dan ook altijd nog de nuance van de hoop op beter tijden. Vraagt
men zich af, welk ideaal achter zijn laatste satire. Het Spiegeltje van Venus, staat,
dan kan men, dunkt mij, slechts antwoorden; De verbetering van de menschheid. De
menschheid doet alsof, zij is ‘neutraal’, terwijl zij heftig partij zou moeten zijn; zij
loopt te koop met idealen die slechts haar vooze onmacht tot werkelijk idealisme
moeten verbergen en in werkelijkheid is zij een opportunistische, zoo niet zwakzinnige
verzameling individuen. Echter: zij is voor verbetering vatbaar, als men maar naar
Paulus, Mohammed en Franciscus wil kijken, ‘die schoon-schip durfden maken met
hun geest en hun hart, die hun armzalig verleden verloochenden en hun leven, zonder
terughouding, in dienst stelden van wat zij als eis van het nieuwe leven erkenden.’
Deze verbeteringstendens blijft in Van Suchtelens satire weliswaar op den
achtergrond, omdat zijn Spiegeltje van Venus toch eigenlijk een grapje is (hoe ernstig
ook gemeend), en de bedoeling in de eerste plaats schijnt te zijn om zekere
quasi-idealistische stroomingen in ons land te treffen. Ook vroeger heeft Van
Suchtelen zich al op zulke satirische uitstapjes begeven en o.a. een tooneelwerkje
geschreven tegen het occultisme, dat veel door dilettanten is gespeeld. De
opvoedkundige strekking van deze soort spotternij is moeilijk te miskennen en dat
is misschien ook de reden, dat men er minder geestdriftig over kan zijn wat de satirieke
qualiteiten betreft.
Het Spiegeltje van Venus tenminste heeft mij geenszins tot enthousiasme kunnen
verleiden, hoeveel antipathieën ik ook met Van Suchtelen moge deelen. De volledige
titel van het boekje luidt: Het spiegeltje van Venus of wel Proeve ener Bijdrage tot
de Geestelijke en Morele Herbewapening der Planeet Valdoloris. Die titel zegt al,
waar de schrijver heen wil; hij heeft ernstige bezwaren tegen idealistische jours van
mevrouw Goekoop-ten Beste, hij heeft zeer ernstige bezwaren tegen alle vormen
van idealisme, die geen ‘hout snijden’, omdat hij ze beschouwt als een hoon aan het
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adres van het ware, erasmiaansche idealisme. Om aan deze bezwaren vorm te geven,
laat Van Suchtelen zijn ‘ik’ in een café bezoek krijgen van een voorzaat, die van de
planeet Venus komt. ‘Ik’ is juist bezig om een verhandeling op te zetten, die een
aanklacht moet worden tegen deze wereld en heeft den eersten zin neergeschreven:
‘Ernst is niet van deze aarde’; dan komt de planeetbewoner tot hem, en ‘ik’ brengt
hem in contact met den chaos, waarin wij leven. Het hoogtepunt van dit bezoek is
een soort houseparty, waarop Van Suchtelen wel vreeselijk gebeten moet zijn; althans,
hij laat August Ernst Jansen, den afgezant van Venus, juist in dat gezelschap een
exposé geven van de toestanden op die andere planeet en op die manier ‘de waarheid
zeggen’. Dat daarvan onder de aardbewoners niets terechtkomt en ook deze waarheid
weer wordt omgezet in een halfzachte motie spreekt vanzelf, en August Ernst Jansen
besluit om maar weer naar Venus terug te keeren.

Gemis aan aphoristische scherpte.
Het schema van deze satire is nu niet bepaald zeer origineel; het neerdalen van een
planeetbewoner op de aarde is wel meer vertoond in de fantasie van schrijvers, en
per slot van rekening blijkt deze heele visite nog.... een droom geweest te zijn van
‘ik’, die in het café een verhandeling had willen schrijven! Nu, deze literaire droomen
zijn ook geenszins nieuw, zij behooren om zoo te zeggen tot de standaarduitrusting
der gebruikelijke verbeeldingskracht. Maar hierom alleen zou Van Suchtelens satire
nog niet zoo zwak behoeven te zijn als zij in werkelijkheid is; voornaamste oorzaak
van het gemis aan satirisch effect is veeleer, dat Van Suchtelen, als idealist à tort et
à travers, den waren satirischen toon nergens te pakken kan krijgen. Hij zoekt het in
een zeer nadrukkelijke en zeer uitvoerige grappigheid, die men echter niet met
geestigheid gelijk mag stellen, en die zoo nu en dan bedenkelijk op flauwiteit gaat
lijken.
Het eerste resultaat van zulk een bewerking der stof is, dat deze te gewichtig wordt,
te veel volume krijgt in verhouding tot de beteekenis der gehekelde personages en
toestanden. Onweerstaanbaar deed mij Het Spiegeltje van Venus daarom telkens
denken aan de fantasie van een scholier, die op grappige wijze wraak wil nemen op
de leeraren, de leerboeken en den lesrooster; bij is niet echt verbitterd, hij drijft slechts
den spot met dingen, waardoor hij gehandicapt werd in zijn scholierenbestaan, dat
hij zich eigenlijk - idealistisch - had voorgesteld als een beter en vrijer leven. Ik wil
allerminst beweren, dat Van Suchtelen niet een eerlijken afschuw heeft van de
coquetterie met geest en idealen, die dienst moet doen om het brute geweld af te
wisselen, voor te bereiden en te verbloemen; maar hij had, schijnt het mij, liever de
verontwaardigde verhandeling moeten schrijven, waaraan hij beginnen wilde, toen
de Venusbewoner hem kwam bezoeken, dan aan de satire offeren; want voor de
satire is een soort scherpte en aphoristische puntigheid noodig, die hij niet bezit en
die hij zich ook nooit eigen zal maken. Een goede satire is niet geforceerd; de toon
van Van Suchtelens satire is echter steeds geforceerd, en daaruit alleen al kan men
concludeeren, dat hij niet genoeg afstand heeft kunnen nemen van de verschijnselen,
die hij wil hekelen. Hij zou dezen sujetten een stevige bestraffing willen geven, omdat
zij zijn als de wisselaars in den tempel; maar half en half verwacht hij ook van
dezelfde menschen, dat zij beter hun best zouden kunnen doen.
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Misschien heeft zij het recht dat te verwachten, maar voor de satire is dit paedagogisch
voorbehoud niet gunstig. Het Spiegeltje van Venus weifelt tusschen hekeling en
utopie.... maar het is in wezen een utopie, terwijl de schrijver den toon der satire
heeft willen aanslaan. Voor de utopie maakt hij gebruik van den achtergrond Venus,
maar de voorgrond van de heel of half geestelijk herbewapenden wordt daardoor
niet overtuigender. Het satirisch afreageeren heeft niet de bevrijdende werking van
den moreelen sabelhouw en lijkt mij in zooverre ook tamelijk onvruchtbaar. Menschen
als Van Suchtelen, die de halfheid willen bestrijden, zullen waarschijnlijk vrij
algemeene instemming vinden.. en alles zal blijven zooals het is, omdat zij idealisten
zijn met zeer veel goede bedoelingen, en iedereen, afgezien van een paar cynici, óók
goede bedoelingen heeft. Hadden wij meer dan dat, wij zouden nu wellicht niet een
conflict moeten meemaken, dat de tekortkomingen van idealisme en utopie maar al
te duidelijk laat voelen. Van Suchtelen is overigens eerlijk genoeg om daar het
beschamende van in te zien, maar hij blijft daarom zelf niet minder een utopistische
geest.
Menno ter Braak

Een jong prozaïst herdrukt
aant.

Adriaan van der Veen, Geld speelt de Groote Rol (H.P. Leopolds Uitg.
Mij, Den Haag, 1939).
De verhalen, die door Adriaan van der Veen gebundeld zijn onder den titel ‘Geld
Speelt de Groote Rol’ hebben al eerder het licht gezien in een Vlaamsch uitgaafje;
bij die gelegenheid heb ik de aandacht gevestigd op dezen begaafden jongen auteur,
die later door een grooter stuk proza, ‘Tusschen Kantoor en Archief’, reeds bewees,
dat hij zijn beloften gestand kon doen. Maar het Vlaamsche boekje, dat er ook wel
heel erg goedkoop uitzag, is in Nederland vrijwel onopgemerkt gebleven, en daarom
is het toe te juichen, dat een Nederlandsche uitgever Van der Veen thans tot zijn
recht doet komen door een verzorgde typografie en een niet minder verzorgden
omslag.
Ook pleit het voor de qualiteit dezer verhalen, die de werkloosheid tot achtergrond
hebben en in zooverre geen opwekkende lectuur zijn voor hen, die hun oogen liever
sluiten voor zulke problemen, dat zekere soort critiek het boekje onmiddellijk naar
de prullemand heeft verwezen, aangezien volgens haar deze schrijver alleen
belangstelt ‘in wat kwalijk en leelijk is’. De maatstaven, die destijds gebruikt werden
om Zola en het naturalisme te kruisigen, maken ook nu weer een kans, al is Van der
Veen juist geen naturalist. Maar het is verboden over nare dingen te schrijven, dat
stond vast voor 1880 en dat staat nu nog vast.
Wij wenschen den verstandigen lezer toe, dat hij zich door zulke notities niet laat
afschrikken van de kennismaking met een der veelbelovendste auteurs eener jongere
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generatie. In het bijzonder het verhaal ‘Ledigheid’ is geschikt om hem een indruk te
geven van wat Van der Veen reeds thans vermag te bereiken.
M.t.B.

Speenhoff wordt zeventig
aant.

‘Koos’... en de heer J.H. Speenhoff
De dichter over den schilder Van Dongen
‘Koos’ Speenhoff zal op 23 October den 70-jarigen leeftijd bereiken. Dat is voor
‘Groot-Nederland’ aanleiding geweest hem om een zelfportret te vragen (dat overigens
niet erg geslaagd is) en hem aan het woord te laten over zijn herinneringen aan den
schilder Kees van Dongen. Voorts heeft Gerard van Eekeren een notitie geschreven
over den jubilaris, waarin hij de beteekenis van den dichter-bard als volgt bepaalt:
‘Het succes van “Koos” Speenhoff heeft voor een deel bestaan in een zwarte jas, een
uitgestreken facie en een guitaar, die hij minder meesterlijk hanteerde dan in onze
dagen het Django Reinhardt doet. Dit vast te stellen is allerminst Speenhoffs
verdiensten verkleinen. Men kan hem niet werkelijk eeren alvorens zijn trucjes te
hebben doorzien. Immers dán eerst bestaat er kans, dat wij doordringen tot Koos den èchten Koos, die op de planken staande niet alleen zijn toehoorders, de vroede
vaderen, de schutters, mitsgaders zooveel andere nuttige en gewichtige instellingen
méér, in het ootje nam, maar ook zichzelf! Den Koos, wiens intelligentie hem er voor
behoedde den heer J.H. Speenhoff te zeer au sérieux te nemen. En zoo zijn publiek
desondanks vaak geneigd is geweest hem ernstiger te nemen dan hij het zichzelf
deed, dan was dat, omdat er van zijn optreden een zekere waardigheid uitging, die
minder in zijn gekleede jas dan daaronder school. Het is waar: men heeft zelden in
Speenhoff den kunstenaar willen erkennen. Men vond zijn liedjes aardig, geestig,
soms ook plat - maar van de kunst met een groote K lag dit alles wel heel ver af!
Laat ons daar blij om zijn. De begrippen kunstenaar en dichter dekken elkaar zelden
geheel, en zoo Speenhoff geen “kunstenaar” is, dan heeft hij in zijn beste momenten
zich toch zeker een dichter getoond. Een dichter van het levenslied; hetgeen men
dan aldus moet opvatten, dat er in zijn werk voorbeelden zijn, waarin dichter, zanger
en leven eenvoudig op elkaar zijn toegeloopen, en het leven heeft hem de doodgewone
woorden ingefluisterd, en de muziek heeft die woorden doordrongen met een schalk,
een teer, een weemoedig geneurie, waardoor ze werden omgevormd en bezield. Wie
in Speenhoffs bundels bladert zal er, naast veel dat op een oogenblikkelijk succes is
berekend, die enkele trillende en levende verzen vinden: De Verloren Zoon, den
Brief van een jongen in de nor aan zijn moeder, de Begrafenis van een vrijgezel
e.z.m., welker beeldende en emotioneele kracht u bijblijven’.

Nederlandsche bohémien.
Het proza van Speenhoff over Van Dongen behoort zeker tot de amusantste en minst
officieele soort mémoires, die men zich voor kan stellen. Speenhoff is voor alles een
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bohémien, en dat wel een echte, Nederlandsche bohémien, geen tweehands-editie
uit Parijs of Berlijn; hij vertelt bij uitstek bohémien-achtig over zijn mede-bohémien
Van Dongen, die tot zijn spijt (men merkt het aan den toon) later den Parijschen kant
is opgegaan. Men luistere slechts naar dit fragment over Kees' metamorphose:
‘Maanden verliepen, en op eens was Kees van Dongen naar Parijs gegaan, met
zijn slijkmantel, Baskische mutsje, gewasschen ondergoed, palet en penseelen in zijn
koffertje en een kaartje voor de derde klasse.
We hoorden toen niet veel meer van hem en dachten dat hij wel kellner of huisschilder
zou zijn geworden in dat verre, onbegrijpelijke Parijs. Hij kon natuurlijk ook dood
zijn of in de Seine of de Morgue liggen. Of hij nog schilderde en stompte was
onbekend. Misschien was hij ook zoo'n type geworden als die gekke Van Gogh. Wie
weet?
Deze toestand duurde, tot ik in Parijs zou gaan zingen voor de Hollandsche Club en
de gramofoonplaten van Pathé. Het was mij, die voor het eerst Parijs zou zien, als
spoorde ik naar een andere planeet, en geen seconde dacht ik aan Van Dongen, die
nu ergens in die onbestaanbare stad ronddoolde met zijn slijkmantel en zijn glimlach.
Maar aan den uitgang van het Gare du Nord stond, behalve de secretaris van de Club,
ook Kees van Dongen, met zijn glimlach en zijn mantel, alsof hij te drogen hing over
het hek van de douane. Ik zwaalde breed met armen en beenen, en mijn vrouw zoende
hem zelfs geestdriftig. Kees had een vollen baard gekweekt en zag er nu uit als een
vorst uit Burmah, maar zonder diens Oostersche praal. Zijn baard was inderdaad
opmerkelijk, en daar ik er ook eentje had doen wortelschieten, in het klein, waren
we even verlegen met elkaar’.
De rest van het verhaal is eigenlijk nog amusanter, zoozeer zelfs, dat wij Speenhoff
van verwantschap met dada zouden willen beschuldigen.... als hij niet zoo'n echte
Hollander bleef, met een bijzondere voorkeur voor de ‘genever’.
***
In de gevarieerde aflevering treft men verder o.m. nog aan een groot gedicht
‘Thuisreis’ van Garmt Stuiveling, opgedragen aan zijn vader, en bij momenten
herinnerende aan de ‘jeugd’-verzen van Dèr Mouw. De poëzie van Achterberg is
voor mijn gevoel ondraaglijk. F.W.J. Drion wijdt een oordeelkundige beschouwing
aan de ‘Duizend en één Nacht’.
M.t.B.

Kunst en Letteren
Menschen in het hotel
aant.

De conflicten van Corrie Sondaal
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Ina Boudier-Bakker, Aan den Grooten Weg. (P.N.v. Kampen & Zn,
Amsterdam z.j.)
Het is niet gemakkelijk over dezen roman van mevr. Boudier-Bakker nog iets nieuws
te zeggen, want hij lijkt sprekend op ongeveer alle boeken van het genre, waarvan
zij voor een deel de geestelijke moeder is. Met dit genre is mevr. Boudier zoo door
en door vertrouwd, dat zij het nauwelijks meer met eenige inspanning schijnt te
beoefenen. Haar romanfiguren hebben de geijkte contouren, haar stijl (die alleen op
sommige plaatsen teekenen van slordigheid begint te vertoonen) kabbelt gelijkmatig
door, zonder stroomversnellingen of watervallen, het verhaal kan men, als men een
vijftig bladzijden gelezen heeft, zonder al te veel moeite in groote lijnen zelf wel
verder construeeren.
Het onderwerp is ditmaal, zooals de titel zegt, de ‘groote weg’, die in deze litteratuur
met het noodlot kan worden geïdentificeerd, omdat het verleggen van dien weg en
ook de toeneming van het autoverkeer in 't algemeen het welvarende hotel De Leeuw
en het armoedige pension Welgelegen met den ondergang bedreigen. Zoo was in een
vorig boekje de straat de achtergrond van eenige menschenlevens; men mag
aannemen, dat mevr. Boudier daarin haar meesterwerk heeft gegeven, want de groote
weg brengt geen vergrooting van talent. De eigenlijke hoofdpersoon van den roman
is Corrie Sondaal, kleindochter van de dame, die Welgelegen drijft en door de
schrijfster met groote sympathie wordt geteekend Corrie Sondaal is een van de
klassieke vrouwentypen van den familieroman; haar lot is verweven met dat van de
beide zoons van den concurreerenden Leeuw, waarvan de oudste, Johannes, later
een zelfopofferende idealist blijkt te zijn, zoodat Corrie, na haar eersten hartstocht
voor dezen jongen man, toch later met den jongeren Bart, haar jeugdvriendje
(eveneens van de concurrentie dus) het leven ingaat. Zij heeft dan veel geleerd, bv.
dat het ‘de kameraad-in-alles (is) dien zij gezocht heeft in den ander’. Maar bovendien
is Corrie een energieke vrouw, die een eigen hotel weet te exploiteeren, in welk werk
Bart haar later bijstaat; zoodoende ziet men alle misère toch geleidelijk aan weer in
vreugde overgaan, al is het dan de vreugde van stilaan-door-het-levengelouterden.
Men behoeft zich geenszins in te spannen om ‘Aan den Grooten Weg’ te lezen;
geen probleem zal boven het verstand gaan van welken lezer ook, omdat alle
elementen, waarmee mevr. Boudier werkt, hem al bekend zijn. ‘Zenuwsterke vuisten’,
een ‘pijn in zijn hart’ (geestelijk bedoeld), een ‘vlijm van jaloezie’, een mond, die
‘trekt’: zij behooren stuk voor stuk tot de vaste requisieten van het genre, en men
krijgt den indruk, dat zij automatisch op het papier worden gezet. Soms is het zelfs
niet geheel duidelijk, of mevr. Boudier wel precies formuleert wat zij bedoelt, bv.
als zij op p. 53, over Corrie schrijvende, zegt, dat ‘haar jonge hart jaagt in afschrik’,
of als van een seniel geworden kunstbeschermer wordt meegedeeld: ‘Hij zelf een
eenzame, melancholiek, een uiterst gevoelig dilettant, maar de grondlegger bij
onnoemelijk velen van hun carrière’.
Men kan dezen roman dus vooral aanbevelen aan degenen, die op hun gemak,
zonder geschokt te worden of al te ernstig verontrust, van hun lectuur willen genieten
en menschen willen ontmoeten, wier gedragingen aan de gematigd-realistische illusies
beantwoorden. Om dezelfde redenen moet men het boek dringend ontraden aan
volwassenen, wier belangstelling door belangrijker problemen in beslag wordt
genomen.
M.t.B.
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Honderd jaar Camera Obscura
aant.

Hildebrand, zijn deugden en gebreken
Causerie van prof. dr Jan Walch
Het eeuwfeest van de Camera Obscura is door den oorlog een beetje in het gedrang
gekomen; het boek past dan ook kwalijk in een tijdvak, dat sommigen heroisch
zouden willen noemen, want Hildebrand moge van tijd tot tijd graag de mooie rol
spelen tegenover verleiders als den heer Van der Hoogen en een nietig
diakenhuismannetje, een heros heeft hij van zichzelf toch niet kunnen of willen
maken. Daardoor heeft de Volksuniversiteit zich echter niet laten afschrikken, en
terecht, naar uit de groote belangstelling bleek, die voor de literaire matinee van
gistermiddag in den Koninklijken Schouwburg bestond. Prof. dr Jan Walch heeft
hier het woord gevoerd en de aanwezigen geruimen tijd ten zeerste weten te boeien
door zijn humoristische voordracht, waarin hij tevens een zeer juiste karakteristiek
van de Camera wist te leveren. Zonder zijn bezwaren tegen den schrijver en het boek
onder stoelen of banken te steken, wist hij van zijn bewondering voor Hildebrands
talenten te getuigen, door vooral den nadruk te leggen op de charme van zijn stijl;
en met eenig genoegen kon men daarbij constateeren, dat prof. Walch het voor Beets
opnam tegen den eigenwijzen Potgieter, die de ‘copieerlust des dagelijkschen levens’
meende te moeten aanvallen om er zijn eigen ‘paedagogisch’ ideaal voor in de plaats
te stellen. Maar de spreker begon met prof. dr Jan Romein een veer uit te plukken,
door hem zijn uitspraak, dat hij de Camera nooit gelezen had en nooit van plan was
te lezen, schertsend voor de voeten te werpen. Romein moet dan op de middelbare
school wel les gehad hebben van een weinig historisch denkend leeraar, zeide spr.,
de uitlating van Romein overigens terecht als een boutade qualificeerend.
Spr. noemde vervolgens de Camera een van de weinige boeken, waaruit de
gemiddelde Nederlander weet te citeeren, zonder dat hij bevreesd behoeft te zijn, dat
zijn mede-Nederlander hem niet begrijpt; dit is verder alleen nog in mindere mate
het geval met de Gijsbreght (voor Amsterdam) en Multatuli's ‘Max Havelaar’ en
‘Woutertje Pieterse’ (in het bijzonder dan het juffrouw Laps-je
bent-eenzoogdier-avondje). Multatuli staat echter bij het Nederlandsche volk altijd
nog in het verdomboekje (spr. verontschuldigde zich voor den term) terwijl de Camera
uit den treure is voorgelezen en even vaak overgelezen als de psalmen. De Camera
is een voortreffelijk boek, al draagt het dan ook het stempel der kleinburgerlijkheid.
Men mag daarmee gerust spotten, want Hildebrand spotte er zelf ook mee, al voelde
hij zich, in tegenstelling tot Multatuli, in deze sfeer van zelfgenoegzaamheid en
pedanterie zeer wel thuis. Deze zelfgenoegzaamheid, die hem altijd weer opvalt als
hij uit Parijs terugkomt, achtte spr. ook thans nog een eigenschap van het
Nederlandsche volk; hij vergeleek die met den geest van andere volken en stelde
Hildebrand tegenover Balzac, in het voetspoor van Drion in ‘De Gids.’

Potgieter contra Beets.
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In het vervolg van zijn causerie noemde prof. Walch zijn voordracht een peidooi,
dat de erkenning der tekortkomingen van den cliënt inhoudt. Maar wat Potgieter op
Hildebrand had aan te merken is iets geheel anders dan wat wij hem kwalijk nemen;
Potgieter mist in de Camera den idealistischen achtergrond, de ernstige
verontwaardiging. Huet vergelijkt Hildebrand met Multatuli en constateert, dat de
laatste veel rechtstreekscher de Droogstoppels en Slijmeringen critiseert dan
Hildebrand de Stastokken, waaronder hij zich eigenlijk zoo behaaglijk voelde; daarom
liggen proza en poëzie bij Hildebrand veel dichter bij elkaar dan bij Multatuli. Beets
had echter te veel zelfgevoel om zich, als andere tijdgenooten door Potgieters critiek
te laten beïnvloeden en van de wijs brengen.

Diakenhuismannetje en schippersknecht.
Vervolgens gaf prof. Walch het woord aan Ph. la Chapelle, die de biecht van Keesje,
het diakenhuismannetje, sober en toch effectvol voordroeg. De heer Walch wees
daarna op den toon van meerderheid en het besef van standsverschil, die ons in dit
verhaal minder aangenaam aandoen, terwijl Potgieter er juist de sentimentaliteit in
afkeurde; volgens hem had het diakenhuismannetje niet de pretentie moeten hebben
een eigen begrafenis te bezorgen, maar tout simplement diakenhuismannetje moeten
blijven!
Na de pauze wijdde prof. Walch nog eenige woorden aan het verhaal ‘De
Schippersknecht,’ dat hij een zuiver en schrijnend stukje proza noemde, een van de
paarlen onzer literatuur, en tevens een waardevol document van dien tijd van waardig,
onbenullig autoriteitsgedoe. Aan Adolphe Engers was het, om dit inderdaad uitstekend
vertelde geschiedenisje (men lette b.v. op de weglatingen, die minstens zoo belangrijk
zijn als wat er staat!) over het voetlicht te brengen, van welke taak hij zich met veel
succes heeft gekweten. Aan den spreker was toen nog een laatste woord om even
een greep te doen uit de vele dingen in de Camera, die hij niet had aangeraakt, en
daarmee was een zeer geslaagde matinée aan haar eind gekomen.
M.t.B.

Problemen van Afrika
aant.

In hoeverre zij ook onze problemen zijn
‘'n Gesprek, waarin niks beslis word nie’
N.P. van Wijk Louw, Berigte te Velde. Opstelle oor die Idee van 'n
Afrikaanse Nasionale Letterkunde. (v. Schaik, Pretoria '39).
In de Nederlandsche letterkundige handboeken wordt de stamverwante Afrikaansche
litteratuur doorgaans afgedaan aan het eind, na de Vlaamsche, als er nog een vel
papier over is: en de meeste leeraren maken van de gelegenheid gebruik om dat
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gedeelte niet te behandelen, aangezien juist de kinderen weinig gevoel en
belangstelling hebben voor het ‘kindertaaltje’. Meestal noemt men snel een paar in
Afrika beroemde namen: Celliers, Totius, Leipoldt, om te memoreeren voor een
eventueel examen; een paar portretten, waaronder de heer Celliers met een vervaarlijke
rol in zijn hand, als wilde hij ook in effigie vooral den indruk maken van een dichter,
completeeren dan de gemiddelde kennis van de schrijvers van dit land; men hoort
nog iets over een ‘Seepkissie’, dat bijzonder aangrijpend is, en voor de rest gelooft
men het wel. Een extra modern georiënteerd docent predikt nog het boek Ampie van
J. van Bruggen Men overdrijft dus niet, als men beweert, dat er in Nederland vrijwel
geen werkelijke belangstelling bestaat voor de Afrikaansche letterkunde. Er bestaat
wel veel politiek gekleurde belangstelling, voortvloeiende uit herinneringen aan den
Boerenoorlog en gebaseerd op taalcomplexen, maar men verwarre die niet met een
spontaan gevoel van verwantschap door den geest. Ons staat de Fransche litteratuur
oneindig veel nader dan de Afrikaansche, die tot voor kort niet veel anders was dan
een uiteraard vrij primitieve strijdlitteratuur, in de eerste plaats bedacht op handhaving
van het volksbestaan en de volkscultuur, en het zou ook wel een wonder zijn, als het
anders was. Ik ontken volstrekt niet de beteekenis van taalverwantschap, maar wat
is een gemeenschappelijke taal zonder gemeenschappelijks geschiedenis, zonder
gemeenschappelijke cultureele ervaringen? De Afrikaansche taal is, ondanks haar
afwijkingen in de vormleer, zoo gemakkelijk voor ons te begrijpen, dat men wel van
een gemeenschappelijk taaleigen kan spreken; door deze overeenkomsten wordt ons
echter des te duidelijker bewust, dat Afrika een andere en vooral kortere geschiedenis
heeft dan Nederland, dat allerlei problemen, die daar volkomen natuurlijk in het
centrum van de belangstelling staan, voor ons nauwelijks beteekenis hebben, dat
vooral het feit van de tweetaligheid (met alle zelfhandhaving en zelfoverschatting,
die daarbij te pas komt) op het cultuurleven in Zuid-Afrika een totaal ander stempel
drukt dan op het onze.1) Aan de taalkundige vormverschillen zou men ongetwijfeld
zonder veel moeite wennen, als er een gemeenschappelijke basis was, waarop men
elkaar kon verstaan; maar juist daaraan ontbreekt nog alles, en men kan slechts van
het snel om zich heen grijpend kosmopolitisme verwachten, dat het de toenadering
tusschen Zuid-Afrika en Nederland zal verhaasten. Wanneer zoowel Afrikaansche
als Nederlandsche auteurs zullen worden meegezogen door de internationale
problemen, zal stellig ook blijken, dat de taalgemeenschap een belangrijke factor in
het toenaderingsproces kan zijn: met dat al zal zij een secundaire factor blijven.
Werkelijke toenadering ontstaat niet door sentimenteele adoratie van een
gemeenschappelijke grammatica, maar alleen door het besef, dat men bepaalde
problemen gemeen heeft, en dat besef kan in deze, ondanks alle nationale
oorlogskrampen, internationale wereld alleen ontstaan door een zoo groot mogelijk
verzet tegen afsluiting en zelfverheerlijking, van welken aard die dan ook mogen
zijn. Het nationale moet niet verdwijnen, maar gerelativeerd worden door het
internationale.

Tegen een letterkunde van ‘skoolboeke en burgerlike sentimentjies’.
Symptoom van zulk een toenadering en verzet tegen de nationale afsluiting (niet
tegen het nationale op zichzelf!) lijkt mij de bundel opstellen Berigte te Velde van
N.P. van Wijk Louw. Volgens het boekje van W.E.G. Louw. De Nieuwe Afrikaanse
Poëzie. dat ik hier onlangs heb besproken, erkent de Zuid-Afrikaansche critiek ‘hem
haast zonder uitzondering als de leidende figuur onder de jongeren’; hij wordt daar
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verder, gelijk zijn collega's, met de noodige superlatieven aangekondigd, met Sjestof
en Dostojefski vergeleken en in het algemeen op een jubileerenden toon behandeld,
die eenigen argwaan doet ontstaan2); dat is overigens niet de schuld van den dichter
zelf, maar van zijn portrettist, die, als ik mij niet vergis. zijn broer is. Ik ben niet
voldoende doorkneed in het Afrikaansch om te kunnen beoordeelen, wat er precies
waar is van die superlatieven: in ieder geval is de persoonlijkheid, die wij in de
Berigte te Velde ontmoeten, geenszins een man, dien men met superlatieven zou
willen doodslaan, maar wel een zeer sympathieke schrijver, van wien men zich kan
voorstellen, dat hij leiding geeft. Het toont de moeite om speciaal op dit boekje te
wijzen, omdat het de critiek van het Afrikaansche nationalisme bevat zonder dat het
kind met het badwater wordt weggeworpen. Van Wijk Louw behoort kennelijk tot
een generatie, die in de oppositie is (of zou kunnen komen) tegen de nationale
zelfoverschatting, om zoodoende de nationale eigenschappen scherper te
onderscheiden van nationale phrasen. ‘Daar is nog soveel pragtige dinge om te doen;
maar die inset is ook groot, want as ons hulle nie kan doen nie, as ons by 'n letterkunde
van skoolboeke en burgerlike sentimentjies bly, sal ons 'n smaad onder die volke
wees en ons taal uit hierdie land verdwyn’, zegt deze schrijver, die door dezen zin
al duidelijk te kennen geeft, waar hij staat.
Wat ons het meest treft in deze opstellen, is, dat hun problematiek in de meeste
gevallen voortkomt uit specifiek Afrikaansche verhoudingen, terwijl wij desondanks
het gevoel hebben, dat die problematiek ook ons aangaat, al hebben wij zoo nu en
dan ook moeite om ‘Afrika’ in ‘Europa’ te transponeeren. Van Wijk Louw behandelt
de Afrikaansche cultuur, maar hij is op weg naar een probleemstelling van algemeener
beteekenis; men zou ook kunnen zeggen: van internationale beteekenis, als dat woord
niet aanleiding kon geven tot misverstand. Niet het minst sympathiek is, dat deze
verantwoording van de Afrikaansche cultuur nog zeer moeizaam geschiedt. Het is,
alsof Van Wijk Louw nog geen begrippen (of nog niet de juiste begrippen) ten dienste
staan om uit te drukken wat hij onder woorden wil brengen. Zoo lijkt mij b.v. de
kern van Van Wijk Louws boek, de verhouding van individu en gemeenschap, van
persoonlijke waarde en nationale behoefte, maar deze verhouding wordt onder
woorden gebracht via begrippen, die aan de kunsttheorieën van onze Tachtigers zijn
ontleend. In Afrika, waar voor Tachtig van litteratuur vrijwel geen sprake was, hebben
de Tachtiger begrippen uiteraard een geheel ander effect gehad dan in Nederland;
dat blijkt ook uit deze opstellen, waaronder een studie over Kloos (als den typischen
jeugdpoëet) en een andere over Die Strewe van die Jonger Afrikaanse Poësie, waarin
het poëtisch criterium van de ‘musikale klank,’ ‘die glansende enkel woord,’
‘presiesheid van beelde’ zeer sterk den invloed van Tachtig verraadt. Echter: voor
ons hadden deze theorieën voornamelijk beteekenis op het gebied der aesthetiek,
voor den Afrikaander Van Wijk Louw hangen zij juist samen met de vraag, hoe de
schrijver zonder concessies te doen aan de ‘skoolboeke en burgerlike sentimentjies’
in contact kan blijven met zijn volk.

De meesten of de besten?
In dit opzicht is Van Wijk Louw (men merkt het aan de moeizaamheid, waarmee hij
zijn weerbarstige begrippen hanteert) in Afrika stellig een baanbreker, die nog alles
te doen vindt. Hij wijst er op, dat noch de generatie van Celliers, Leipoldt en Totius
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met haar ideaal van ‘die Boer’, noch het ‘gemoedelike lokale realisme’ van Jochem
van Bruggen meer beantwoorden aan de huidige situatie van de Afrikaansche natie;
‘as Afrikaans by die tipiese, by die besondere wat altyd die onware is, bly, as hy by
die lokale bly, dan is hy tot doodloop gedoem’. Het begrip van ‘beperkte
volkseienaardigheid’ moet verdwijnen voor ‘die begrip van volledige menslikheid
binne 'n volksverband’, aangezien de sociale grondslag voor de litteratuur van de
eerste kategorie reeds vernietigd is. Om dezelfde redenen betoogt Van Wijk Louw,
‘dat intelligensie net so noodsaaklik vir die hoogste letterkundige waardering as vir
die beste wetenskaplike navorsing is’. Niet wat de meesten lezen en begrijpen, bepaalt
het gehalte van een cultuur, maar wat de besten scheppen. ‘Dis nie die 1500 of 2000
romans, die tallose koerante en tijdskrifte, wat jaarliks uit die Engelse drukpers
stroom, wat 'n Engelsman die reg gee om trots op sy volksbesit te wees nie, maar 'n
klein tiental glansryke en onverganklike name in sy literatuur. Wat ons in Holland
weer laat belangstel, een van die kleinste onder die Europese volke, is 'n paar mense
wat miskien in hulle eie land nie so hoog deur die publiek en die amptelike kringe
gereken word nie, maar wat oral waar die taal verstaan word, meer vir die aansien
van hul nasie doen as vliegtogte en 'n koloniale ryk’.
Het is dit probleem, dat den jongen Afrikaanschen schrijver het meest bezighoudt:
hoe kan men de aristocratie van den geest, die men niet kan opgeven zonder de
cultuur zelf op te geven, verbinden met het besef, dat de schrijver deel uitmaakt van
zijn volk. Het probleem wordt in Berigte te Velde gesteld, niet opgelost, hetgeen
slechts voor den schrijver kan pleiten. Hij begrijpt, geloof ik, zeer wel, dat noch het
vlotte en oppervlakkige, dus verkeerde kosmopolitisme, noch de domme
vereenvoudiging ‘bloed en bodem’ als een oplossing beschouwd kan worden; althans
hij stelt met opmerkelijke nuchterheid beide standpunten op één lijn, als ‘die toevallige
populariteit van die frase’. Van Wijk Louw denkt in de eerste plaats na over de
grondslagen der cultuur, en voorzoover de Afrikaansche letterkunde hier een
programma wordt voorgeschreven, is dat programma vrij onvoldoende; maar het
gaat bij Van Wijk Louw dan ook veel minder om een programma dan om de
bewustwording.
'n Gesprek, waarin niks beslis word nie: dat is de titel van het laatste opstel in den
bundel, dat in den vorm van een dialoog gegoten is, maar dat is ook karakteristiek
voor het heele boekje; er wordt inderdaad niets beslist, maar de lezer, die Van Wijk
Louw gevolgd heeft, weet met dat al meer over den stand van zaken in Zuid-Afrika
dan hij uit twintig luidruchtige partijmanifesten had kunnen vernemen; hij heeft ‘aan
den lijve ondergaan’, welke dingen bij dit stamverwante volk aan de orde zijn, en
hij heeft ook ingezien, dat deze dingen niet zoo veel verschillen van onze problemen,
al kan er dan ook geen sprake zijn van de sentimenteele ‘gelijkschakeling’ tusschen
twee landen, die sommige taalverwantschap-maniakken bijzonder begeerenswaardig
schijnen te achten.
Iedere bespiegelende dialoog, ook al gaat hij wellicht terug op een ‘echten’ dialoog,
is in laatste instantie een dialoog van den auteur met zichzelf. Ook het ‘gesprek,
waarin niks beslis word nie’, is een gesprek van Van Wijk Louw met zijn alter ego
over de waarde van enkeling en gemeenschap, van schoonheid en vulgariteit, van
eeuwigheid en tijdelijkheid, die dialectisch met elkaar samenhangen. Het tafereel
van dat gesprek is hier ‘'n goue herfsmiddag soos die Kaap alleen ken - roombleek
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lug, sagte wind; en die baai en die rante daaragter, die stad en die dennekruine wasgeel
in die koel son soos die skijnsel van botterblomme’; het gesprek zelf gaat uit van
den dood van Kloos. Misschien zou het in Den Haag met andere woorden worden
gevoerd, en uitgaan van Multatuli, of Gide of Greshoff, die nu zelf onder die
‘roombleek lug’ van de Kaap leeft; maar het zou zich in dezelfde banen hebben
bewogen, het zou aan dezelfde problemen hebben moeten raken, het zou ongetwijfeld
ook geen beslissing hebben gebracht, en ons toch hebben geïnspireerd....
Dat bedoel ik met het kosmopolitisme, waar ik boven van gewaagde, en waarvan
het vlotoppervlakkige kosmopolitische evenzeer een caricatuur is als het benepen
nationalisme.
Menno ter Braak
1) In andere dimensies geldt hetzelfde voor onze verhouding tot Vlaanderen.
2) Bescheidener en reeds daarom betrouwbaarder schijnt de korte, maar intelligente
karakteristiek, die N.A. Mulder in Groot Nederland van Nov. 1938 van de
Afrikaansche jongeren en ook van Van Wijk Louw heeft gegeven.

Het raadsel in Beets
aant.

‘Niets kostte hem moeite’
Anton van Duinkerken heeft in De Gids van deze maand een kroniek gewijd aan
Nicolaas Beets. Hoewel geïnspireerd door het Camera-jubileum, handelt het artikel
hoofdzakelijk over den dichter Beets, waaraan Van Duinkerken eenige bijzonder
aardige bladzijden wijdt, gepaard gaande met eenige vernufts-duikelingen. Hij heeft
veel bewondering voor Beets poëtische techniek, noemt Beets zelfs ‘een der vaardigste
verskunstenaars van zijn dagen’. ‘Niets kostte hem moeite’; maar met dat al was hij
een alzijdige op een zonderling middelmatig niveau, hetgeen Van Duinkerken
aanleiding geeft tot de volgende omschrijving van het ‘raadsel in Beets’:
‘Soms zou men besluiten, dat hij in het geheel geen persoonlijke ziel had bezeten,
maar iets als een allemans-ziel, Byroniaansch, studentikoos, bourgeois, critisch,
romantisch of religieus naar behoefte van zijn opdracht en omgeving; en dan wil
men hem verachten. Maar iets in hem ontwapent u en voor dit eenige ding heeft hij
nooit de woorden kunnen vinden, die hem overigens voor niets te kort schoten. Het
moet de laatste oorzaak van de gejaagdheid geweest zijn, die hem in 1839 tot al die
dingen tegelijk in staat stelde, welke wij in hem beminnen en verafschuwen. Het
moet zijn daemon zijn geweest, dien hij wel kende, maar niet noemen kon.
Ironisch? Hij was het! In verzet tegen den geest der eeuw? Hij was het ook! Even
burgerlijk als al zijn typen? Hij was het evenzeer! Romanticus? Hij was het! Realist?
Hij was het terzelfder stond! Ontmaskeraar van de hypocrisie? Voorzeker! Het
geweten van een gewetenloozen tijd? Tot op zekere hoogte: ja! Een eerlijk man?
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Men kan het niet ontkennen! En toch een beetje huichelachtig op zijn tijd? Men moet
toegeven, dat hij er iets van in zich had!....
Hoe moet men eindelijk den daemon noemen, die hem opjoeg, splitste, in verzet
bracht en kalmeerde? De daemon van de erotiek, de ijdelheid, het onbehagen en het
conformisme? Kan dit één enkelvoudig wezen zijn? Dan heet het: middelmatigheid’.
***
M.J. Spoelstra schrijft over de Edda-vertaling van dr Jan de Vries, dr ir J.H. Plantenga
over Versailles onder de laatste Bourbons en in den Keizertijd, W.J. van de Woestijne
behandelt Duitschlands door den staat beheerschte conjunctuur.
M.t.B.

Dichters in ‘Werk’
aant.

Poëzie van L.Th. Lehmann
In de Octoberaflevering van Werk vindt men opnieuw poëzie van L.Th. Lehmann.
Men wordt telkens weer getroffen door den oorspronkelijken toon van dezen dichter;
hij behoort stellig tot die zeldzame vertegenwoordigers van ‘jeugdvolwassenheid’,
waarvan niemand de toekomst kan voorspellen, omdat zij evengoed tot groote dingen
in staat kunnen zijn als op den duur gaan zwijgen of in de charlatanerie vervallen.
Maar deze onzekerheid over de ontwikkeling maakt de gedichten niet minder
interessant; nonchalance paart zich aan een bijzonder geraffineerd gevoel voor de
associatieve mogelijkheden der taal, getuige b.v. dit zeer ‘onbegrijpelijke’ gedicht
‘De Halve Haarkam’:
Als zacht de alruin kreunt
en de Zuidzeeschelpen fluiten,
de pad een telegraafpaal steunt,
bleker mos groeit op de ruiten;
wordt midden op de keldervloer
de krijtstreep klaargezet,
terwijl de hoogbenige roerdomp zijn zwarte nagels wet.
Dan gaat hij wank'lend op zijn tocht
tussen rode aronskelken. Gevilde
slangen kruipen uit het vocht
dat druppelt langs gesloten keverschilden.

Ik citeer juist dit gedicht, omdat het een overgang vormt naar de charlatanerie, waar
Lehmanns talent naar overhelt; het bewijst daarom niet minder zijn originaliteit. En
hier nog het gedicht ‘Noordmolenstraat’:
In deze straat als weinig andere
Verenigt de gezelligheid
Van grootstadsboulevard met winkels
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Zich met haast al d'intimiteit
Van een heel donker bomenlaantje.
Hoewel er weinig wordt gevrijd
Gaan ongearmd per fiets de paren
Zeer triomfantelijk voorbij.
Maar dat is niet de grootste kwelling,
Want soms bij groepjes, soms afzijds
Zie ik de ranke flappers wand'len
In glorieuze waardigheid,
Hun lange haren jier naar acht'ren
De kinnen even fier vooruit.
Ik voel, dat niemand zooveel recht heeft
Mij te verachten zoals zij.

De in dit nummer gepubliceerde poëzie van Pierre H. Dubois en Max Nord is zuiver,
noewel minder ‘opvallend’ persoonlijk dan die van Lehmann. Ik citeer van Nord het
beste gedicht, ‘Zwerver’:
Hij was een verveloos fantast
Een mensch uit alle werelddeelen
Bij boer en barones te gast.
Hij kon niet spelen
En niet lachen. Om zijn mond
Hing droog vermoeienis;
Als hij, gevaarloos, in de kamer stond
Waren geluiden lichte ergernis.
Zijn loopen maakte gele strepen
In de lucht. Zijn handen
Scheurden de nacht in lange reepen.

***
Het proza is ditmaal middelmatig; noch van Bertus Meyer, noch van Eric de Zweth
of Ikar van Gelderen neemt men een bijzondere herinnering mee. C.L. Sciarone
behandelt in een helder geschreven essay de verhouding van leven en kunst, waarbij
hij partij kiest voor de z.g. ‘intellectualisten’.
M.t.B.

De gepersonifieerde nachtmerrie
aant.

Henriette van Eyk, Truus de Nachtmerrie. (Em Querido's Uitg. Mij,
Amsterdam 1939).
Plus que ça change, plus que ça reste la même chose. Dat kan men ook zeggen van
de fantasie van Henriette van Eyk, die zeer speelsch is en van den hak op den tak
sringt, maar in wezen toch altijd dezelfde blijft. Ook nu; Henriette van Eyk kiest een
nieuw thema, de nachtmerrie (d.w.z. een in haar stijlprocédé gepersonifieerde
nachtmerrie, Truus geheeten), maar dompelt zich weer in denzelfden stroom van
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bizarre associaties, kostschoolachtige verzinsels en werkelijk fantastische Walt
Disney-elementen. Dat deze stijl cliché wordt, kan men niet precies zeggen; de animo,
waarmee deze schrijfster blijkbaar werkt, verleent dit boekje weer een onmiskenbare
levendigheid en frischheid; alleen.... men moet er van houden, zoo over nachtmerries
te hooren praten. ‘Je bènt een nachtmerrie of je bent het niet. Het ambt is erfelijk in
bepaalde paardenfamilies. Het gaat altijd over van moeder op dochter. Een soort
matriarchaat.... Een nachtmerrie moet alle nachten naar menschen, die kreeft of paling
of zulk soort dingen hebben gegeten voor ze slapen gingen.... Er zijn massa's van
die paardjes en ze moeten hun vrachtjes allemaal brengen naar de groote, coöperatieve
droominrichting, een kamp, middenin een eenzame hei.... De heerschappij daarbinnen
wordt gevoerd door den Opperdroomheer met zijn duveltjes, heksen, katers en
spoken.’ Etc. etc. Het décor is hiermee wel ongeveer aangeduid.
Henriette van Eyk heeft een democratische fantasie, en haar nachtmerrie Truus is
dus een bij uitstek democratisch soort nachtmerrie. Toch bewijzen fragmenten van
het boekje, dat deze praatgrage schrijfster van het democratische sprookje, als zij
zich wat meer wist te beheerschen, zonderlinge visioenen zou kunnen oproepen; het
talent ervoor heeft zij wel.
M.t.B.

Drama in de verte
aant.

Het noodlot in het landschap per boomen
Zien en commentaar geven
Arthur van Schendel, De Zeven Tuinen (J.M. Meulenhoff, Amsterdam
1939).
Het zal iederen aandachtigen lezer van het oeuvre van Arthur van Schendel opgevallen
zijn, dat in zijn boeken telkens motieven terugkeeren, die in vorige werken in een
geheel andere ‘toonzetting’ voorkwamen. Daarom is het soms bepaald verrassend
om een vroeger boek van Van Schendel weer eens op te nemen, nadat het door een
reeks andere is gevolgd. Wie b.v. De Waterman herleest, na De Rijke Man, leest het
met nieuwe oogen; althans zoo verging het mij; hij ziet in Maarten Rossaart een
voorlooper van Kompaan, of, als men wil, in Kompaan een nog sterker op de tragische
noodlotsidee geconcentreerde voortzetting van Rossaart. Hetzelfde kan men zeggen
van Een Hollandsch Drama, dat een nieuwe nuance krijgt als men het overleest na
De Grauwe Vogels. Van Schendel blijkt met groote hardnekkigheid aan bepaalde
thema's vast te houden; zij obsedeeren hem, zij keeren telkens in nieuwe variaties
terug; maar naarmate hij ouder wordt, concentreert hij zich steeds meer op het
kernmotief: het probleem van schuld en schuldeloosheid, van gedetermineerdheid
en toeval, van tragedie en comedie: begrippen, waardoor wij trachten duidelijk te
maken, dat wij ons leven zelfs pogen te bepalen volgens vaste principes en desondanks
altijd weer op de blinde macht stuiten, die met al onze berekeningen den spot drijft.
Werd deze noodlotsidee aanvankelijk nog verborgen achter de symbolen van het
christelijk geloof, in De Grauwe Vogels stelde Van Schendel ook het probleem van
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geloof en ongeloof aan de orde; men ziet daarna des te duidelijker, dat ook de
Waterman al meer een noodlotsfiguur dan een geloofsheld was, dat de geloofsstrijd
uit het begin der negentiende eeuw hier niet geïdealiseerd werd ten gunste van een
der geloofsformules, maar dat de man, die tegen het noodlot opgewassen is, de ‘held’
moest zijn van deze tragedie.
Vergelijkt men intusschen een boek als De Waterman (van 1933) met Van Schendels
laatste boek De Zeven Tuinen, dan kan men pas goed constateeren, in hoe sterke
mate de stijl van den schrijver nog versoberd en verstrakt is: overigens ook
verbrokkeld, hier en daar. Naast De Zeven Tuinen doet De Waterman aan als een
realistisch verhaal.... waarmee heel veel gezegd is, want wie zich den prachtigen,
ingehouden verteltrant van dezen roman herinnert, zal stellig niet het woord ‘realisme’
bij zich voelen opkomen. Ik gebruik dat begrip dan ook alleen om aan te duiden,
welke verandering zich geleidelijk aan in Van Schendels stijl heeft voltrokken, en
hoe die verandering hem zich steeds verder doet verwijderen van het vloeiende
vertellen. De wil tot concentratie is ook een wil tot uiterste besnoeiing van alles, wat
aan realistische uitvoerigheid zou kunnen doen denken; die wil kan zoo ver gaan,
dat de lezer, gewend als hij is aan beleefde literaire leveranciers die zich naar hem
richten, gaat spreken van duisterheid; en inderdaad, zulk een tendentie tot ‘duisterheid’
is zoowel in De Wereld een Dansfeest (1938) als in deze Zeven Tuinen merkbaar;
Van Schendel is in deze twee laatste werken, veel meer nog dan in de drie
voorafgaande tragische romans, een ‘irrealist’, d.w.z. een vijand van de
mededeelzaamheid, waarmee de gemiddelde romanschrijver den lezer wil suggereeren,
dat zijn verhaal op ‘werkelijkheid’ zou kunnen berusten. In De Zeven Tuinen, onder
dezen gezichtshoek bekeken stellig een van de ‘duisterste’ boeken van Van Schendel,
proeft men die vijandschap tegen de vulgariseerende mededeelzaamheid bijna uit de
woorden, die slechts aanduiden wat de schrijver noodig acht dat aangeduid wordt,
terwijl hij met aristocratische vanzelfsprekendheid de behoeften van den gemiddelden
lezer negeert. Daardoor zal bij dien realistisch ingestelden lezer op een gegeven
oogenblik stellig een innerlijk conflict ontstaan; hij wordt binnengeleid in een wereld,
die bestaat uit zeven buitenplaatsen, bevolkt door zeven eigenaars en eigenaressen,
op één na met kinderen voorzien en begeleid door diverse tuinlieden; waarbij dan
nog een zonderling komt en een koddebeier. Het realistisch presenteeren van een
visitekaartje met opgave van beroep en woonplaats à la Boudier-Bakker heeft Van
Schendel zoowel zijn buitenplaatsen als zijn personages uitdrukkelijk verboden; wat
hij wèl presenteert (en in het eerste hoofdstuk zelfs zeer nadrukkelijk) is een plaats,
waar het noodlot van een familie in een reeks van kleine gebeurtenissen zichtbaar
wordt voor de waarnemers, die ook invloed trachten uit te oefenen op den gang dier
gebeurtenissen, maar vergeefs.

Het motief der twee broers.
Ik begon met te zeggen, dat in de boeken van Van Schendel telkens motieven
terugkeeren, die men in vorige boeken al in andere ‘toonzetting’ had ontmoet. Zoo
keert in De Zeven Tuinen het motief terug van de twee broers, Kasper en Thomas,
uit De Grauwe Vogels, maar nu in de volkomen andere ‘toonzetting’ van De Wereld
een Dansfeest. Hier heeten zij Jacob en Reinier, maar in Jacob, den dichter, ontdekt
men Kasper, in Reinier, den rancune-mensch, herkent men nog veel duidelijker
Thomas. Deze broers zijn verwant, omdat zij anders zijn dan gewone menschen,
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omdat zij beide ‘weg willen’ uit het normale bestaan, maar om verschillede redenen,
aangezien zij verschillend uitgegroeid zijn. Reinier ‘is een jongen die zich een weg
wil banen, je kan het hem aanzien, schitterende oogen, sterke leden, en altijd rusteloos.
Jacob daarentegen leeft met het hoofd.’.
Waarom is Reinier de stokebrand, de deugniet, de vernietigende kracht? en waarom
Jacob de de dichter, de droomer, de sympathieke figuur? Is het door erfelijke factoren
of door opvoeding, dat zij, de verwanten, zoo verschillend werden, dat er eindelijk
gevecht en moord van moest komen? Het noodlot geeft geen antwoord, ook al wil
men het dat antwoord afpersen....
Om dat raadsel, om dezen vloek van de zeven tuinen, om deze beide broers, die
door dezelfde krachten worden bewogen en toch zoo oneindig verschillend tegenover
het leven komen te staan, beweegt zich het heele boek in een golvend rhythme van
gesprekken tuschen de bewoners van de buitenplaatsen en hun tuinlieden, met den
Vlaamsch sprekenden zonderling Fideel als hof van appèl. Juist als in De Wereld
een Dansfeest voelde Van Schendel ook in De Zeven Tuinen de behoefte om de
hoofdpersonen van het drama door anderen te laten beoordeelen; maar terwijl het
eerste boek bestaat uit een reeks verhalen van verschillende ‘waarnemers’, zijn in
het laatste ook die ‘waarnemers’ zelf in het verhaal opgenomen. Een hoogst
eigenaardig en niet in alle opzichten bevredigend procédé, dat echter vooral de poëzie
der tuinen prachtig doet uitkomen; dit geschrift is eigenlijk een aaneenschakeling
van natuur-lyriek en moralistische commentaren, waardoor dan heel langzaam de
tragedie van Reinier en Jacob vaste vormen aan gaat nemen. Huizen, tuinen en
menschen: alles doemt uit een nevel op, en wat niet meer dan van voorbijgaand
belang blijkt, verzinkt ook weer, spoorloos, tot ergernis van den realistischen lezer,
die graag wil weten, wat er van die en van die toch geworden is. Een spel van
aanduidingen krijgt zoodoende het karakter van een noodlotssfeer, die telkens in
nieuwe visioenen op dezelfde zeven tuinen en nieuwe gesprekken over dezelfde
menschen wordt gesuggereerd.
Zien en commentaar geven: dat is het procédé van den dichter der Zeven Tuinen,
die zich nu achter het eene, dan achter het andere personage verbergt maar nergens
een beslissing of een oplossing opdringt. Niet voor niets omvangt de poëzie van een
door boomen beheerscht landschap het drama van Reinier en Jacob, niet voor niets
is de schrijver hier voor alles ziener; want hij beschouwt het geenszins als zijn taak
om partij te kiezen of iemand de les te lezen, maar laat de tuinlieden, die gewoon
zijn om het leven der menschen met dat der boomen te beoordeelen, hun meening
zeggen over de hoofdpersonen in de verte; in de natuurvisioenen en de gesprekken
laat de ziener slechts zien, hoe het proces, waartegen geen remedie bestaat, zich
voltrekt. Ook die hoofdpersonen ziet men, evenals de talrijke nevenpersonen steeds
achter of onder boomen, in een arcadische sfeer met huizen, schemerend tusschen
het groen; dit landschap, ook opduikend uit het niets ‘ergens in Nederland’, is eerst
luchtiger aangezet, maar komt later te liggen onder het dreigend zwerk van een
broeiende natuur. Het conflict tusschen de twee menschen wordt ons dus gesuggereerd
als een natuurgebeuren, waarvan de onweerstaanbaarheid de kracht der menschelijke
bemoeiingen verre te boven gaat; de menschen kunhen zichzlf plagen doordat zij
trachten den zin van dat alles te doorgronden, maar zij brengen het niet verder dan
het vraagteeken. We zien het voor ons Winter, nu de verandering heeft plaats gehad,
maar hoe het gebeurde, is ons ontgaan,’ zegt de tuinbaas De Kroon, steeds
waarschuwend tegen een overhaast oordeel, tegen den koddebeier. Men zou dien zin
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als motto boven het heele boek kunnen zetten. Het gebeuren is een geheim, waarvan
wij steeds nieuwe stadia kunnen waarnemen, waarover wij steeds opnieuw
moraalmeditaties kunnen houden; maar het glipt ons tusschen de vingers door, het
stoort zich niet aan onze administratiepogingen; de tuinlieden zien toe op de
gedragingen van den brandstichter Reinier, maar zij kunnen niet beletten, dat het
noodlot zich voltrekt en de broers den dood vinden, met Livia, het meisje, waar zij
beiden met hun verschillende en toch eendere verlangens naar toe werden getrokken.
‘Allemaal opgegroeid op denzelfden grond, in dezelfde lucht, allemaal worden ze
wat men ervan verwachten kon, behalve twee. Wat was het dat ze wegnam?
Waarom alle twee gedreven naar dat ééne meisje? En de daad dan, waanzinnigheid?
Zelfs mevrouw gelooft dat nog net als alle menschen hier rondom, maar ik heb het
niet zoo kunnen zien. Behalve dan als je waanzinnigheid noemt een kracht die we
niet begrijpen’. Aldus de moralist De Kroon, die evenals de zonderlinge natuur- en
schoonheidsgenieter Fideel een van de maskers is, waarachter de tragediedichter
Van Schendel zich verbergt. Neen, waanzin was het niet, en het waren ook niet de
mogelijke invloeden van een partijdige opvoeding of de praatjes van een giftige oude
dame, die Reinier Ramonde zijn noodlot in de armen dreven; dat alles moet in
rekening worden gebracht, maar het lost niets op, het geeft geen ‘verklaring’,
hoogstens een ‘toelichting’. ‘Hij gaat rond met een drift die hij niet kent. Gelijk de
nachtvlinder schuilt hij in donker’. Dat is de mensch, zooals Van Schendel hem
telkens weer ziet: zijn drift kan zich, volgens de maatstaven der ‘normale menschen’,
als het goede en het kwade, als de verrijking van het bestaan en de blinde vernietiging
van het bestaan doen gelden; wij kunnen het raadsel van het waarom niet oplossen,
wij weten niet, waarom de één een Apollo en de ander een satyr wordt.

Het risico der versobering.
Tot dusverre heb ik getracht aan te duiden, waarom de realistische instelling op dit
boek den lezer hopeloos van de wijs moet brengen; men kan het om te beginnen
beter als poëzie lezen dan als roman (in den conventioneelen zin, die het woord ten
onzent heeft gekregen). Daarmee is niet gezegd, dat het hooge niveau, waarop De
Zeven Tuinen met de andere boeken van Van Schendel staat, critiek uitsluit. Ik heb
altijd nog genoeg van den realistischen lezer in mij om zekere bezwaren te blijven
koesteren tegen de verwarrende hoeveelheid namen, die de schrijver in zijn eerste
hoofdstuk over ons uitstort, zonder dat men er (aanvankelijk tenminste) een
voorstelling aan kan verbinden. Namen zijn namen, zij eischen een zekere
verantwoording, al is het dan ook een minimale; maar men moet in dit geval de eerste
hoofdstukken absoluut herlezen na het boek te hebben uitgelezen om te weten, met
wie men precies te doen had. Een mijner collega's, die blijkbaar over
roman-architectonische gaven beschikt, heeft een schema opgesteld van de
buitenplaatsen, bewoners, kinderen en tuinlieden, die men in De Zeven Tuinen
tegenkomt; men vindt het hiernaast afgedrukt, ten behoeve van degenen, die
belangstellen in den bouw van het boek. Maar deze gegevens moet men met een door
list gescherpten blik verzamelen; Van Schendel zelf heeft iedere schematische
aanduiding versmaad en het meerendeel van zijn personages uitsluitend even ‘scherp
ingesteld’ (zooals men een kijker instelt op een bepaald object), wanneer hij ze noodig
had om hun ‘normalen’ levensloop of ‘normale’ opvattingen te confronteeren met
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het drama van Reinier en Jacob. Zoo ver als hij hier ging is hij bij mijn weten nog
nooit gegaan; de versobering gaat zoo hu en dan op verbrokkeling lijken, het verhaal
raakt soms door louter verzwijgen zoek. Maar een schrijver van groot formaat boeit
ons niet in de laatste plaats om de risico's, die hij neemt; ook dit procédé van Van
Schendel is zulk een boeiend risico, al vraagt men zich dikwijls af, waar deze
versobering tenslotte op uit moet loopen.
Menno ter Braak.

Het leenzegel
aant.

Bedoeld als remedie tegen het leenstelsel
Dirk Coster in ‘De Stem’
In De Stem van deze maand schrijft de redacteur Dirk Coster over de verhouding
van litteratuur en regeering, daarbij uitgaande van de dissertatie van wethouder
Boekman (‘Overheid en Kunst in Nederland’), die Coster op dit punt ‘zonderling
aarzelend en vluchtig’ acht. Coster wenscht, dat er met name voor de schrijvers van
overheidswege meer gedaan wordt, en hij verwijst daarbij naar het voorbeeld van
andere landen (Noorwegen en Ibsen b.v.). Onder meer wenscht hij den schrijver
beschermd te zien tegen de leesgezelschappen en uitleenbibliotheken. Ik laat hier
Coster even aan het woord:
‘De meest onrechtvaardige dezer gesanctioneerde onrechtvaardigheden is: de
Nederlandsche schrijver, die in zijn land volkomen onbeschermd staat, omringd door
de onverschilligheid van zijn volk en zijn regeering, wordt in het loon dat hem dan
rechtens toekomt, onophoudelijk tekort gedaan, - laten wij het harde woord maar
zeggen: bestolen en geplunderd. En dat zonder dat deze staat, zonder dat één minister
ooit maar één gedachte eraan gewijd heeft, om dit euvel te bestrijden. Ik bedoel het
euvel der leesgezelschappen en uitleenbibliotheken. Want het Nederlandsche volk
is zuinig. Wat het voor niets kan krijgen, neemt het voor niets. Er heerscht in
Nederland een boekenleenmanie. Een boek te moeten koopen, is bijna zooiets als
een beschamende noodmaatregel. Er zijn dames die hevige boekenlezeressen zijn,
en die met trots beweren, dat ze hun heele leven nog nooit één boek hebben behoeven
te koopen. Dat ze daarmee hun heele leven lang de menschen die aan dit boek hun
zweet, hun zorg, hun tijd en slaap gegeven hebben, hun natuurlijke loon afstelen,
beseffen zij niet. Maar hier moest de Nederlandsche regeering wijzer en menschelijker
zijn.
De wettelijke invoering van een leenzegel, die elk mensch verplicht enkele luttele
centen voor zijn leesgenot te offeren, is een gebiedende noodzakelijkheid en in elk
geval mogelijk - hoe dan ook deze kwestie geregeld en op welke wijze de gelden
verdeeld worden. Kon men bij de vorige punten van desiderata spreken, hier is een
gebiedende noodzakelijkheid aanwezig. Het moet niet geoorloofd zijn dat het
Nederlandsche publiek roofbouw pleegt op het arbeidsvermogen van een bepaalde
groep burgers. Het leenzegel moet ingevoerd worden.’
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Een leenzegel lijkt inderdaad een zeer nuttig correctief van het ongelimiteerde
leenstelsel, dat in Nederland van kracht is en dat, merkwaardig genoeg, nooit in
zwang is geraakt voor stoelen, schilderijen en ondergoed. Waarom dan het boek
speciaal in deze sfeer gebracht, vragen wij met Coster. Maar of het leenzegel bij de
regeering een kans zal maken, valt te betwijfelen; een regeering, die belasting van
lectuur zou gaan heffen, zou alle volksuniversiteiten tegen zich krijgen en misschien
ten val worden gebracht.
In de aflevering vindt men voorts o.m. verzen van C.N. van den Heever, een
romanfragment van Theun de Vries, een beschouwing over de kunst van A.C. Willink
(met illustraties) en een vergelijking van Jo Otten tusschen de machtsprincipes van
Machiavelli en Multatuli.
M.t.B.

De hond als moralist
aant.

A.M. de Jong, Mustapha, of de tragedie van het Geweten. (Em. Querido's
Uitg. Mij, Amsterdam '39)
Mustapha is een Afghaan, d.w.z. een hond van bijzondere qualiteit. Dat hij de tragedie
van enn geweten gaat symboliseeren, is te danken aan de verbeeldingskracht van
A.M. de Jong, die Mustapha ten geschenke laat gaven aan een zekeren mijnheer Van
Gorkum, boemelend vrijgezel, steeds onder de cocktails en ‘couvert de femmes.’
Mijnheer Van Gorkum wordt dadelijk door den fraaien hond geïmponeerd en deze
geimponeerdheid uit zich eerst door pogingen om van het beest af te komen; maar
al spoedig heeft Mustapha een vaste plaats in zijn bestaan ingenomen; Van Gorkum
voert gesprekken met het dier, waarvan wij dan moeten aannemen, dat het superieur
is aan zijn baas, omdat diens geweten verre van zuiver is. Mustapha reageert altijd
prompt als de kategorische imperatief van mijnheer Van Gorkum, die zich daardoor
overigens allerminst laat weerhouden om zijn leventje van geanimeerd bonvivant
voort te zetten. Hij raakt eindelijk in de strikken van een aantrekkelijk dienstmeisje,
dat hij met alle gebruikelijke cliché-weelde overstelpt; maar Lucie laat hem in den
steek om een neger, Eddy en mijnheer Van Gorcum voelt, dat hij in haar eigenlijk
een oude vlam, die hij op een weinig gentlemanlike manier heeft laten zitten, heeft
liefgehad (in dit gedoe steeds voorgelicht door Mustapha). Hij wil nu, zooals het een
zondaar past, zijn euveldaden gaan goedmaken; maar Dora heeft te veel trots om van
den zwabberenden ex-minnaar nog iets aan te nemen en de afgewezen mijnheer Van
Gorkum wordt, opdat er een eind aan zijn misbruikte bestaan kome, door den neger
voornoemd neergeslagen. Met een visioen van Mustapha scheidt hij uit dit aardsche
leven; finis coronat opus.
Dit verhaal van A.M. de Jong is wat beter dan het romannetje ‘De Erfgenaam’, dat
in de Salamanderreeks verscheen, maar verschil in niveau is er niet. Het valt ons
steeds moeilijker in dezen auteur van lichtelijk pikant opgedischte verhalen over
boemelende burgermannen een socialistischen schrijver te ontdekken. Het begin
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(Van Gorkums ontmoeting met Mustapha) doet even vermoeden, dat De Jong het
zich ditmaal wat minder gemakkelijk wil maken, maar dat komt niet uit; nadat
Mustapha eenmaal aan het praten is gegaan en een anthropomorfe fictie is geworden
in Van Gorkums boemelleven, speelt hij nauwelijks meer een essentieele rol; de
vrijages van zijn baas staan bij De Jong dan op de eerste plaats. De ondertitel
‘Tragedie van het Geweten’ is dus wel te zwaar; deze roman is amusementslectuur
met een moralistisch kleurtje.
M.t.B.

Speenhoff, de zeventigjarige
aant.

Reïncarnatie van den dominee en bohémien
Herinneringen, die binnenkort in boekvorm verschijnen
‘Dichter, zanger, schilder, teekenaar, Zeker. Maar ook de man, die “het woord des
harten” spreekt. Eeuwig had ons land predikanten (in iederen vorm). De beste
bevrediging, die Speenhoff mij geeft, is die van den dominee, zooals ik van hem
houd.’
Deze uitnemende typeering van den jubilaris Koos Speenhoff, afkomstig van den
scherpen journalist mr H.P.L. Wiessing, vond ik onder veel onbeduidende en zinledige
felicitaties van allerlei kunstenaars in een gedenkboekje, dat in 1915 uitgegeven werd
ter herdenking van Speenhoffs eerste optreden als dichter-zanger in 1902. Er is over
Speenhoff al zooveel sentimenteels en onhoudbaars gezegd, dat men de bondige
typeering van Wiessing met geestdrift begroet. Men waardeert er vooral in de
erkenning, dat Speenhoff in zijn legendarische zwarte jas niet alleen een liedjeszanger,
maar inderdaad een reïncarnatie is van den dominee, en dat wel in den beminnelijksten
vorm. De autoriteit van Speenhoff in den lande berust op ‘teksten’, met een duidelijke
moralistische strekking; het ‘woord des harten’, dat deze bard zoovele jaren heeft
gesproken, was bij al zijn ondeugendheid toch altijd een weinig stichtelijk; en wie
Speenhoff zag optreden, voelde, dat de zwarte jas bij hem niet alleen maar het object
was voor een verkleedpartij, maar dat het voorwerp hem als aangegoten zat. ‘De
dominee, zooals ik van hem houd’; die karakteristiek is waard om overgeleverd te
worden.

Bohémien en burger
Maar deze dominee wordt pas een figuur door de tegenstrijdigheden van zijn wezen.
Een dichtende, zingende, schilderende en teekenende dominee is niet een alledaagsche
dominee, is zeker geen ‘steile’ dominee. Het bizondere aan den volksdichter Speenhoff
is, dat hij, een geboren bohémien, toch het Nederlanderschap zoo sterk in zich had,
dat hij deze zonde tegen het fatsoen instinctief weer bedekte door de gekleede jas.
Geen kapriolen zonder waardigheid, geen losheid zonder moraal, schijnt zijn
persoonlijkheid te zeggen. Speenhoff met zijn exotisch aandoenden baard en zijn
Hollandsch habijt, bewijst opnieuw, dat de bohémien en de burger geen absolute
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tegenstellingen zijn; men kan een ongeneeslijk bohémien zijn, en toch de burgerlijke,
zelfs de conventioneele waardeeringen van het volk op een speciale manier uitdragen;
Speenhoff heeft dat gedurende zijn lange loopbaan ook behoorlijk gedaan, hij heeft
zelfs op verschillende koopwaren gerijmd, hij kon op alles rijmen, wat hem in het
Nederlandsche volksleven voor de voeten kwam, en aan velerlei een stichtelijken
draai geven. Men kan hem dat met gemak vergeven, maar het behoort toch ook bij
zijn wezen; tusschen de reten door gluurt echter telkens weer de bohémien, die deze
dingen toch eigenlijk niet au sérieux kan nemen, die een eigen leven leidt in de wereld
der burgers en zich nooit geheel laat annexeeren door hun deftige gebruiken.
De volksdichter, de dichter-zanger; het zijn twee begrippen, die erop wijzen, dat
Speenhoff een uitzonderingspositie inneemt in onze literatuur. Men is hem
langzamerhand ook tot de officieele letterkunde gaan rekenen, zijn naam prijkt in de
handboeken naast Adama van Scheltema. Een deel van zijn liedjes is ‘nationaal bezit’
geworden, het is overgegaan in den volksmond; en ik heb dikwijls kunnen
constateeren, dat menigeen, die regels van Speenhoff aanhaalt, soms niet eens weet
dat ze van Speenhoff afkomstig zijn! Zoozeer leeft deze bohémien in de harten zijner
medeburgers, dat zij zijn werk vaak eerder kennen dan zijn naam; middeleeuwsche
anonymiteit zou zijn deel kunnen worden, zooals zijn ‘schutterij met vaandels en
met pluimen’ eigenlijk nu al een lied is geworden van het Nederlandsche volk,
collectief eigendom. In dit opzicht is hij een oneindig veel authentieker volksdichter
dan Adama van Scheltema; algemeen gezegd, hij is een veel authentieker dichter.
Deze dominee tegen den draad in heeft met zijn collega Louis Davids gemeen, dat
hij ondanks de goedkoope successen van de planken iets van een zeer persoonlijk
accent wist vast te houden. De conferencier en de dichter-zanger; twee Nederlandsche
moralisten; maar Speenhoff is de moralist van een vroeger tijdperk, waarin de
gekleede jas nog meer prestige had dan tegenwoordig.

Op het Seinpostduin
Tot dusverre kende ik Speenhoff alleen van ‘uit de verte’, maar een kennismaking
op het Seinpostduin, waar ik hem dezer dagen eens ben gaan opzoeken om ‘een
praatje te maken voor de krant’, heeft mij er van overtuigd, dat hij inderdaad is het
origineele mengsel van bohémien en burger, waarvan men het bestaan vermoedt uit
zijn liedjes en uit zijn onlangs gepubliceerde proza, de kostelijke herinneringen aan
Kees van Dongen. Speenhoff heeft stijl; hij heeft het ook in zijn binnenkamer, en de
qualificatie van Wiessing is ook in dit opzicht heusch niet onjuist. Zooals hij daar
tusschen zijn herinneringen, teksten, schilderijen en teekeningen leeft, is Speenhoff
een van de onvervangbaarste figuren, die ik heb ontmoet. Een man met een
‘onderlaag’ van gewone maatschappelijke begrippen, maar die in staat is op ieder
oogenblik van den dag met zijn eigen begrippen den draak te steken, zonder
aggressiviteit overigens; want Speenhoff heeft de gemoedelijkheid en de hartelijkheid
van iemand, die gewoon is in zeer verschillende milieus op te treden en zijn menschen
aan te kijken.
De in Groot Nederland van October verschenen herinneringen aan Kees van Dongen
zijn ons aanknoopigspunt, want Speenhoff heeft naar aanleiding daarvan een
uitnoodiging van den uitgever Van Kampen ontvangen om zijn mémoires te schrijven;
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een verzoek, waarop hij gaarne is ingegaan. Het boek zal heeten Speenhoff vertelt;
als de auteur erin slaagt het geheel op het peil te houden van zijn proza over Van
Dongen, dan kan men er zich een exquis genot van voorstellen.
‘Ik heb allerlei menschen gekend,’ zegt Speenhoff, ‘waarvan ik wonderlijke dingen
vertellen kan, ik ben met de danseres Matahari opgetreden in Diligentia, nog voor
zij een beroemdheid was; ik heb herinneringen aan Deterding, aan Mengelberg, aan
Prins Hendrik, aan den aanslag op Koning Eduard VII, waar ik toevallig zelf bij
tegenwoordig was (de aanslagpleger liep bij ongeluk tegen mij aan, voor hij schoot),
aan generaal Snijders en aan zoovele anderen, ik heb Willem Broekhuys, den grooten
speculant van het sneeuwbalsysteem meegemaakt, ik heb Verlaine in 1894 te
Schiedam “Il pleure dans mon coeur” hooren voordragen (dat het juist in Schiedam
was, kon hij ook niet helpen), en ik heb met Lodewijk van Deyssel dagen vol alcohol
en goede middagmalen doorgebracht, in een automobiel, die van Deyssel een “rijdende
sofa” noemde. Stof in overvloed dus; ik moet mij beheerschen, als ik schrijf, want
niet Wodehouse, maar Dickens is mijn voorbeeld, bok mijn verblijf bij de marine,
(ik ben machinist geweest bij de rivierscheepvaart), mijn reizen naar Indië en Amerika
komen in dat boek.’
Terwijl Speenhoff vertelt van zijn plannen, heb ik gelegenheid zijn teekeningen te
bewonderen: ‘De Rottende jasmuziek’, ‘Ave Caesar’, ‘Adam, Eva, Slang’, en andere
producten van zijn speelschen geest. Men zou ze graag gereproduceerd zien; zij
hebben dezelfde spontaneïteit van zijn beste litteraire voortbrengselen, en de menigte
fantastische en toch nuchter geconcipieerde wezens, die op deze prenten rondkrioelen,
doen mij zelfs denken aan Hieronymus Bosch. Speenhoff zegt, dat hij er lang aan
werkt; ‘maar het komt vanzelf, zoodra ik er bij moet gaan denken, houd ik ermee
op, dan ga ik timmeren.’ En de bard van Nederland toont mij ook niet zonder trots
een eigenhandig vervaardigd kastje. Dezen kunstenaar ontbreekt het waarlijk niet
aan uitingsmogelijkheden!

Speenhoff en de ‘officieele’ dichtkunst
- En wat is nu uw meening over de ‘officieele’ Nederlandsche dichtkunst, mijnheer
Speenhoff? Wat denkt u b.v. van de poëzie van Boutens?
Ik weet niet, of het geoorloofd is om een volksdichter en dichter-zanger te
interpelleeren over zooiets subliems als de ‘groote’ poëzie, maar Speenhoff is ook
in dit opzicht openhartig:
‘Boutens, daar sta ik buiten, het ligt mij niet, het is mij te moeilijk. Maar
een dichter als Bloem; zie, dat is voor mij, wat Mozart is in de muziek.
Het meest verwant voel ik mij echter aan Greshoff, die mijn kant is
uitgegaan, door met de allereenvoudigste woorden te zeggen, wat
menschelijk is en eerlijk. Dat was ook altijd mijn opvatting; ik heb mijn
liedjes dikwijls voorgezongen aan het dienstmeisje, eer ik er mee voor den
dag kwam, om te zien, of zij er goed bij kon.’
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En van de poëzie komen wij op den persoon Greshoff, van wiens vader Speenhoff
nog les gehad heeft op de machinistenschool en met wien hem een langdurige
vriendschap verbindt. Inmiddels is mevrouw Speenhoff binnengekomen, die ook nu
weer, juist als vijf en twintig jaar geleden, met haar man optreedt voor de
gemobiliseerden. Ons gesprek krijgt een te familiaar karakter dan dat het in een
kranteninterview zou mogen worden vereeuwigd; en dat behoort, dunkt mij tot het
wezen van een interview met Speenhoff, zoodat op een killen herfstmiddag ik het
Seinpostduin weer afdaal, zonder precies te weten hoe laat het is en verwarmd door
deze kennismaking met Wiessings ‘dominee’..
M.t.B.

Regententragedie
aant.

Du Perron tegenover een romanfront
Onno Zwier van Haren meegesleept door een lawine
E. du Perron, Schandaal in Holland. (H.P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag,
1939).
MIJN BEZWAREN tegen den historischen roman in het algemeen heb ik hier al zoo
dikwijls uiteengezet, dat ik ze voor geregelde lezers dezer artikelen wel nauwelijks
zal behoeven te herhalen. Het gros der historische romans, schreef ik vroeger, is een
kwelling voor den lezer, die niet opgelicht wil worden, en, zelfs gegeven een meer
dan gewoon talent, toch zelden meer dan een compromis tusschen studie en verzinsel.
Men ga maar eens na, in welke boeken Couperus authentieker, ‘dieper’ is, in zijn
Haagsche of in zijn historische romans! Ik aarzel geen oogenblik om de eerste verre
boven de laatste te verkiezen; al had Couperus ongetwijfeld een persoonlijke relatie
tot het verleden, en met name tot de Antieken, hij bleef toch ‘in zijn diepste wezen’
Hagenaar, aesthetiseerend verliefd op een verbeeldingswereld ‘jenseits’ van den
Kneuterdijk.
Tot zoover dit ‘autocitaat’, waarvoor mijn excuses. Ik begin er alleen daarom mee,
omdat men er uit kan afleiden, dat volgens mijn meening een roman als Schandaal
in Holland van E. du Perron, die over een periode uit het Nederlandsche verleden
handelt (de regententijd), eigenlijk geen historische roman is, maar een van die
zeldzame gevallen, waarin ‘studie’ en ‘verzinsel’ volkomen in elkaar zijn opgegaan;
er is hier geen compromis tot stand gekomen, maar een versmelting, die het iemand
vrijwel onmogelijk maakt om (als hijzelf de bronnen niet kent) uit te maken, waar
de ‘studie’ eindigt en het ‘verzinsel’ begint. Du Perron staat als verbeelder van het
verleden niet alleen tegenover Couperus, maar evengoed ook tegenover Ina
Boudier-Bakker met haar Vrouw Jacob en tegenover Vestdijk met zijn Vijfde Zegel.
Couperus, mevr. Boudier - Bakker, Vestdijk, als men wil ook nog Arij Prins, L.E.
en Marie van Zeggelen, bien étonnés de se trouver ensemble: toch staan zij op één
front tegenover Du Perron. Zij zijn allen schrijvers van historische romans, goede
of slechte, terwijl Du Perron iets essentieel anders is. Wat precies?
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Men behoeft geen groot stijlanalyticus te zijn om het verschil reeds op de eerste
bladzijde te kunnen constateeren; Du Perron neemt onmiddellijk iedere illusie van
historische ‘net-echtheid’, van een historisch panorama, een historisch realisme
energiek weg door zijn eersten zin: ‘De geleerde Huizinga zegt ergens in zijn leven
van Erasmus....’ Zoo ooit, dan is in dit speciale geval de eerste zin beslissend voor
den toon van het heele boek. Met dezen zin begint men geen roman in den
conventioneelen zin des woords, met zulk een zin begint men veeleer een dissertatie.
En inderdaad, Schandaal in Holland heeft, hoewel het allerminst een dissertatie is,
genoeg gemeen met een kroniek of een historische verhandeling om ons het boek
scherp te doen onderscheiden van den gebruikelijken historischen roman: de illusie
van de aanwezigheid der achttiende eeuw, die mij persoonlijk ‘door merg en been
gaat’, hangt hier samen met het onmiskenbaar feit, dat de auteur nergens naar de
volledigheid van de historische ‘werkelijkheid’ heeft gestreefd, waarvan men zoo
dikwijls geïrriteerd de ontoereikendheid beseft. Du Perron reconstrueert, zonder zich
voor den ‘reconstructeur’ te schamen, die hij zelf is; hij plaatst zich op een afstand
en bereikt zoo, wonder boven wonder, het resultaat, dat men juist het gevoel krijgt
het achttiende-eeuwsche schandaal in de familie Van Haren als ooggetuige bij te
wonen! Een zeer geraffineerd effect, een effect ook, dat mij al lezend doet vergeten,
dat er een afstand tusschen ons en de achttiende eeuw bestaat.

Van Schendel als leermeester.
De eenige schrijver in Nederland, mij bekend, die door soortgelijke effecten deze
versmelting weet tot stand te brengen, is Arthur van Schendel. Du Perron heeft ergens
gebiecht, dat hij o.a. van Een Zwerver Verliefd leerde, wat Nederlandsch proza was;
maar aangezien Van Schendel en hij zulke totaal verschillende persoonlijkheden
zijn, blijkt pas uit Schandaal in Holland evident, hoeveel en in welk opzicht hij van
Van Schendel geleerd heeft. Tegenover het front, dat ik hierboven terloops even
formeerde om de posities af te bakenen, zou men Van Schendel naast Du Perron
moeten opstellen; ook Van Schendel is geen schrijver van historische romans in de
geijkte beteekenis, ook voor Van Schendel heeft het verwerken van een historische
stof nooit de bedoeling van een reconstructie der ‘werkelijkheid’; beide auteurs
maken vooral gebruik van een probaat middel (probaat, mits juist toegepast): het
zwijgen over uitvoerige bijzonderheden, die ons alleen in schijn nader brengen tot
het verleden. In romans als Iskander of Het Vijfde Zegel krijgt men van tijd tot tijd
onherroepelijk het gevoel, dat men door een museum van oudheden wordt rondgeleid,
zij het dan ook voorgelicht door een deskundigen gids met veel smaak; noch in Een
Zwerver Verliefd, noch in Schandaal in Holland zal men zich ooit op die sensatie
kunnen betrappen. Het verleden is in deze laatste boeken geen ‘matière à discussion’;
men gaat in deze verledens op, of men gaat er niet in op, maar de twijfel aan een
‘meer of minder juist’ doet zich niet voor. En in dit opzicht verwezenlijken Van
Schendel en Du Perron, ieder in zijn eigen toon, m.i. dan ook het best de
mogelijkheden van de historische verbeelding, omdat zij, juist in deze gevallen,
gelijkwaardig wordt aan de historische wetenschap, omdat deze boeken die
wetenschap niet halve concurrentie aandoen gelijk de gebruikelijke ‘vie romancée’
en de gebruikelijke historische roman, maar haar loodrecht snijden. Du Perron gebruikt
in Schandaal in Holland volkomen openhartig bronnen en citaten; hij veinst niet,
dat de historische ‘werkelijkheid’ hem cadeau werd gedaan, maar laat de
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wetenschappelijke voorstudie meespreken als iets, dat de verbeelding geenszins
schaadt; zoodoende leeft men als lezer met hem mee als getuige in het ‘proces’ om
Willem en Onno Zwier van Haren. Het geheele boek zou men dus, om de taal niet
al te veel geweld aan te doen, beter een groot verhaal dan een roman kunnen noemen,
want een verhaal is beurtelings subjectief en objectief, zooals ook Du Perron in zijn
relaas. Vergeleken bij zijn vorigen roman Het Land van Herkomst, die een en al
subjectiviteit was, is Schandaal in Holland streng objectief, en als zoodanig een
‘toenadering’ tot het werk van Van Schendel; maar vergeleken bij Het Vijfde Zegel
is het altijd uitermate subjectief, omdat de reconstrueerende schrijver zich niet verstopt
en van tijd tot tijd direct aan zijn lezer rapport uitbrengt. Waaruit alweer blijkt, dat
ook ‘objectief’ en ‘subjectief’ begrippen zijn, die men slechts kan toepassen, als men
het vergelijkingspunt kent.
Hetzelfde geldt ook voor het onderwerp zelf. Eenerzijds houdt zich de geschiedenis
der gebroeders Van Haren hier nauwkeurig aan de beschikbare feiten (objectief);
anderzijds is de toon van het geheel zoo door en door persoonlijk, dat men de
‘Wahrheit’ slechts met groote moeite kan onderscheiden van de ‘Dichtung’
(subjectief). De feiten genieten eenige, zij het verre van algemeene bekendheid.
Willem en Onno Zwier van Haren (resp. 1710-1766 en 1715-1779) behoorden tot
den Frieschen adel en speelden een leidende rol in de Oranjepartij; zij bekleedden
beiden het ambt van grietman, maar zouden als zoodanig niet zoo nadrukkelijk door
de historie aan het nageslacht zijn overgeleverd, als zij niet ook de pen hadden
gehanteerd. Van Willem is vooral zijn gedicht Het Menschelijk Leven vermaard
geworden, terwijl zijn heldendicht Friso in het museum is bijgezet. Onno daarentegen
werd pas dichter, nadat een schandaal (het ‘schandaal in Holland’) hem gedwongen
had zich in Wolvega terug te trekken; hij schreef toen het Indische treurspel Agon
en later o.a. nog het gedicht De Geuzen. Door hun litteratuur zullen de gebroeders
v. Haren nu stellig geen opgang meer maken; zij zijn onherroepelijk achttiende
eeuwsch, en als zoodanig verschijnen zij ook in Du Perrons boek.

Het schandaal in Den Haag.
Het schandaal, dat Onno compromitteerde, heeft veel schrijverij doen ontstaan;
Multatuli en Huet b.v. hebben zich in het debat over de ‘schuldvraag’ gemengd,
nadat Onno zelf het voorbeeld had gegeven door het publiceeren van zijn Deductie
(door andere deducties gevolgd) om zich te verdedigen tegen de aantijging, dat hij
zijn dochters oneerbare proposities zou hebben gedaan. ‘De Deducent genoot
vreedzaam, niet alleen een onbesprookene, maar zelfs een gedistingueerde reputatie
van Zeeden, en stond daar voor bekend by groot en klein’, aldus begint Onno's
verweerschrift, door de lectuur waarvan men midden in een van die borrelende
erupties van het privéleven terecht komt, die zich in den regententijd gewoonlijk
achter de schermen van het officieele leven afspeelden. Ook Onno zou tot de tallooze
officieele regenten zijn blijven behooren, als hij niet een dochter had gehad. Betje
geheeten, van wie zijn impertinente schoonzoon Willem van Hogendorp, in dichtmaat
zeide:
Soo ooyt nieuwsgierigheid den afgrond is ontoogen
Soo is sy in het lyf van deeze maagd gevloogen
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Die altyd praaten moet en nimmer meer kan swygen
En valsche leugens spreekt moet men de mond toe rijgen.

Het onnoozele gekwebbel van Betje bracht het schandaal op gang, als een
onbeduidend sneeuwballetje, dat een lawine ontketent. Latente rancune, onderdrukt
ressentiment, zij vormen de kracht van deze lawine, waardoor Onno werd meegesleept.
Schuldig of onschuldig? Men heeft er veel over geredekaveld, maar voor Du Perron
is de ‘schuldvraag’ bijzaak. Voor hem heeft het schandaal in de eerste plaats de
beteekenis van een afgedwongen drama; niets lag Onno Zwier van Haren, den
waardigen grietman met zijn ‘gedistingueerde reputatie van Zeeden’, minder dan
juist deze onvrijwillige confrontatie met het noodlot; het noodlot dwong hem (doordat
een onnoozel sneeuwballetje losraakte) tot deze uiterst persoonlijke afrekening. Het
lijkt een soort verfijnde ironie: niet den ridderlijken en dichterlijken ‘schaapskop’
Willem, zijn broer, die tamelijk los geleefd had zonder ooit geheel ‘rijp te worden’,
trof dit schandaal, maar den ingetogen Onno, wien men geen ‘débauches’ kon
aanwrijven! Iets van dezelfde tragedie vindt men in Van Schendels Grauwe Vogels
en eveneens in zijn Zeven Tuinen, waarover ik de vorige week schreef; het is de
tragedie van de broers, menschen van hetzelfde geslacht, met dezelfde ouders, waarvan
de een door de duistere macht wordt geteisterd, terwijl de ander in den officieelen
vorm blijft, waarin ook de ‘anderen’ hun gewone leven leven. Het schandaal is een
beproeving, wier zin het ons niet gegeven is te doorzien.. een beproeving van den
balsturigen god Dionysos, die plotseling alles in puin doet storten, wat Apollo met
maatgevoel had opgebouwd. Zoo is het schandaal, dat Onno overkwam, een
belachelijke, maar daarom niet minder onthullende (en voor den man, dien het trof,
fnuikende) interruptie in den officieelen samenzang van het waardige regentendom
der Republiek; en van dit afgedwongen drama kon de verbannene van Wolvega
slechts genezen, doordat hij, de onzeker gewondene, in zijn literatuur ijverig poogde
de verloren zekerheden te heroveren. ‘Door zijn zangen te vullen met vroomheid en
vaderlandsliefde, door met vuur en toewijding zijn strofen te smeden, herstelde hij
zijn vroegere orde, weelde hij de scheuren dicht die God in zijn leven had
aangebracht.’
Door dit element naar voren te brengen uit de historische stof, verlegt Du Perron het
accent van de ‘schuldvraag’ naar de beproeving, waarvoor de begrippen schuld en
schuldeloosheid niet meer gelden. Onno wordt zoozeer de dupe van zijn noodlot, dat
hij zelf niet meer kan uitmaken, wat er ‘in werkelijkheid’ is gebeurd tusschen hem
en zijn dochters; het drama overrompelt hem, den officieelen regent.... en als hij tijd
heeft om tot bezinning te komen, is het ‘gebeurde’, dat aanleiding, werd tot het
schandaal, ook voor hem al gedeeltelijk een legende geworden; het eenige, wat hij
nog doen kan, is: zich herstellen, de apollinische harmonie van de wereld der
grietmannen terug vinden, omdat hij alleen in die wereld met een goed geweten kan
leven.

De stijl.
Zoo proef ik het afgedwongen drama met zijn voorgeschiedenis ook uit den stijl van
Du Perron. De voorgeschiedenis is met de strengste zelfbeheersching genoteerd; de
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dramatis personae, Willem en Onno met hun ‘staf’, worden met minimale middelen
zichtbaar als officieele menschen, met zorgvuldig ingedijkte persoonlijke avonturen;
het zachte gerommel van het onweer, dat straks zal losbarsten, verneemt men op den
achtergrond. Als het losbarst, verandert ook de stijl, die nu het materiaal uit de
Deducties met zeldzame bondigheid samendringt; hier is nu het ‘korte, maar hevige
onweer, dat zich boven Den Haag ontlast’, in driftige dialogen, idiote botsingen, rare
briefjes en kurketrekkerige gesprekken: het ‘schandaal’, de cadenza in een sonate
van Mozart, een toomelooze uitbarsting van persoonlijk leven in een maatschappij,
die volgens de wetten van het contrapunt is geordend. Daarna heeft het leven der
Van Harens zich nog te voltrekken tot hun dood; dat is de nageschiedenis, die in
denzelfden preciezen en klaren toon is genoteerd als de voorgeschiedenis....
Er zijn, voor mijn gevoel, twee korte inzinkingen in dit met meesterschap geschreven
boek: de bladzijden even voor het schandaal losbarst, en het bezoek van Willems
zoon Adam aan Onno in het naspel, waarin de schrijver met iets te veel nadruk de
verbondenheid der twee broers wil onderstreepen; ik had dien Adam met plezier zien
vervallen. Maar deze détailbezwaren zijn gering in verhouding tot mijn bewondering
voor een werk (eerste deel van een aangekondigde reeks De Onzekeren), dat een
nieuw stadium in de ontwikkeling van den schrijver schijnt aan te kondigen.
Menno ter Braak.

Versterving en gros
aant.

Met Van Genderen Stort in een fictieve wereld
De ziel van flesch en mensch
Reinier van Genderen Stort, Rondom een Balling (Em. Querido's Uitg. Mij,
A'dam 1939).
Van Genderen Stort gaat met maniakale hardnekkigheid voort zijn stof te herhalen;
na ‘Het Goede Leven’ komt ‘Rondom een Balling’, en men kan zich niet goed
voorstellen, dat deze auteur nu al weer behoefte voelde om een werk van ôngeveer
dezelfde structuur te schrijven. Men leeft in Storts boeken in een sfeer van fictieve
menschen en waarden; de fictie, waaruit zij zijn ontstaan, is altijd weer de idee der
‘versterving’. Natuurlijk is de strijd tusschen geest en zinnelijkheid op zichzelf
volstrekt niet fictief; maar de wijze, waarop Van Genderen Stort telkens weer met
dit gegeven omspringt, is teekenend voor de mentaliteit van iemand, die in een wereld
van ficties leeft. De eenigszins koddige deftigheid, waarmee de romanpersonages
gedurig bezig zijn zachtkens te ‘versterven’ (sommigen radicaler, anderen gematigd)
maakt de lectuur van ‘Rondom een Balling’ beurtelings tot een opwekkende en een
monotone taak; want men kan soms zijn lachen niet bedwingen, als het blijkbaar
zeer ernstig gemeend is, terwijl, anderzijds, het vermaak toch niet intens genoeg is
om de consumptie van ruim 250 pagina's te rechtvaardigen. De een versterft hier in
Spinoza, de ander in Epicurus, een derde in Thomas à Kempis, maar allen hebben
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de bleekheid gemeen van wezens, die zorgvuldig van iedere aanraking met een
ongestyleerde, al te plebejische realiteit zijn gespeend.
***
De hoofdpersoon van dit boek, Melchior Eilander, is een variant op vorige
romanpersonages van Stort, maar hij is zoo mogelijk nog meer geschikt om te
‘versterven’ dan zijn collega's, aangezien hij behept is met het euvel der
‘koudbloedigheid’, zooals de schrijver het kiesch uitdrukt. Melchior is dus om zoo
te zeggen al rijp voor het Stortsche noodlot, hij behoeft er alleen nog maar een beetje
in te groeien. Naast hem plaatst de auteur den mystiek aangelegden Jood Jozef
Maanhout, die voor zijn mystische behoeften bevrediging zoekt in een onkerkelijken
vorm van Christendom, den zwaarmoedigen Jasper Kole en den aanvankelijk
mismaakten, door ‘grouwelijke appetijten’ bezochten, maar later in de algemeene
edelheid ook sterk opgebleekten Klaas Pronk, aangeduid als redacteur kunst en
letteren van Het Vaderland. Schrijver dezes meent zich echter vrij van verdenking
te weten; en wie van zijn voorgangers voor dit wonderlijke wezen heeft geposeerd,
is hem niet duidelijk geworden.
Van al deze menschen wordt ons weinig meegedeeld, dat iets zou kunnen toevoegen
aan onze kennis van 's heeren Storts bleeke wereldbeeld. Melchior, de koudbloedige
en wanstaltige, wordt steeds schimmiger in den ‘kloosterlijken burcht’, waarin hij
zijn verheven leven slijt. ‘Alleen, besteeg hij elken middag zijn Pegasos en gezegend
door Bacchos, voerde het gevleugelde ros hem naar de Olympische hoogten, alwaar
het leven een goddelijk behagen is, ontstegen aan het weenen en knarsetanden dezer
zieltogende wereld’. Zoo drukt Van Genderen Stort zich uit - als hij wil zeggen, dat
iemand zich in zijn lectuur verdiept of gaat schrijven na iets gebruikt te hebben.
Melchior schrijft immers ‘bij voorkeur na noen- en middagmaal, wanneer witte
wijnen uit Moezel- en Rijndal of roode wijnen uit den omtrek van Bordeaux of uit
de gewijde streek van Bourgogne hem bezield hadden en den last opgeheven, onder
welken hij gebukt ging.’ De schrandere lezer zal reeds ontdekt hebben, dat hier van
witte Moezel- en Rijnwijn, benevens roode Bordeaux en Bourgogne gesproken wordt;
dit is de wijncatalogus in de taal der spinozistische ‘versterving’. Maar ook Heinekens
bier, genever en champagne worden door onze helden niet versmaad; de genoegens
van den alcohol (mits met mate gebruikt) schijnen aan een belangwekkend geestelijk
leven in de deftigste vormen zeer wel gepaard te kunnen worden. Men leze b.v. op
pag. 220, hoe de mystieke Jozef, na ‘zeer welgesteld’ te zijn geworden door een
huwelijk met zekere Madeleine, den smaak van ‘witten, zoeten, Franschen wijn’ beet
krijgt, na tot dusverre een ongepaste voorliefde voor pils te hebben betoond. Na nog
een tweede glaasje te hebben geledigd, verdiepen de gelieven zich dan ‘in
bespiegelingen betreffende de samengesteldheid en ingewikkeldheid der
menschelijken natuur of ziel’. Zoo komt men in deze litteratuur van de ziel der flesch
tot de ziel der menschen.
Veel gebeurt er in dezen roman, maar het voltrekt zich in een panopticum, dat door
een toeval in beweging is geraakt; alles kon dus eigenlijk evengoed zijn blijven
stilstaan. Het hooge-kunst-proza, waarin Stort zich tegenwoordig pleegt uit te storten,
is vermoedelijk geschreven volgens een recept, dat hij een zijner ondergeschikte
personages laat opstellen: ‘te mijden, te schuwen het schromelijk en schandelijk
misbruik van uitheemsche woorden ten koste van inheemsche, zuiver Nederlandsche,
die veelal gewijd zijn door het verleden en nu glanzen in magische pracht als oude
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juweelen.’ Van die gewijde en glanzende juweelen kan men een overdaad aantreffen
in dit proza, maar ik twijfel er ten sterkste aan, of ze echt zijn, al die mooie artikelen.
Zeker niet echt is Van Genderen Storts mededeeling over ‘een geruchtmakend werkje
van zekeren Julien Benda, een tot Franschman genaturaliseerd Italiaan,’ want Benda
zegt zelf in zijn autobiographie, dat zijn vader uit een Brusselsche Jodenfamilie stamt;
hoe Benda dan genaturaliseerd Italiaan zou zijn geworden is even onduidelijk als de
heele inventaris van dezen roman, wiens precieuze houterigheid moeilijk kan worden
overtroffen.
M.t.B.

Een jong gestorvene
aant.

Bob Stempels, Klein Verlies, (Boucher, Den Haag 1939).
Wij hebben onlangs het overlijden gemeld van den jongen dichter Bob Stempels,
wiens gedichten in verschillende tijdschriften de aandacht hadden getrokken. De
uitgever Boucher heeft thans het werk van Stempels bijeengebracht in een even
sobere als smaakvolle uitgave onder den titel ‘Klein Verlies’. Daarmee is niet alleen
een daad van piëteit verricht, maar ook bewezen, dat de jonggestorvene een zuiver
talent had, dat vooral gekenmerkt wordt door afkeer van groote woorden. Ongetwijfeld
was deze persoonlijkheid nog in ieder opzicht jong, d.w.z. beschikbaar voor invloeden;
maar dat neemt niet weg, dat men het posthume bundeltje leest met bijzondere
sympathie voor een zoo natuurlijken, argeloozen poëtischen toon. De stemming dezer
verzen is doorgaans die der melancholie, der eenzaamheid; men denkt aan de poëzie
van Bloem, soms ook aan die van Anthonie Donker. De herinnering aan den kindertijd
geeft aan dien weemoed den achtergrond van een reeds vroeg beseft verleden.
Het boekje bevat enkele zeer gave gedichten. en het is als geheel reeds een (zij het
dan ook voorloopig gebleven) getuigenis van iemand, dien men gaarne nader zou
hebben leeren kennen.
M.t.B.

Versmelting tegen chaos
aant.

De volksverhuizing gezien door den Franschman
Ideaal achter historische objectiviteit
Ferdinand Lot, De Germaansche Invasies (Les Invasions Germaniques).
Vert. door dr J. Brouwer. (L.J.C. Boucher, Den Haag '39).
ALS eenig lezer zich door den titel van dit belangrijke boek zou laten verleiden om
te denken, dat het hem in de actualiteit van het oogenblik verplaatst, dan zou hij
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bedrogen uitkomen; het boek van Ferdinand Lot, hoogleeraar aan de Sorbonne, is
een zuiver historisch werk, dat in geenen deele geschikt is om bepaalde
sensatieverlangers te voldoen; het is bijzonder leesbaar, maar het is wetenschappelijk
en wie er een moraal uit wil putten voor den tegenwoordigen tijd, zal die er zelf in
moeten leggen. De ‘Germaansche invasies’, die een eind gemaakt hebben aan het
Romeinsche Rijk, vertoonen misschien een zeer oppervlakkige gelijkenis met de
tendenties der huldige Duitsche machthebbers, die, met Rusland in den rug, oorlog
voeren tegen West-Europa, maar de gelijkenis is niet bestand tegen critische controle;
en Lot denkt er niet aan ons in deze richting iets te suggereeren. Zijn onderzoekingen
handelen in de eerste plaats over ‘de versmelting van de Romeinsche en barbaarsche
wereld’, zooals de ondertitel van zijn boek zegt, volkomen terecht zegt; en aangezien
wij evenmin Romeinen als barbaren meer kennen in den letterlijken zin van het
woord, gaan alle vergelijkingen van onzen tijd met die van de volksverhuizing
onherroepelijk mank.
Op oppervlakkige analogieën komt het echter niet aan; en wie De Germaansche
Invasies leest zonder den opzet er direct zijn eigen politieke en sociale problemen
in terug te vinden, zal tot de ontdekking komen, dat hij er meer aan heeft om te
begrijpen wat het Westen precies beteekent dan bijv. aan een prikkelend en tendentieus
boek als Défense de l'Occident van den katholiek Henri Massis, die het er op gezet
heeft, Duitschland als een voorpost van het verderfelijke Azië en Frankrijk als een
soort Godsstaat te beschouwen. Om het Westen en zijn cultuur te kunnen ‘verdedigen’,
doet men er goed aan, zoo weinig mogelijk groote woorden in den mond te nemen.
Het boek van Lot nu is een standaardwerk over de Volksverhuizing, en de periode
van deze Volksverhuizing luidt inderdaad de geschiedenis van het hedendaagsche
Europa in; men heeft volstrekt geen tendentieuze bespiegelingen noodig om dat te
erkennen. De ‘versmelting van de Romeinsche en barbaarsche wereld’ is een feit,
dat niet meer ongedaan gemaakt kan worden; sedertdien is de ‘pax Romana’, de idee
van een afgeronde, gevormde wereld, die omringd wordt door nauwelijks bekende,
‘ongeregelde’ barbaren zonder historie, uit de geschiedenis van Europa verdwenen
om plaats te maken voor nieuwe formaties: aanvankelijk geweldheerschappijen,
zooals die der Franken en Angelsaksen, later de nationale staten, die uit de versmelting
van het bestaande met het wordende zijn geboren.

Na de volksverhuizing een ander ‘Romeinsch Rijk’.
Dit feit is van enorm belang, want niets geschiedt plotseling. De idee van het
Romeinsche Rijk is evenmin plotseling verdwenen als de nationale staten plotseling
zijn ontstaan; men weet, dat het Romeinsche Rijk zoozeer als axioma door den
middeleeuwschen mensen werd aanvaard, dat de autoriteit van het ‘Heilige Römische
Reich Deutscher Nation’ (een combinatie van antieke, christelijke en Germaansche
ordeningsbeginselen) de Volksverhuizing eeuwen en eeuwen heeft overleefd. Maar
dit eigenaardige Rijk met groote ‘auctoritas’ en weinig ‘potestas’ is een heel andere
formatie dan het oude Romeinsche Rijk, omringd door barbaren; het was niet meer
‘omringd’, het was ook niet meer een gesloten geographisch geheel; zijn beteekenis
voor de Europeesche geschiedenis berust juist op de omstandigheid, dat het geen
gesloten geheel was, maar een open universeele idee, die zich met allerlei nieuwe
geheelen, door de Volksverhuizing geschapen, liet combineeren. Tusschen den
afgezetten Romeinschen schijnkeizer van 476 en het keizerschap van Karel den
Groote, dat men als het begin van de nieuwe Rijksgedachte kan beschouwen, ligt de

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

periode van geweldige verschuivingen, die de tegenstelling tusschen ‘Romeinen’ en
‘barbaren’ in den geographischen zin deed verdwijnen, ook al bleef de oude scheiding
in moreelen zin bestaan.
Om deze en dergelijke redenen kan het ook voor den niet-historicus, die
tegenwoordig nogal eens vlotweg over barbaren spreekt, als hij eigenlijk
halfbeschaving of geperverteerde beschaving bedoelt, bijzonder aanbevelenswaardig
zijn het zuiver historische werk van Lot te lezen; allerlei verhoudingen in de moderne
Europeesche samenleving zullen hem duidelijker worden door die lectuur, en hij zal
ook gelegenheid hebben de geforceerde, volgens een politiek programma uitgevoerde
‘volksverhuizingen’ van anno 1939 te vergelijken met de spontane lawines van
weleer. ‘Spontaan’ is trouwens ook maar betrekkelijk: meestal werden de barbaren,
die het Romeinsche Rijk binnendrongen, opgeschoven door andere barbaren, die in
beweging waren gekomen, meestal was de vrijwilligheid dus evenzeer een illusie
als zij het thans is; maar men kan toch in geen geval spreken van een systeem, waaraan
de bewegingen gehoorzamen
De Volksverhuizing, die de middeleeuwen inluidt, is een drama, waarvan een
groot deel der acteurs onder de ‘opvoering’, al dan niet geheel spoorloos, van het
tooneel verdwenen is. De Cherusken, de Chauken, de Sicambren, de Marsen, de
Kugernen, de Batavieren, de Kaninefaten, de Juthungen, de Semnonen, de Varijnen,
de Herulers, de Bastarnen, de Rugiërs, de Skyriërs, de Thurkilingen en de Gepiden:
zij zijn uitgeroeid in den ‘strijd om het bestaan’, zij zijn voor ons niets dan namen.
Anderen, zooals de Wisi-Goten, hebben een periode van stabiliseering hunner macht
beleefd, maar hun Spaansche rijk is door den Islam opgeruimd. De Bourgondiërs
(aan wier oorspronkelijke woonplaats de naam van het eiland Bornholm nog herinnert)
zijn na hun verhuizing verdwenen, terwijl (o kracht van het woord!) het begrip
Bourgondië de eeuwen heeft getrotseerd, zooals Lot aantoont, zonder dat er de realiteit
van een volk aan beantwoordde. Wie weet nog, dat de voornaam Alain een van de
weinige herinneringen is aan het verdwenen volk der Alanen? Enz. enz. Een van de
opmerkelijkste eigenschappen der barbaren was, dat zij elkaar meer haatten dan de
Romeinen; zij hebben elkaar verscheurd en vernietigd, beurtelings op eigen initiatief
of in dienst van listiger politici, zij zijn de complete chaos van een ‘ijzeren tijdvak’.
De barbaarsche wereld, die binnendringt in het geconsolideerde geheel van een
gestyleerde cultuurwereld, vernietigt vooral zich zelf.

Het drama onderverdeeld in kleine drama's.
Een historicus zou echter geen historicus zijn, als hij niet kon aantoonen, dat geen
drama zoo geweldig is, of men kan het bij nader inzien reduceeren tot een aantal veel
minder geweldige (en ook minder destructieve) kleine drama's. Het is juist Lot die
het begrip ‘volksverhuizing’ ondermijnt door te demonstreeren, hoe, eenerzijds, de
‘barbarenimport’ al lang aan den gang was, voor men van volksverhuizing gaat
spreken, en dat, anderzijds, zelfs de binnengevallen barbaren nog langen tijd de
suprematie van de Romeinsche autoriteit hebben geëerbiedigd; zij laten zich titels
als ‘patricius’ aanleunen, zij zijn ‘gasten’ van het Romeinsche Rijk, zij vernietigen
hun medebarbaren in dienst van Rome. De moraal van deze beschouwingswijze is,
dat het begrip volksverhuizing (met het accent op verhuizing) tot de legenden moet
worden gerekend; ‘het verschrompelt’, zooals Romein in zijn opstel over Lots boek
zegt in zijn Onvoltooid Verleden, ‘tot een reeks invallen van betrekkelijk kleine
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benden, wier krijgsoperaties slechts op twee plaatsen tot een openlijke verovering
hebben geleid, n.l. in de Donauprovincies en in Groot-Brittannië, niet toevallig wel
de beide landstreken, waar de Romeinsche occupatie ook in Trajanus' tijd, toen het
Rijk op z'n grootst en machtigst was, slechts oppervlakkig geweest was’. Zoo komt
bij Lot de klemtoon vooral te liggen op de versmelting van Romeinsch en barbaarsch,
zooals die zich in Gallië, in Italië en Brittannië heeft voltrokken. De chaos, die
niemand zal kunnen en willen wegredeneeren, dient in dit boek als inleiding tot de
verzoening, tot het herstel van de ‘orde’, zij het dan ook op voorloopig nog zeer
primitieve fundamenten; de chaos, het zinnelooze heen-en-weer-trekken der stammen,
de vernietiging en versplintering op groote schaal, vooral van de Germanen onderling,
werkt bij dezen historicus, die zich aan controleerbare gegevens wenscht te houden,
dan ook geenszins beeldscheppend.
In dit opzicht is de schrijver van De Germaansche Invasies een typische Franschman.
Men constateert het onder het lezen: deze auteur voelt geen sympathie voor den
chaos, voor de ‘Sehnsucht’, voor ‘das Unendliche’, maar wel voor de versmelting.
Hij rapporteert ook het destructieve deel der Volksverhuizing, maar meer bij wijze
van voorspel, of intermezzo; zijn verlangen gaat uit naar de continuïteit. De
‘destructieve hoofdstukken’ van zijn boek lijken dan ook wel eens op droge
opsommingen van gebeurtenissen, die evengoed anders hadden kunnen gebeuren;
boeiend wordt hij pas, waar hij de geschiedenis fundamenten laat leggen voor een
nieuwe wereld, waar hij bv. Frankrijk laat ontstaan uit de toenadering van Franschen
en Gallo-Romeinen.... een van de beste gedeelten van het boek en kennelijk het
centrum, waaromheen de gebeurtenissen zijn gegroepeerd. Wat in Frankijk gelukt,
omdat er eigenlijk geen overwinnaars en overwonnenen waren, dat mislukte in Italië,
omdat de veroveraars, de Langobarden, hier op de tegenwerking van den paus stuitten;
en dat gelukte pas veel later in Engeland, dat onder de heerschappij van Rome slechts
onvoldoende geromaniseerd was geworden, en dus geen tegenwicht kon bieden tegen
de hyperbarbaren, die de Angelsaksen waren.
Zonder opzettelijkheid wordt Frankrijk hier dan toch maatstaf van het historisch
oordeel en dat is des te pikanter, omdat Lot geenszins een moralist wil zijn, maar
niets anders dan een historicus, die de feiten laat spreken! De ‘versmelting’, is altijd
de trots van Frankrijk geweest; zij is ook de trots van dezen geschiedschrijver, ook
al verbergt hij die trots achter een model-objectiviteit. De versmelting van het
Romeinsche en het barbaarsche, de wederzijdsche ‘inspiratie’ van twee elementen
uit wier verbinding een nieuw element ontstaat: dat is de tendens tot het leven, dat
is de afkeer van den ‘Todestrieb’, waarvan een geschiedenis der Volksverhuizing
óók (en met hetzelfde recht) de spiegel zou kunnen zijn. Het zijn niet de spoorloos
verdwenen stammen, die over Europa gestuwd worden, redeloos en zinneloos, om
uitgeroeid te worden op een willekeurige plaats door andere Germaansche redeloozen,
waaraan Lot zijn hart heeft verpand; daar ligt voor hem slechts het Niets. Als zoodanig
is dit boek anti-romantisch; het is een protest tegen de romantische opvatting van de
Volksverhuizing, maar in den vorm der historische objectiviteit. Zelfs de titel is
anti-romantisch: wat zijn Germaansche ‘invasies’ anders dan storingen in het beeld
van Europa, die door ‘versmelting’ weer moeten worden goedgemaakt? Men denke
zich even een geschiedenis, geschreven door iemand, voor wie de zwerfdrang geen
inbreuk op de harmonie, maar hoogste levensvervulling is! Voor zulk een
geschiedschrijving is de volksverhuizing het hooglied van het dynamische leven en
de ‘versmelting’ reeds een vorm van ‘Entartung’, van ‘Rassenschande’!
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Anti-romantisch, anti-racistisch.
Het ras nu speelt bij Lot een opmerkelijk geringe rol. Natuurlijk spreekt het mee,
maar het maakt dezen schrijver niet warm, laat staan, dat het hem opwindt en doet
overkoken. ‘Tot in de negende, tiende, en zelfs in de elfde eeuw zijn, ten minste in
Italië, menschen die geen woord Germaansch meer kenden, en wier uiterlijk ten
gevolge van de onderlinge huwelijken in niets meer van dat van de andere bewoners
verschilde, zich toch Franken, Longobarden en Alemannen blijven noemen, in
tegenstelling met de ‘Romeinen’. De oorzaak daarvan was, dat zij zich niet op de
Romeinsche wetten maar op andere wetten beriepen’, constateert Lot nuchter. En
elders: ‘In den Merovingischen tijd kende men het ras niet zooals wij dat nu verstaan.
Men kende zelfs geen echte nationaliteiten, men kende slechts wetten. Er waren
menschen, die volgens de Romeinsche wetten leefden, anderen leefden volgens de
Salische of de Ripuarische wet, de Wet Gombette of volgens die van de Alemannen,
de Beieren e.a. Deze rechtsbedeeling beteekende een juridische positie, niet een
politieke’.
Het ras ondergeschikt aan de wet, het rassenverschil in de ‘versmelting’ slechts een
woordpretentie, een gevolg van een zich noemen naar andere wetten: dat is de
nuchtere, anti-romantische, d.w.z. anti-racistische opvatting van een volk, geverifieerd
aan de geschiedenis. Frankrijk is niet ontstaan door geloof in het ras, maar door het
ontbreken daarvan, door het geloof in wetten, als men wil; maar deze wetten hebben
de versmelting niet belet, omdat wetten in laatste instantie menschenwerk zijn en
geen mystieke waarden. Het is dus eigenlijk in het geheel geen wonder, dat het boek
van Lot denzelfden geest ademt, waarvan het het ontstaan beschrijft. Voor dien geest
bestaat het drama der tegenstellingen, opdat zij verzoend worden, terwijl elders de
tegenstellingen worden gedramatiseerd, opdat zij elkaar zullen vernietigen....
De Nederlandsche vertaling van dr J. Brouwer laat zich uitstekend lezen.
Menno ter Braak.

Twee kunsten naast elkaar
aant.

Het parallelisme tusschen literatuur en beeldende kunst in een bloemlezing
Schrijvers en Schilders, verzameld door W.L.M.E. van Leeuwen met
medewerking van dr J.A. Goris (Marnix Gijsen). Uitg. Mij W. de Haan,
Utrecht 1939.
Hieronymus Bosch, De Gevangenneming van Christus. Illustratie uit
‘Schrijvers en Schilders’.
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De grondgedachte, waarop het fraai uitgegeven en waarschijnlijk in de eerste plaats
als geschenk bedoelde boek ‘Schrijvers en Schilders’ is gebaseerd, is de samenhang
tusschen de literatuur en de beeldende kunst. De verzamelaar dezer ‘mooiste verhalen
en liederen uit Noord- en Zuid-Nederland van Veldeke tot Vestdijk’, verlucht met
200 reproducties van ‘geestverwante werken der beeldende kunst’, is de bekende
literatuur-historicus W.L.M.E. van Leeuwen, die zich voor Vlaanderen heeft laten
bijgestaan door dr J.A. Goris (Marnix Gijsen). eveneens een bekend specialist; dat
er uit deze samenwerking een zeer goed resultaat zou ontstaan kon men wel
verwachten. Van Leeuwen is volkomen thuis in de stof, die hij reeds verschillende
malen in zijn boeken heeft behandeld en hij blijkt ook een goed oog te hebben op de
schilderkunst. Er is natuurlijk een zekere intuïtie voor noodig om aan te voelen, welke
parallellen men uit beide kunsten moet kiezen; men kan niet anders zeggen, dan dat
Van Leeuwen doorgaans zeer gelukkig geweest is in zijn combinaties. Er is een
ongedwongen geheel ontstaan, bloemlezing, tegelijk van letterkunde en visueele
cultuurdocumenten, waarin ook de alleen maar nieuwsgierige lezer met veel plezier
zal bladeren.
Men krijgt dank zij deze methode vergelijkend cultuuronderwijs, zonder dat de stof
in een kunstmatig corset wordt gesnoerd. Immers, de verzamelaars hebben niet
getracht om parallellen te zoeken, waar zij niet te vinden waren; zij hebben den geest
van bepaalde perioden willen laten spreken en daarom naar ongedwongen analogieën
gezocht, Meer dan dat zal men ook wel nooit kunnen demonstreeren, want het komt
eigenlijk maar zelden voor, dat de beste literaire werken ook geïllustreerd zijn door
de beste beeldende kunstenaars. Andere belangrijke schrijvers, zooals b.v. Multatuli,
laten zich wat de kern van hun werk betreft, in het geheel niet illustreeren. Men dient
dus, om het beeld van een periode vergelijkenderwijs te behandelen, meer op
overeenkomst van motief dan op letterlijk samenvallen van literaire en visueele
gegevens te letten. Van Leeuwen heeft zich aan dat principe gehouden en zoodoende
een smakelijk en zinrijk geheel tot stand weten te brengen.
Het spreekt van zelf, dat de eene periode zich beter leent voor dit procédé dan de
andere. Onze zeventiende eeuw is er als geknipt voor, omdat de bloei der schilderkunst
een voortreffelijke aanvulling van het literaire cultuurbeeld mogelijk maakt. In de
negentiende eeuw gaat dat heel wat minder gesmeerd; mag de literatuur al mager
zijn, de beeldende kunst is zoo mogelijk nog pooverder vertegenwoordigd, en wat
men daarvan kan reproduceeren is weinig aantrekkelijk. Zoo wordt ook in deze
tweeledige bloemlezing de physionomie van deze eeuw niet bijster opwekkend, maar
dat kan de samensteller niet helpen. De Beweging van Tachtig geeft dan weer een
betere kans. Wat den eigen tijd betreft: de keuze en de parallellen worden hier
natuurlijk zeer subjectief. Als de individueele verschillen nog zoo sterk spreken, is
het moeilijk om een communis opinio over deze dingen voor te wenden, die er niet
is.
De stof is verdeeld in vier afdeelingen: Middeleeuwen; Van Renaissance tot
Romantiek; Van Romantiek tot Naturalisme; Impressionisme, Naturalisme,
Neo-Romantiek, Neo-Realisme. Deze onderscheiding is uiteraard zeer schematisch,
maar voor een bloemlezing wel bruikbaar. Ook de korte inleidingen, die Van Leeuwen
voor de hoofdstukken heeft geschreven, zijn niet meer dan schematische aanduidingen,
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maar zij bedoelen ook niet meer te zijn. De illustraties zijn in het algemeen fraai
gereproduceerd, ook die in kleuren.
***
De uitgever van dit welverzorgde boek zendt ons tevens een extra fraai geïllustreerd
Kerstboek, Corona getiteld, dat voor een groot deel is samengesteld uit bijdragen
van schrijvers, die bij de fa De Haan boeken publiceeren; men kan het dus ook als
een stalenboek van den uitgever beschouwen. Van Anton Coolen vindt men hier een
Kerstverhaal. Dr F. van Thienen schrijft aan de hand van prachtige afbeeldingen over
Rembrandt en Vermeer, C.C. Krieger over Japan. Tal van interessante reproducties
maken dit verzamelboek voor liefhebbers van platen tot een begeerenswaardig bezit.
M.t.B.

Van Duinkerkens loyauteit
aant.

Iets over zijn bewijsplaatsen.
Thomas Mann en Jan Engelman als geestelijke vaders
Het dagblad ‘De Tijd’, waarvan Anton van Duinkerken redacteur is, interesseert zich
begrijpelijkerwijze bijzonder voor de beschouwing van dezen auteur over Ter Braak,
die men opgeteekend kan vinden in het laatste nummer van ‘De Gemeenschap’ en
waaraan ik in het avondblad van Woensdag eenige regels wijdde. Niet alleen, dat
het blad dit tijdschriftartikel in extenso overneemt, maar het betoont zich ook
verontwaardigd over het feit, dat ik de loyauteit van Van Duinkerken in twijfel trok;
dit wordt ‘een ernstige beschuldiging’ genoemd, ‘waarvoor men gegronde redenen
moet hebben’. (Av. bl. 3 Nov.).
Het spreekt vanzelf, dat ik die redenen heb, en wanneer ‘De Tijd’ mij min of meer
sommeert om die nader toe te lichten. wil ik er nog wel iets van zeggen. Uiteraard
is het niet altijd gemakkelijk om uit te maken, waar de polemiek van Van Duinkerken
een duidelijk illoyaal karakter krijgt, aangezien zijn heele betoog bedoelt mij van
‘grove schaamteloosheid’, ‘valsche nederigheid’ en ‘onoorspronkelijkheid’ te
betichten. Op zichzelf is dat streven van onzen apologeet niet illoyaal; het is slechts
een zooveelste herhaling van zijn Roomsche standpunt, dat natuurlijk een braaf en
oorspronkelijk standpunt is. Waar Van Duinkerken er echter toe overgaat voor zijn
lezers te triomfeeren door het aanhalen van ‘bewijsplaatsen’ daar nadert zijn
redeneering de falsificatie. In zijn ijver om te demonstreeren, dat ik mijn ideeën links
en rechts bij elkaar gestolen heb, komt hij, om een enkel voorbeeld te noemen, tot
de volgende conclusie (p. 468):
‘Al die voorbeelden, uit luttele bladzijden druks, mogen volstaan om een
gewaarschuwd lezer den zelfingenomen toon te doen vernemen van de valsche
nederigheid, waarmede de auteur dit boekje (“De Nieuwe Elite”. M.t.B) wegschopt
in de hoop, dat wij het dankbaar en verbaasd opvangen zouden, en vol stroomen van
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eerbied voor iemand, die zooveel moderne wijsheid voor “unzeitgemäss” houdt (gij
kent uw Thomas Mann!) en die een zoo gefundeerd betoog spelenderwijs vergelijkt
bij een zeepbel!’
Wij kunnen hier desgewenscht nog aannemen, dat Van Duinkerken in zijn
veelschrijversvlotheid (laten wij het maar vlotheid noemen) de ‘Unzeitgemässe
Betrachtungen’ van Nietzsche verwart met de ‘Betrachtungen eines Unpolitischen’
van Thomas Mann, om vooral maar te kunnen aantoonen, dat ik, onder vele anderen,
ook dezen beroemden schrijver bestolen heb; in dat geval is de illoyale insinuatie
gebaseerd op pure bluf van een zoogenaamden veelweter. Maar wat te zeggen van
dit ‘argument’ op p. 464:
‘Zelfs de paradoxale zegswijze ‘demo-aristocratisch’ op bladzijde 28 (alweer van
‘De Nieuwe Elite.’ M.t.B.) kan slechts de lezers verbazen, die zich niet herinneren,
dat Jan Engelman in April 1928 in het weekblad ‘De Nieuwe Eeuw’ over een boekje,
waarvoor Ter Braak voldoende belangstelling toonde om zich er bij de keuze van
een titel door te laten inspireeren, duidelijk beweerd had: ‘De schrijver noemt zich
sociaal-aristocraat.’
Hier wordt n.b. den goedgeloovigen lezer van ‘De Gemeenschap’ diets gemaakt, dat
ik den term ‘demo-aristocratisch’ ontleend zou hebben aan een artikel van Jan
Engelman uit ..1928, waarin deze het woord ‘sociaal-aristocraat’ gebruikt!
Met hetzelfde succes kan Van Duinkerken beweren, dat ik mijn begrip ontleende
aan het begrip ‘demo-liberaal’ van de N.S.B. welke bewering dan nog meer waarheid
zou bevatten dan de zijne, want mijn term was mede als toespeling op die
samenstelling bedoeld.
Dit zijn twee voorbeelden uit vele. Ik voor mij houd niet van dergelijke insinuaties
en noem ze illoyaal. Wil Van Duinkerken ze anders noemen, b.v. dom of
oppervlakkig, dan is het mij ook wel; laat ik in dat geval mogen eindigen met een
uitlating van Gerard Walschaps romanpersonage Henriken:
Maar Monseigneur, wij spreken verschillende talen en zullen mekaar nooit verstaan.
M.t.B.

Veroverend vertalen
aant.

Wat de verdraagzame humanist veroveren wilde
Coornhert en Homerus
Dierick Volckertsz. Coornhert, De Dolinge van Ulysse. (Elsevier,
Amsterdam, 1939)
Wil men vaststellen, wat de waarde is van een verdraagzaam mensch, dan zal men
in de eerste plaats moeten vaststellen, tegen wien of wie zijn verdraagzaamheid zich
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richt. Verdraagzaamheid in een leege ruimte bestaat niet, en een verdraagzame, die
op alles ja en amen zegt uit vrees van gecompromitteerd te worden door een te
duidelijk uitgesproken overtuiging, verdient niet den naam van verdraagzame, maar
kan beter gekarakteriseerd worden met den ouden term ‘neutralist’. Werkelijke
verdraagzaamheid was steeds een actieve houding, en vooral niet een onthouding;
zij komt voort uit het besef, dat a en b, die elkaar bevechten, om bijzaken krakeelen
en dat zij de hoofdzaak c links (of rechts) laten liggen. De actieve verdraagzame nu
strijdt altijd voor deze c, voor dit derde, dat hem meer waard is dan de tegenstellingen
tusschen a en b. Misschien zijn wij, de generatie van na den wereldoorlog, voor het
eerst weer door den druk der gebeurtenissen overtuigd geraakt van het gevaar, dat
deze verdraagzaamheid meebrengt, nadat de schijnbare veiligheid van de negentiende
eeuw ons aanvankelijk in den waan had doen verkeeren, dat verdraagzaamheid een
onschuldige liefhebberij was van suffe lieden. Wij bevinden ons, met andere woorden,
weer ongeveer in de positie van Dierick Volckertsz. Coornhert 1522-1590), den
strijdbaren humanist, wiens leven gekenmerkt wordt door een gevecht voor de
waarden der verdraagzaamheid. Hij was allerminst een ‘lauwe’, een neutrale meneer
met honderd voorzichtigheidjes, maar hij heeft zijn veiligheid geriskeerd voor deze
houding, die hem meer gold dan de katholieke en protestantsche fanatismen zijner
dagen. Hij is het door en door sympathieke voorbeeld van een ‘vrijen geest’, die
zoowel door ‘links’ als door ‘rechts’ is verketterd en vervolgd.... en die toch op den
duur meer gelijk heeft gekregen dan de zestiende-eeuwsche partijgangers. Hij zou
de Hollandsche Montaigne hebben kunnen zijn, als hij even begaafd was geweest
als Montaigne; maar ook in zijn bescheiden formaat als schrijver is hij volkomen
onze genegenheid waard.
‘Hij is van veele deses tijts wet-kundighe Priesters ende Levijtsche Schriftgeleerden
op 't lijf gevallen met dese vinnichste bejegeningen van Hollantsche Boeve, Rasenden
Hondt, Onbesneden Goliath, aanblaser des Satans, Prins der Libertijnen, oproerighen
Teudas, of Judas, ende sulcx, als meer blijct, in druc teghen hem uytghegalt... Hij
wert uyten name van de Kercke voor al de weerelt uytgeroepen voor een valsch
oproerder, aldermeest waerdigh bij d'Overheyt ghestraft te worden, voor een rasent
mensche, Bedrieger, Nieuw Machiavel, Calumniateur, Pluymstrijcker, Vermetel,
onschamel Propheet, Droomer, Kerck-uyl, ende Smit van alle Ketterijen, een
Procureur van quade saecken ende van quade conscientie..’ Ziedaar het moeilijke
leven van dezen actieven, strijdbaren verdraagzame, vervolgd door roomsch en
onroomsch, uitgescholden voor een ‘communist’ en een ‘bourgeois’ al naar het
uitkwam, maar altijd voor een partijganger van den duivel, in enkele woorden
geschetst door den bezorger van zijn werken: een ‘Hollandsch drama’, en niet bepaald
de historie van voorzichtige kat-uit-den-boom-kijkerij, die óók verdraagzaamheid
wordt genoemd. Neen, Coornhert heeft voor het christelijk-stoïsche levensideaal,
dat hem voor den geest stond, met de felheid van den overtuigde gestreden, en men
heeft het hem door gevangenschap en ballingschap ingepeperd, dat een mensch partij
heeft te kiezen voor de Witten of de Zwarten en anders beter het veld kan ruimen.
Met dat al is het juist deze verdraagzaamheid geweest, die men in de Nederlanden
nooit heeft kunnen uitroeien; het ‘strijdbare midden’ kan men uit de geschiedenis
van onze cultuur onmogelijk wegdenken, en zoo is het ook gekomen, dat een
Coornhert voor ons meer is blijven leven door zijn houding dan door zijn talent. Zijn
talent is aangevochten, men kan er naar hartelust over disputeeren; een groot schrijver
is hij, voor zoover ik over zijn werk kan oordeelen, zeker niet geweest; maar een
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integere persoonlijkheid kan zich de weelde veroorloven, een schrijver van het tweede
plan te zijn; men zal hem er niet geringer om achten, want zijn leven staat borg voor
zijn waarde.

De humanist zocht nieuw gebied.
Men dient er zich voorts ook rekenschap van te geven, dat de onverzadigbare navolger
en vertaler, die Coornhert was, in zijn tijd een totaal andere positie had dan een
navolger en vertaler tegenwoordig. In de eerste plaats is daar de strijd voor de
landstaal, die nog niet officieel is vastgelegd als een geoorloofd instrument naast het
Latijn; deze strijd maakt reeds het introduceeren van klassieke schrijvers en het
vertalen van hun werken tot een verovering voor de cultuur, terwijl het in onze eeuw
dikwijls op niet meer dan een quantitatieve uitbreiding van invloed neerkomt. Maar
het is niet alleen de taal: ook de cultuur zelf, waarvan de taal slechts een der symbolen
is, heeft veel meer dan thans nog het karakter van een veroveringstocht in onbekend
gebied. Vandaar die heftige belangstelling voor taalzuivering eenerzijds en dat
geloovige respect voor klassieke en humanistische modellen anderzijds, dat ons soms
een beetje belachelijk aandoet bij menschen als Coornhert; het zijn symptomen van
een geest, die met koortsachtige activiteit bezig is zich te oriënteeren, die dus ‘zuivere’
taal en inspireerende modellen noodig heeft om met energie een nieuwe orde te
kunnen scheppen.
Navolgen en vertalen beteekent voor den humanist zeer zeker geen slaafsche imitatie,
ook al moge zijn respect voor autoriteiten dat soms doen veronderstellen; hij verovert
nieuw gebied, hij is daarom beurtelings geïmponeerd door- en uiterst vrij tegenover
zijn voorbeelden, evenals de veroveraar, die zich van onbekende landstreken meester
maakt en het nieuwe terrein verbaasd, maar tevens met aggressieve bedoelingen
verkent. Deze tweeledigheid lijkt mij karakteristiek voor de verhouding van den
humanist tot de klassieke Oudheid of de Italiaansche Renaissance, waaruit hij zijn
inspiratie put: zij is ook typeerend voor Coornherts vertaling van de eerste achttien
boeken der Odyssee, waarvan dr Th. Weevers thans in de Bibliotheek der
Nederlandsche Letteren een uitstekende uitgave heeft bezorgd. Een
veroveraarsvertaling, zou men dus ook hier kunnen zeggen; een poging om den
bewonderden Homerus voor de nieuwe humanistische cultuur te veroveren, die
uiteraard niet met de maatstaf van een ‘getrouwe’ vertaling volgens onze begrippen
kan worden gemeten, maar die beurtelings gekarakteriseerd wordt door naïeve eerbied
voor het model en naïeve vrijheid tegenover het model; die twee sluiten elkaar bij
Coornhert geenszins uit. Zoo wordt zijn bewondering voor Homerus geen aanleiding
tot scrupuleuze benauwdheid voor den oorspronkelijken tekst, want Homerus, ‘vadere
ende fonteine alder poëten’, wordt niet uit het Grieksch, maar ‘uit den Latijne in
Rijm verduitst’, en dat dus ook niet in hexameters, maar in een op het rederijkersvers
gebaseerde rijmende regels. Voor een modernen vertaler een aanmatiging, een
ergerlijke onbeschaamdheid; wat verbeeldt zulk een autodidact zich wel! Niets
qualificeert het verschil tusschen het ‘veroverend’ vertalen der zestiende-eeuwsche
humanisten en ons ‘getrouwe’ vertalen beter dan deze onbeschaamdheid, anders
gezegd naïeveteit van Coornhert om Homerus uit het Latijn in het Nederlandsch over
te brengen. En het merkwaardige van het geval is bovendien, dat de vertaling van
Coornhert bijzonder leesbaar is gebleven, en vol werkelijke, naïeve poëzie, ook al
heet Hermes hier Mercurius en Poseidon Neptunus. De homerische naïeveteit en de
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humanistische naïeveteit zijn ongetwijfeld geen verschijnselen van dezelfde
geaardheid, maar het is toch opvallend, dat de met humanistenblik geobserveerde
Ulysses in enkele opzichten zelfs te verkiezen lijkt boven den Odysseus van Boutens,
al valt Coornherts vertaling uiteraard, wat kennis van zaken en ‘getrouwheid’ betreft,
onmiddellijk weg naast het werk van den modernen dichter. Coornhert heeft echter
één ding op Boutens voor: hij heeft de onbevangenheid van den veroveraar, hij heeft
niets van den aestheet, en hij ‘gaat zijn gang’, onbekommerd over speciale
philologenproblemen. Tusschen de poëzie van Boutens, die het Grieksch op den voet
volgt, en de familjariteit van Aegidius Timmerman, die hetzelfde doet, maar op een
geheel andere manier, neemt Coornherts rederijkerspoëzie dus een heel afzonderlijke
plaats in; zij is een allerbekoorlijkst mengsel van Homerus en rederijkerij, dat het
den lezer eenvoudig onmogelijk maakt om zich het hoofd te gaan breken met de
problemen, die hem bij de lectuur van Vosmaer, Timmerman of Boutens voor den
geest komen. De naïeveteit van den veroveraar spreekt een eigen taal: daarmee is
eigenlijk het voornaamste gezegd.
Men leze b.v. de beschrijving van de spelonk van de nymph Calypso, Odysseus'
galante cipiere, om een indruk te krijgen van Coornherts ‘verduitsching’:
Dit hol was omsingeld met geboomte vol alderlei vrucht
Ook met popeloenen en welriekende cypressen,
Sparwers, uilen, kraaien, met nebben breed als messen
Die aan de zee gaan laden haar hongerige flessen.
Ook stonden daar gestrekte wijngaards, die vol druiven hingen
Ondermengd met wildernis, als braam, netels en klessen.
Vier kristallijnige fonteinen zag m' er mee ontspringen,
Die suizelende nederwaarts vloten om te dringen
Door de grazige beemden, bezaaid met klein violierkens.
Die voedden de bijkens; 't gevogelt raasd' er om zingen,
Al de bomen klonken, het land was vol lustige dierkens:
Het scheen een prieel voor Neptunus' kamerierkens

Of een ander voorbeeld; Odysseus' aanval op den Cycloop Polyphemus:
Doe viel hij plat en lag met zijn dikken hals gebogen.
Da slape, die 't al temt, maakte hem gants onbehoedig.
Hij begonst te respen, en heeft den wijn uitgespogen,
Gemengd met grote brokken van mensenvlees bloedig.
Ik leide onzen paal in t vier en brandde die gloedig,
Ook omdat niemand uit anksten zou vluchten in de holen
Sprak ik mijn gezellen hard aan, ende maakt' ze moedig.
Als nu de punte zoo vierig gloeide als d'omleggende kolen
Heb ik ze (mijn volk) die uit te nemen bevolen:
Dat hout glimde, de vonken berstten overal,
God gaf ons moed, zij voerden 't aan; ik stierde om niet te dolen
Wij staken 't mids in zijn oge rechts bovenop den bal.
Doe greep ik het eind van de paal, met een geweldig verhal,
en draaid'ze krachtelijk - ik stelde mij ter schoren Om hem het oge te beroven die ons het leven stel.
Recht zo men een scheepmaker aan een avigaar mag sporen.
Die met beide handen draait, om haast een gat te boren.
Zo boorden wij in 't grote oog dees vierige pale.
Het bloed schoot over zijn aanzicht, hij scheen daarin te smoren,
't Vier kraakte in 't vochtig oog als een gloeiende state
Dat de smid in 't koude water steekt om krachts te versterken,
- 't Water springt, het staal zengert knersende te dale Rechts zo hoorden wij 't vuur in zijn oge ook snerken.
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Hij graaide vreeslijk, het klank door al de hole zerken.

Geven deze twee fragmenten niet blijk van een zeldzame plastische kracht, zoowel
in het pastorale, als in het dramatische genre? De onregelmatigheid der versregels,
die aan een eigen maat gehoorzamen, ‘moeilijk te definieeren, maar niet te
miskennen’, zooals dr Weevers in zijn verhelderende inleiding zeer juist zegt, versterkt
de bekoring der naïeveteit op een zeer bijzondere manier; ‘de Odyssee is geheel
herschapen in het vers, de stijl en de gedachtenwereld van de zestiende eeuw’.

De spelling
Zou het daarom niet beter zijn geweest als de bezorger van deze moderne uitgave
ook de zestiende-eeuwsche spelling had behouden? Niet, dat deze van eenig essentieel
belang is voor de poëzie der vertaling; maar de moderne spelling is toch niet geheel
consequent door te voeren en de spelling van Coornhert is toch ook een symbool van
zijn stijl en gedachtenwereld, zij het een zeer ondergeschikte. Misschien zou de
leesbaarheid er echter door bemoeilijkt worden en daarom kan men zich tenslotte in
alle gemoedsrust neerleggen bij deze oplossing; Coornhert bewijst nu in ieder geval
als dichter niet van de zoogenaamde ‘schilderachtigheden’ der ‘woordbeelden’
afhankelijk te zijn.
Menno ter Braak

Kunst en Letteren
Een belangrijke vertaling
aant.

‘Eyeless in Gaza’ in het Nederlandsch
Aldous Huxley, De wateren werden stil. Vert door Marianne Philips.
(Zuid-Holl. Uitg. Mij. Den Haag z.j.)
Onze medewerkster voor Engelsche letteren heeft op 12 Juli 1936 uitvoerig
geschreven over het boek, dat in menig opzicht een omkeer beteekend heeft in het
werk van Aldous Huxley: ‘Eyeless in Gaza’. Dat deze roman reeds in het Engelsch
veel gelezen zal zijn, ook in Holland, neem ik aan: maar het is nochtans een
uitstekende gedachte geweest om van dit problematische, maar belangrijke geschrift
een Nederlandsche vertaling te doen verschijnen. Huxley's stijl is niet bepaald
eenvoudig, en speciaal de compositie van ‘Eyeless in Gaza’ is tamelijk barok, zoodat
men het origineel niet altijd gemakkelijk leest, als men niet goed thuis is in Huxley's
ideeënsfeer. De vertaling, die Marianne Philips bij de Zuid-Hollandsche
Uitgeversmaatschappij heeft gepubliceerd, voldoet bovendien aan hooge eischen;
hetgeen geen gering compliment is, gezien den oorspronkelijken tekst, die duizend
moeilijkheden oplevert. Hier en daar is men het uiteraard met de vertaalster oneens,
maar het totale beeld van het boek is zoo goed behouden gebleven, dat men op enkele

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

slakken geen zout behoeft te leggen. ‘De wateren werden stil’ kan ik dan ook van
harte aanbevelen als een inleiding in de wereld van Aldous Huxley, wiens
ontwikkeling van den laatsten tijd men vindt uitgedrukt in deze woorden aan het slot
van den roman:
‘Maar intusschen zijn daar liefde en erbarming. Voortdurend gedwarsboomd. Maar
o, dat zij onvermoeibaar, onverzettelijk mogen arbeiden om alle hinderpalen te boven
te komen: innerlijke traagheid, tegenzin, intellectueele laatdunkendheid; en ook de
uiterlijke hindernissen, de antipathieën en verdenkingen der anderen. Genegenheid,
medelijden - en ook, terzelfdertijd, dit benaderen door het innerlijk schouwen, deze
poging om de eenheid van levens en bestaan te realiseeren door het intellect en
misschien eindelijk in een acte van volmaakt begrip door de intuïtie. Van de eene
logische redeneering tot de andere, stap voor stap, maar een eenwording waarin geen
woordargument meer bestaat doch alleen ervaring, alleen onmiddellijke kennis, als
van een kleur, een geur, een welluidenden klank. Stap voor stap tot de ervaring; dat
men niet langer volkomen afgezonderd is, maar in de diepste diepten vereenigd met
andere levens, met al het andere dat bestaat. Vereenigd in rust en vrede.... Dezelfde
vrede voor allen, voor immer deinende tusschen geest en geest. Aan de oppervlakte
de afzonderlijke golven, de draaikolken, het stuifwater; maar daaronder de
voortdurende en gelijkblijvende uitgebreidheid der zee, kalmer naarmate ze dieper
wordt, tot eindelijk de rust volkomen is....’
Ook als men deze ietwat mystiekerig aandoende conclusies niet volledig voor zijn
rekening zal kunnen nemen, zal men dit ‘veelzijdige’ boek van Huxley geboeid lezen.
Huxley is veel meer waard dan zijn conclusies alleen.
M.t.B.

De critiek en de moraal
aant.

S. Vestdijk over den ‘fatsoensrakker’
Wat is fatsoen?
Groot Nederland van November opent met een reeks ‘Verhalen uit Haïti’ van Hendrik
Cramer, curieus proza, maar niet vrij van effectbejag, en gedichten van J.J. van Geuns.
Verder is er poëzie van Pierre Kemp, die altijd speelsch blijft, en van H.
Moulijn-Haitsma Mulier. Frans Bastiaanse heeft herinneringen bijgedragen, die deels
een bespiegelend karakter hebben, maar waarschijnlijk in hoofdzaak van belang
zullen blijken door enkele historische gegevens, die erin zijn verwerkt.
Opvallend is in deze aflevering een uiterst scherpe aanval van Vestdijk op den criticus
Werumeus Buning onder den titel De Fatsoensrakker; een aanval, die te meer de
aandacht trekt, omdat Vestdijk zich zelden met polemiek inlaat en b.v. het heele
geding over zijn ‘Nadagen van Pilatus’ aan zich voorbij heeft laten gaan zonder er
zich in te mengen. Naar aanleiding van een in ‘De Telegraaf’ verschenen critiek op
den laatsten roman van E. du Perron geeft Vestdijk thans te kennen, dat de eenige
houding, die men tegenover W.B. aannemen kan, die is ‘van de meest volstrekte
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minachting’. Aan deze minachting is volgens den schrijver nog slechts uiting gegeven
door Bunings generatiegenoot A. Roland Holst, maar Vestdijk gaat verder.
‘Wij hebben, hier voor ons een dichter, zegt hij, die na een aantal vooraanstaande
bundels en éen zeer goed langer gedicht te hebben gepubliceerd, plotseling zijn
“inspiratie” verloren blijkt te hebben, nog maar zeer middelmatig werk in het licht
geeft, en daarna zwijgt, - op enkele vlot-journalistieke beschrijvingen van tochtjes
na en enkele publicaties over het kookvak, die niet alleen volkomen
oncompromitteerend zijn, maar hem ook veel populariteit bij een zeker publiek
verschaffen. Een gewezen dichter kan men zooiets van harte gunnen, in de hoop, dat
hij zich regenereeren zal, waarvoor men hem graag zooveel tijd laat als zijn natuur
daarvoor noodig denkt te hebben. Maar hand in hand hiermee, - en hand in hand met
een bepaalde politieke ontwikkeling, - zette een critiekbeoefening in algemeen
begrijpelijken trant in, die voor Nederland een unicum was door het botte onbegrip,
dat erin tentoongesteld werd, door het opzettelijk misverstaan van de bedoelingen
van den auteur, door onvolledig citeeren, door het onbesproken laten van de
belangrijkste aspecten van het boek in kwestie, - en steeds weer, tot walgens toe,
door het snorren naar “viezigheden”, die noch door de wijze van behandeling noch
door de plaats die zij in het boek innamen, op dien naam aanspraak maakten. Daarbij
dan een slaafsche vereering voor de traditioneel erkende figuren, ook als ze
“viezigheden” op hun geweten hadden. “Viezigheden”, zoekt men er maar lang
genoeg naar, vindt men nu eenmaal bij vrijwel alle klassieken; men vindt ze bij
Shakespeare, Rabelais, en in den Bijbel, voor wie ze zoo noemen wil; maar hier
maakt de snorder halt, en na enkele eerbiedige buigingen keert hij terug tot het
macaber bedrijf van het op de vingers tikken van zijn tijdgenooten, die weer eens
over de schreef zijn gegaan, die dit niet mogen en dat niet mogen, en die van den
mensch het liefst een beeld zouden moeten ontwerpen, waarin niet alleen de
werkelijkheid onherstelbaar vervalscht zou zijn, maar dat bovendien iedere
mogelijkheid van veredeling en katharsis, - katharsis door het onder de oogen zien
en leeren begrijpen van het monsterlijke of walgelijke in de menschelijke natuur, missen zou. Dit is de vorm, waarin zich het “fatsoen” van den criticus uit, na een
bekeering, waaraan dépit niet vreemd kan zijn.’
‘Zoo verdwijnt de dagbladcriticus, die eens een dichter was, achter een algemeener
type, dat zoo oud is als de wereld, - het type van den obscurantist, of “Dunkelmann”,
die door de wereldsche machten wordt uitgezonden om, hetzij als spion, agent
provocateur of zevenstuiversman, hetzij als zedelijkheidsapostel, die overal het spoor
nalaat van zijn moralistische verslijming, de vrijheid van den geest aan te tasten.
Waarschijnlijk is dit type noodig, - maar dan toch vooral om er zich met hand en
tand tegen te verzetten, of om aan zijn pseudofatsoen het wèrkelijke fatsoen af te
kunnen meten.’
Aldus Vestdijk. Wij zijn wel benieuwd om te vernemen, wat de heer Buning op deze
scherpe beschuldiging antwoorden zal.
M.t.B.

Kunst en Letteren
Het Nederlandsche Boek 1939
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aant.

Top Naeff betreurt de ontaarding der letteren
Romantische critiek
Ook dit jaar heeft de Ned. Uitgeversbond zijn catalogus Het Nederlandsche Boek
doen verschijnen. Het omslag is van Dick Elffers. Top Naeff is bereid gevonden om
een artikel te schrijven over het onderwerp ‘Proza, Poëzie en Propaganda’, waarin
zij, zooals de commissie voor den catalogus zegt, ‘op fijnzinnige manier de
moeilijkheden, verbonden aan de verbreiding van literaire voortbrengselen, doet
uitkomen’.
Mevr. Naeff beschrijft in dat opstel om te beginnen, hoe zij vroeger in de provincie
voor het Nut placht op te treden; en zij knoopt aan deze weemoedige souvenirs een
pessimistische beschouwing vast over de ontaarding van de letterkunde. Niet alleen,
dat de markt bedorven wordt door slechte boeken, maar ‘het aantal proza-werken
(romans, novellen) is nauwelijks meer noemenswaard’; door de gebeurtenissen in
de snoode wereld moet de literatuur ‘het loodje leggen’, terwijl de kloof tussche
schrijvers en lezers zich nog verdiept. Noch de schrijvers, noch de uitgevers, noch
de boekhandelaren hebben iets voor de zuivere letterkunde gedaan. ‘Men koopt een
boek, zooals men een lot uit de loterij trekt Een loterij met nogal veel nieten’.
Aan de eischen van het ‘vak’ wordt ook al niet meer gehoorzaamd. En toch blijft
het oude schrijversvak ‘een aan natuurwetten gebonden bedrijf’ en kiest niet de
schrijver zijn onderwerp, maar het onderwerp zijn schrijver.
‘En eerst wanneer de figuren als menschen leven, kunnen zij tot gestalten worden
en tot dragers van ideeën. Eerst dan manifesteert zich de geest van den auteur,
onwillekeurig en onbewust, door een boek heen, eerst dan klinkt het grond-accoord
van zijn ware wezen - waaraan hij niets veranderen kan - zuiver door. En eerst dan
ontstaat de wisselwerking tusschen schrijver en lezer en kan men zeggen dat een
boek als kunstwerk tot den ontvankelijke “gesproken” heeft, met zooveel indringende,
vitale en plastische kracht, dat het in diens herinnering blijft gegrift en bewaard. Het
begin der onsterfelijkheid....’
***
Deze litanie klinkt niet bepaald opwekkend als inleiding bij een uitgeverscatalogus!
Men moet het overigens waardeeren, dat Top Naeff zich door de plaats, waar zij dit
opstel publiceerde, niet liet beïnvloeden tot een goedkoop optimisme; maar veel
verder komt men met haar naar het verleden georiënteerden klaagzang ook niet. Wij
zullen het feit, dat de halfbeschaving een belangrijker plaats inneemt in de
maatschappij dan in de jeugdjaren van mevr. Naeff, moeten aanvaarden, zij het
misschien met eenig heimwee. Als de oorlog niet ook die halfbeschaving uitroeit,
zullen wij haar als springplank moeten gebruiken. De rest is romantiek, en in dit
opzicht is de sceptische Top Naeff ook hyperromantisch.
M.t.B.

De onzekere
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aant.

Van Eeden: egocentrisch en beladen met schuldgevoelens
De speler in zijn rollen
Albert Verwey, Frederik van Eeden (C.A. Mees, Santpoort 1939).
Het zijn vooral twee figuren uit de periode na 1880, die verbijsterend snel zijn
gedevalueerd’ na een tijd van bijna angstwekkende beroemdheid: Is. Querido en
Frederik van Eeden. Zij geraakten om zeer verschillende redenen in het licht van de
schijnwerpers der publiciteit, maar in één opzicht doet de reputatie van den een sterk
aan die van den ander denken: men leest hen niet, of nauwelijks meer. Bij Querido
ligt dat in de eerste plaats aan de taal, die hij gebruikte, bij Van Eeden (van hen
beiden stellig de talentrijkste!) veeleer aan de ideeën, aan de ‘geesteshouding’; men
kan op dit oogenblik met het idealisme van Van Eeden niets meer aanvangen, men
kan zijn profetendom nauwelijks anders meer zien dan onder het aspect der historie.
En toch heeft deze figuur langen tijd in de oogen van veren de beteekenis gehad van
een apostel en een wonderdoener; in het voor-oorlogsche beeld van onze cultuur is
hij een niet weg te denken factor.
Komt dat, omdat zijn illusies ook die waren van de wereld van voor 1914? Het
kan niet dat alleen zijn, want ook een Multatuli, een Gorter en een Couperus zijn in
velerlei opzicht niet onze tijdgenooten meer, en toch zijn zij niet volkomen historie
geworden als Van Eeden. Iedere schrijver, ook de geniaalste, wordt door bepaalde
illusies, waarin hij zich een kind van zijn tijd toonde, onherroepelijk historie; maar
iemand als Van Eeden doet juist zoo extra historisch aan, omdat hij zelf meende een
wereldhervormer te zijn, en zichzelf op één lijn stelde met Nietzsche en Jezus.
Belachelijke aanmatiging van een man, die stellig begaafd was, maar niets had van
een genie; ‘have you no sense of proportions?’ schreef de oneerbiedige Shaw hem
eens, toen hij dezen auteur uitnoodigde om mee te doen aan een van zijn
hersenschimmige wereldplannen. Hetgeen Van Eeden heel leelijk vond van Shaw;
maar deze schoot met zijn opmerking precies in de roos. Van Eeden had geen ‘sense
of proportions’, en hij had tegelijk behoefte om zichzelf in enorme proporties te zien,
om van zichzelf al geschiedenis te maken nog eer anderen daartoe gelegenheid hadden
gehad; zijn dagboek is op vele bladzijden het dagboek van een man, die zijn gevoelens,
gedachten en handelingen vast voor het nageslacht (of voor zichzelf, zijnde het
nageslacht in a nutshell) arrangeerde. Egocentrisch en tevens beladen met
schuldgevoelens: uit het conflict van die twee elementen moet wel haast een
tooneelspeler ontstaan, die zijn ik steeds weer in een nieuwe rol zag, die zichzelf op
den duur niet anders meer genieten kon dan in een rol. Deze tooneelspeler Van Eeden
deinsde niet terug voor groote gebaren en groote woorden; het was vooral daardoor,
dat hij de aandacht trok, terwijl de reeële begaafdheden, waarover hij beschikte,
steeds meer op den achtergrond geraakten; hij werd de acteur van den Geest, met
een pompeuze hoofdletter.

Van Eeden vermomd als Lieven Nijland.
Het merkwaardige aan Van Eeden is echter, dat hij van zijn eigen acteursneigingen
wist, dat hij (althans in zijn goeden tijd) begeleid werd door zelfcritiek.... maar dat
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deze zelfcritiek hem niet heeft kunnen beletten zijn rol van profeet en wereldhervormer
verder te spelen, tot hij bij Rome terecht kwam. Karakteristiek voor die zelfcritiek
is b.v. het artikel, dat Van Eeden onder het pseudoniem Lieven Nijland over zijn
eigen persoon in De Nieuwe Gids van 1892 heeft gepubliceerd en waarin hij blijk
geeft van veel ‘ziekteinzicht’; met dit artikel verschalkte hij zijn mede-Nieuwegidsers,
die het opnamen zonder te vermoeden wie Lieven Nijland in werkelijkheid was. Van
Eeden maakt in dat stuk een onderscheid tusschen zijn Intentie en zijn Wil en zegt
daar tegen zichzelf: ‘Als ik uwe Intentie voor uwen Wil mocht nemen - goeie hemel!
wat vond ik u dan een braven jongen! En daar gijzelf menigmalen in die fout vervalt,
ja zelfs weinig blijk geeft goed het verschil tusschen Wil en Intentie te beseffen,
komt gij lot het natuurlijke, maar zeer betreurenswaardige resultaat u voor een veel
braver jongen te houden dan gij zijt.’ ‘Het is u gelukt,’ voegt ‘Lieven Nijland’ er bij,
‘velen te doen gelooven, dat gij zijt wat gij zoudt wenschen te zijn.’
Inderdaad, zoo is het; Van Eeden heeft het, zij het dan ook in de rol van Lieven
Nijland, dien hij zelf natuurlijk toch niet geheel een al au sérieux nam, zeer juist
geformuleerd; en onder de velen, die hij wist te doen gelooven, dat hij was wat hij
zou wenschen te zijn, behoorde b.v. ook nog dr H.W. van Tricht,, in zijn boek Frederik
van Eeden, Denker en Strijder (1934); de critieklooze vereerders van Van Eeden
laten zich zelfs door Lieven Nijland niet waarschuwen, omdat zij zelf behoefte
schijnen te hebben aan dezelfde combinatie van leiderschap en lijderschap, waarvan
de dichter van Ellen de dupe werd. Ik heb het boek van Van Tricht in Het Vaderland
van 30 December 1934 scherp bestreden; om dezelfde redenen zou ik geen goed
genoeg kunnen zeggen van het uit de nalatenschap van Albert Verwey gepubliceerde
boek over den man, die zijn mede-redacteur was van De Nieuwe Gids en bovendien
zijn zwager; een tweeledigheid, die 't Verwey blijkbaar mogelijk gemaakt heeft Van
Eeden nauwkeurig waar te nemen en precies te onderscheiden, waar de mensch Van
Eeden overgaat in een van zijn vele rollen. Deze studie van Verwey is een vernietigend
vonnis, maar uitgesproken zonder eenige rancune en onder aanvoering van alle
‘verzachtende omstandigheden’ die aangevoerd zouden kunnen worden; zij ademt
objectiviteit, of (als men aan dat woord niet gelooft) zakelijkheid; dit betoog is geen
bestrijding met vooropgezette polemische bedoelingen, maar veeleer een
literair-historisch onderzoek, waardoor de negatieve, eigenschappen van Van Eeden
als het ware automatisch voor den dag komen uit het materiaal. Voor mijn gevoel is
dit werk zelfs een van de boeiendste studies, die Verwey ooit schreef; want ondanks
en door de nuchterheid van den onderzoeker beleeft men hier toch een conflict, de
nagolvingen van een drama, waarbij twee totaal verschillende menschen door een
tijdelijk samengaan in de literatuur en in de familie waren betrokken.
In dit geding nu is de weinig romantische, zakelijke, soms misschien wat droge,
maar heel weinig comedianterig aangelegde Verwey verreweg de meerdere; dat blijkt
o.a. uit de zakelijkheid, waarmee Verwey persoonlijke geschillen en waarschijnlijk
zelfs zeer onverkwikkelijke wrijvingen heeft weten te ontdoen van hun twist-karakter,
zonder dat daardoor het fundamenteele verschil in houding, in waardeering van
literatuur en leven onzichtbaar is geworden. Verwey is een heel eigenaardig polemist:
een ‘polemist zonder polemiek’ zou men hem kunnen noemen. Hij valt Van Eeden
niet aan, maar hij volgt zijn levensloop en zijn werken; hij laat hem zoo nu en dan
zelf aan het woord, hij geeft ‘uittreksels’ naast commentaren.... en het resultaat is,
dat men na beëindiging van de lectuur een zeer scherp beeld heeft niet alleen van
Van Eeden, maar ook van het contrast tusschen den normalen, gezonden waarnemer
en den onevenwichtigen, krampachtigen waargenomene. Dat deze positie zoo duidelijk
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wordt, komt ook, omdat Verwey zich nergens op zijn eigen evenwichtigheid laat
voorstaan. Hij pronkt niet met zijn mentaliteit om die tegen Van Eeden uit te spreken;
het is de lezer zelf, die ten gunste van Verwey concludeert. Verwey kon in dit geval
daarom de ideale beoordeelaar zijn, omdat Van Eedens onzekerheid en dientengevolge
diens behoefte aan een groote rol hem vreemd waren; wanneer hij zich soms al gezien
moge hebben in de rol van den leidenden dichter-denker, dan toch nooit om er profijt
uit te trekken voor een profetenmantel. Van Eeden schrijft ergens in zijn dagboek,
dat hij zich zou willen noemen ‘het vrijwillig proefkonijntje des Heeren’; welnu, dat
gevoel van proefkonijn eener hoogere macht te zijn ontbrak Verwey te eenenmale,
al voelde hij zich dienaar van de Idee.

Romantiek en ressentiment.
Over het hoofd van den oncritischen Van Tricht heen knoopt Verwey dus eigenlijk
weer aan bij Kalff, die de grondslag gelegd heeft voor de bestudeering van Van
Eedens oeuvre in een dik en polemisch boek; maar Verwey onthoudt zich van scherpe
aanvallen, hij demonstreert slechts aan het ‘levende lichaam’, zooals hij dat op zijn
colleges moet hebben gedaan. Uitgangspunt is daarbij de onzekerheid, die voor Van
Eedens loopbaan zoo typeerend is, en de bezwering dier onzekerheid door
zekerheidsgebaren, die in de eerste plaats moesten dienen om.... Van Eeden zelf
telkens weer te overtuigen. Dat eeuwige plannen maken, die overschatting van eigen
moeilijkheden, tot zij het voorkomen hadden gekregen van tragedies der geheele
menschheid, die voortdurende behoefte om Intentie en Wil hopeloos met elkaar te
verwarren, die exaltatie van het lijden, die cultuur van fluweelen jasjes, dweepende
volgelingen en landhuisjesstof: zij moeten Verwey dikwijls buitengemeen geërgerd
hebben; maar hij heeft zijn ergernis gestyleerd tot een bezonken oordeel en is niet
in de fout vervallen van het kind met het badwater weg te gooien. Immers, wat er
van waarde was in dezen ongetwijfeld talentrijken schrijver heeft Verwey volkomen
loyaal laten uitkomen; hij heeft het probleem Van Eeden gedemonstreerd als 'n
probleem van het cultureele leven in Nederland voor 1914, met zijn
Tachtiger-aesthetiek en zijn opkomend socialisme, maar ook als het zeer persoonlijke
probleem van den tooneelspeler der cultuur, die zijn eerlijkheid langzamerhand niet
meer van zijn oneerlijkheid kan onderscheiden, die in zijn rollen groeit, om er na de
noodzakelijke desillusie weer uit te vallen en een nieuwe rol te entameeren, zich
daarbij niet ontziende om wraak te nemen op zijn vroegere medespelers. Naast de
romantiek het ressentiment: de latere Van Eeden is een ‘homme du ressentiment’,
die zijn nederlaag als sociaal hervormer omzette in de rol van miskend genie.
Maar naast dezen onverdraaglijken ressentiments-idealist laat Verwey ook den
schrijver zien van het boek, dat waarschijnlijk heel wat langer zal blijven leven dan
de eens zoo bewonderde Johannes-vervolgen en het hachelijk-pathetische Ellen: Van
de koele meren des Doods. ‘Als wij van Van Eeden niets kenden dan dit ene boek,
noch zijn naam, noch zijn levens, noch zijn andere werken, dan zou hij de Meester
van de Koele Meren heten, en een rang innemen die niemand hem strijdig maakt’.
Inderdaad, deze roman, hoewel volstrekt geen onaanvechtbaar meesterwerk, is het
boek, waaruit men de beste herinneringen meeneemt aan dit kwetsbare temperament,
geteekend door de ongeneeslijke disharmonie en niet in staat die gespletenheid
werkelijk loyaal te aanvaarden, laat staan te overwinnen. De prozaschrijver is hier
meer dichter dan de verzenschrijver, in wien men de spontaneïteit zoo vaak mist.
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‘Het tijdperk, waarin hij (Van Eeden) rijmelt, duurt lang; toen hij betere verzen
schreef was het klaarblijkelijk onder invloed van zijn omgeving’, zegt Verwey niet
ten onrechte; is er iemand, die Ellen op één lijn durft te stellen met het iets vroeger
(nu juist vijftig jaar geleden) verschenen Mei van Gorter?

De dagboeken.
Verwey volgt in zijn studie steeds de dagboeken, die een minder ‘officieelen’ neerslag
vormen van Van Eedens behoefte om zich uit te drukken. De vergelijking tusschen
die dagboeken en het ‘officieele’ werk is zeer leerrijk, en ook wel eens vermakelijk,
aangezien men hier Van Eeden om zoo te zeggen in zijn vele plannen ziet wentelen
en er telkens weer de meest kolossale verwachtingen van ziet koesteren. Telkens
weer een groote illusie en een groote desillusie, met het noodige zelfbeklag en
verwijten aan anderen. Verwey laat dat soms bijna droogkomiek uitkomen door een
langs zijn neus weg gezegd zinnetje. ‘Ik verlang zeer naar Guernsey. De zonnige
kust, het lichte groene eiland, de zee. Ik voel deze stemming juist de rechte om mijn
boek te beginnen. Ik voel als met de wereld afgedaan, maar voor het scheiden de
rekening opmakend. Een slotwoord van de allerdiepste oprechtheid. Arme, blinde
menschen!’ Aldus 't dagboek. ‘Guernsey viel niet mee’ is het eenige, wat Verwey
daarbij aanteekent....
Men kan tegenover den ‘normalen’, harmonischen, ontragischen Verwey een
gelijkwaardigen of meerwaardigen Tachtiger stellen, die in zijn ontwikkelingsgang
eenige oppervlakkige overeenkomst vertoont met Van Eeden: Herman Gorter. Deze
studie van Verwey bewijst echter zonneklaar, dat hij Van Eeden kon objectiveeren
zonder hem eenig onrecht te doen; zij bewijst dus tevens, dat de overeenkomst
tusschen Gorter en Van Eeden eigenlijk op gezichtsbedrog berust, aangezien men,
juist door Verwey's loyauteit, Van Eeden voelt als den rechtvaardig geoordeelde en
zijn rechter als den meerdere.
Menno ter Braak.

Alcohol in de poëzie
aant.

Han G. Hoekstra. De Dorstige Dichter. (Bigot en Van Rossum,
Amsterdam).
De alcohol heeft in de Nederlandsche dichtkunst een zeer belangrijke rol gespeeld,
zoowel door de inspiratie, die hij heeft verschaft, als door de stof, die hij den dichters
geleverd heeft om over te dichten.
Natuurlijk bestaat er tusschen het eerste en het laatste een zekere wisselwerking,
want wie zich door drank geïnspireerd voelt, heeft zoo nu en dan ook behoefte om
zijn dankbaarheid daarover te betuigen aan jenever, wijn of bier. De dichter Han G.
Hoekstra heeft nu een groot aantal van deze dankbaarheidsbetuigingen verzameld
in een boekje, getiteld De Dorstige Dichter, ‘omvattende een bescheiden verzameling
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gedichten en liederen uit nabij en ver verleden, handelende over den drank en zijn
schenkplaats, over den dorstige en over den dorst.’ Een heel geslaagde bloemlezing
uit onze alcoholische poëzie, uiteraard aanstootelijk voor geheelonthouders en ook
weinig inlichtingen verstrekkend over de nadeelige invloeden van den drank op onze
litteratuur, maar getuigend van groote belezenheid in de materie. Men vindt hier
zoowel Omar Khayyam als P.J. Troelstra, zoowel Marsman als Hennebo, zoowel
Anton van Duinkerken als Speenhoff, en daarenboven nog tal van anonymi, die zich
door drankgebruik tot dichtbeoefening hebben laten verlokken.
Een opvoedende Lof van den Jenever is dit gedicht van den achttiende eeuwer
Hennebo:
Jenever, in den Morgenstond,
Verfrist, en maekt den Mensch gezond,
Verjaagd de slaap, en maekt de zinnen
Bekwaem om alles te beginnen.
Wanneer de Zuyerzon omhoog
Maekt magen swak en Leevers droog,
Dan ziet men hoe door de Jenever
De Maag hersteld word, en de Leever.
Gelyk als Foebus zijn Auroor
Volgd ieder morgen op het spoor;
Zo volgd, als men heeft Thé gedronken,
Dat den Jenever word geschonken;
Wat de Jenever in de Nagt
Voor deugd doet weet de Ratelwagt;
Hij licht ons in de duystre weegen,
En sterkt het Hert in Wind en Reegen.

Men moet al tamelijk ver heen zijn, als men aan dit gedicht geloof wil hechten, maar
het klinkt toch bijzonder opbouwend, en daar gaat het om.
M.t.B.

A-Z Woordenboek. (Bigot en van Rossum, Amsterdam).
aant.

Minder aardig is een in dezelfde reeks ‘De Kolibri’ verschenen A-Z woordenboek,
betiteld als ‘amusant’, ‘zorgverdrijvend’ en ‘samengesteld in opdracht van de
Academie van Hollandse H. Moristen’. Dit boekje, waarin men alphabetisch
gerangschikt leukheden kan aantreffen, is ontstellend van geesteloosheid; de
samensteller heeft zich dan ook voldoende gegêneerd om zich niet bekend te maken.
Laten wij hopen, dat hij erin slaagt onbekend te blijven....

Offensieve en defensieve poëzie
aant.

Den Gulden Winckel.
In Den Gulden Winckel schrijft H.G. Hoekstra over D.A.M. Binnendijk, van wiens
werk hij een juiste karakteristiek geeft door te zeggen, dat zijn poëzie defensief is.
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‘Men kan op poëzie tallooze onderscheidingen beproeven. Die in offensieve en
defensieve poëzie heeft mij steeds een voorname geleken. Ook bij deze verdeeling,
als bij welke verdeeling ook, is de grens niet precies te trekken; maar generaliseerend
treft men de offensieve dan bij de groote dichters aan, de defensieve bij de rest. Het
aanvallend, en annex daaraan “veroverend” karakter bepaalt in de eerste plaats het
gehalte van alle groote poëzie. De offensieve poëzie-Breero, Vondel, Bilderdijk,
Kloos, Gorter, Henriëtte Roland Holst, A. Roland Holst, Marsman - is
cultuurhernieuwend, de defensieve - Hooft, Revius, Potgieter, Verwey - is
cultuurbeschermend. Er is al gezegd, dat de grens niet zuiver te trekken is, - men zal
b.v. Bilderdijk en Hooft al als “verwisselbaar” kunnen beschouwen! -; maar ook op
dit front is aanvallen en verdedigen vaak slechts een kwestie van nuance’.
Veel gewonnen is er met deze onderscheiding overigens nog niet, maar het artikeltje
van Hoekstra is ook meer een notitie aan den rand gemaakt. Toch moet men den
auteur er op wijzen, dat het latijn de uitdrukking ‘in dubio abstinae’ niet kent, want
het gezegde luidt ‘in dubiis abstine’.
Verder protesteert de redacteur tegen den polemischen toon van onze auteurs, die
hem te geforceerd voorkomt. Adriaan Morriën wijdt zijn zeer gewaardeerde
proza-kroniek aan het werk van Franquinet, H. Schakowsky schrijft over Gerard den
Brabander, van wien men ook een poëem aantreft.
M.t.B.

De jonge jongeren
aant.

Van Erts 1926 tot in aanbouw 1939
Front van een generatie
In Aanbouw. Letterkundig werk van jongeren. Samengesteld door K.
Lekkerkerker. (H.P. Leopolds Uitg. Mij., Den Haag z.j.)
Van tijd tot tijd, zij het met groote tusschenpoozen, neem ik nog wel eens den
letterkundigen almanak Erts 1926 uit de kast, waarmede mijn generatie debuteerde.
Het boekje, samengesteld door menschen, die nu dertien jaar geleden de pretentie
hadden jongeren te zijn, is voor mij een bron van weemoed en vermaak; weemoed,
omdat het toch heerlijk was een onbeschreven blad papier te zijn (in de letterkunde),
vermaak, omdat een familielid aan sommige der opgenomen portretten snorren heeft
geteekend, vermaak ook, omdat het ensemble dezer generatie her en derwaarts
gestoven is. Een verdediger der schoonheid, van wien men gezworen zou hebben,
dat hij in het harrenas zou sterven, aangezien hij daar schrijft: ‘Naar die schoonheid,
die waarlijk leven is en over verzen heerscht, moet gereikt worden, altijd en in eeuwige
herhaling, en in bijna eeuwige teleurstelling’.... deze verdediger van die schoonheid,
zeg ik, is tegenwoordig werkzaam in het filmbedrijf; Gabrielle van Loenen is sedert
lang Jeanne van Schaik-Willing geworden; en alle bijdragenden en afgebeelden uit
deze chaotische verzameling werden ouder en meerendeels dikker. Een terugblik op
zulk een boekje heeft dan ook veel beschamends; van iedere generatie had iets anders
kunnen worden dan er van geworden is. Maar gelukkig blijven zulke almanakken
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alleen bestaan in de herinnering en voor de litteratuurhistorici; zij krijgen de attractie
van oude fotoalbums, en dat waarlijk niet alleen om de foto's van ‘jongeren’, die tot
ouderen zijn geëvolueerd. Het gekste echter is, dat men in Nederland zoo lang
‘jongere’ blijft; Willem Kloos gold als ‘jongere’, toen hij al tegen de zestig liep,
omdat het groote publiek toen pas begon te merken, dat hij met zijn bentgenooten
van De Nieuwe Gids vele heilige huisjes had opgeruimd; en a fortiori is de generatie
van Erts 1926, die nu omstreeks veertig is, voor breede kringen nog nauwelijks
geboren. Dat heeft haar echter niet belet ouder te worden en het heeft evenmin een
heusch jongere generatie belet nog jonger te zijn. Men dacht een tijdje, dat er geen
jongeren meer waren, maar het thans verschenen boek In Aanbouw bewijst, dat die
hypothese volkomen onjuist was; het wemelt van jongeren, en het beeld van hun
generatie is minstens even schilderachtig als dat van 1926.

Oudere en jongere jongeren.
Nochtans is het een feit, dat er tusschen 1926 en 1939 niet zooiets verschenen is; er
verschenen wel vervolgen op Erts en voorts Balansen en Kristallen, maar daarin
bleven de oude jongeren of jonge ouderen den toon aangeven. In Aanbouw is pas
weer het beeld van een nieuwe generatie, die zichzelf presenteert en niet door anderen
gepresenteerd wordt; de verzamelaar K. Lekkerkerker is zelf een jonge jongere. Wel
zijn er, evenals in Erts 1926 de heeren Frits Hopman en Albert Plasschaert, ook in
deze verzameling bijdragen van 1939 eenige ‘jongeren’ verdwaald, die men reeds
op weg naar de volstrekte mannelijkheid zou kunnen wanen. Zoo bv. de dichters
Gerard den Brabander en Jac. van Hattum, die blijkens de bibliographie in het werkje
opgenomen twee jaar ouder zijn dan schrijver dezes; wij hebben hier het geval van
den ouderen jongere, die als jongere jongere wordt aangediend (tenzij hij over het
elixir der eeuwige jeugd beschikt), en wiens generatie kenmerken dus òf overtalrijk
of geene moeten zijn. De dichter G. Achterberg (van 1905) werd, meen ik, door het
tijdschrift Forum al eens als epigoon verdreven en is nu als semi-oudere jongere
teruggekeerd: ook de heer F.C. Terborgh, van 1902, is geen kind meer, en hoe hij
zich als jongere moet voelen naast L.Th. Lehmann van 1920 kan men zich slechts
met moeite voorstellen. Dit zijn echter weer pittoreske uitzonderingen, die den regel
bevestigen, dat hier wel degelijk een nieuwe generatie aan het woord is: de generatie,
die vlak voor, in en na den oorlog van 1914-1918 geboren werd en die dus nu ‘aan
bod komt’. Wat biedt zij?
Twee dingen zou men na een vergelijkend onderzoek met Erts 1926 aanstonds
kunnen vaststellen: 1o. het gemiddelde niveau is in 1939 zeker niet slechter dan dat
van 1926 en minstens even chaotisch; 2o. uit de opgenomen portretten blijkt, dat de
fotografie sedert 1926 met reuzenschreden vooruit is gegaan, want wat men hier aan
jongerenafbeeldingen kan aantreffen biedt een overweldigend tafereel van
voornamelijk mannelijke schoonheid, geinterpreteerd door de lens der kunstfotografen.
Daar zijn niet zoo gemakkelijk meer snorren aan te teekenen!
Zie b.v. den jongen Vlaming Johan Daisne, dien men blijkens zijn kunstfoto direct
voor een tropenfilm zou kunnen engageeren; zie den dichter Hanno van Wagenvoorde
die onder het bewind van Alva schijnt geboren te zijn als men op zijn kraag moet
afgaan; zie den prozaïst Adriaan van der Veen, starend naar een bovenwereldsch
regenbooglicht, dat hem op de lange baan groote zaligheid schijnt te beloven; en zie
vooral ook den dichter Jan dHaese, die zich door zijn naam schijnt te hebben laten
verleiden ons speciaal zijn keel ter slachting aan te bieden. Daarnaast vindt men ook
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meer gewoon uitgevallen foto's, zooals die van Jan Vercammen en F.W. van
Heerikhuizen, resp. gelijkend op Roel Houwink en S. Vestdijk, maar dan in het nette.

Individualistisch experiment.
Dat betreft alles alleen het uiterlijk, zal de lezer zeggen. Ja, ja, maar zonder uiterlijk
zouden verzamelwerken als dit niet aardig zijn en zij voeren ons vanzelf tot het
innerlijk. De drang om zich te laten fotografeeren en clicheeren is immers een prille
en vergeeflijke vorm van de ‘Wille zur Macht’, waarvan misschien de heele litteratuur,
maar zeker de almanakvorming van aankomende generaties een manifestatie is; in
de portretten vindt men dus een duidelijke weerspiegeling van den geheelen bundel,
die bedoelt een aantal litteraire visitekaartjes te pousseeren. Wie uit Erts 1926 of In
Aanbouw 1939 zou willen opmaken wat er precies leefde of leeft onder een jongere
generatie, zou zich leelijk kunnen vergissen, want rijp en groen staan hier door elkaar.
De litteratuur vertoont zich hier inderdaad ‘in aanbouw’, met aannemers, opperlieden,
metselaars, specie en stellages; men kan hier en daar iets van een ten behoeve der
letterkundige handboeken verrijzend gebouw ontwaren, maar de indruk, die alle
andere overheerscht, is die van een geanimeerde doorbraak in het stadsbeeld. Het
bedroeft mij eigenlijk te weten, dat, als er weer dertien jaren verloopen zijn, ook deze
generatie haar vasten vorm gevonden zal hebben, aangenomen, dat 't Westen van
Europa dan nog beschikbaar is voor de cultuur; dat de vurigste dichters dan reeds
het veld zullen hebben geruimd en de schoonste verzen reeds opgevolgd zullen zijn
door het zakelijkste proza van de carrière; maar dit belet ons niet den chaos met
belangstelling waar te nemen, er onze eigen jonge jongerentijd in terug te vinden en
vooral: meer dan ooit den arrivistentoon te versmaden. Het ergste, dat uit de litteraire
jeugdstuipen kan voortkomen, is het arrivisme dergenen, die vergeten zijn hoe
inspireerend de chaos was, en hoe verrassend vaak het schrijven zonder autoriteit,
zonder publiek....
Wij wisten uit de tijdschriften, en met name uit het tijdschrift ‘Werk’, wel een en
ander over deze generatie; maar voor degenen, die niet alle tijdschriften lezen, is een
bundel als In Aanbouw een goede oriënteering omtrent wat er alzoo aan de hand is.
Evenals in 1926 is ook het beeld van deze schrijversbent uitgesproken
individualistisch; en dat is niet zonder belang, aangezien er tusschen 1926 en 1939
jaren liggen van totalitaire stormen, die bij de stammen ten Oosten van Twente en
den Achterhoek, zooals Greshoff het noemt, de individualistische litteratuur althans
officieel geheel hebben weggevaagd. Het gelijkschakelingsstreven heeft op onze
letterkunde nauwelijks invloed uitgeoefend; de zuigkracht van de totalitaire leuzen
is trouwens waarschijnlijk al over het hoogtepunt heen. In Aanbouw is een bundel
van louter individueele experimenten; en ik beken liever in deze vrij troebele
laboratoriumsfeer te verkeeren dan in een uniform gedrild gezelschap van jonge
cultuursoldaten.

Overwicht aan poëzie.
Verder treft ook hier het enorme overwicht aan poëzie. De prozastukken en essays
verdwijnen in dien zondvloed van gedichten: ook dat is een traditie in Nederland,
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en het hangt trouwens ook samen met het jeugdbeeld van een litteratuur-in-wording.
Welke waarde moet men toekennen aan al deze poëtische vormen? Het is moeilijk
te berekenen; maar wel merkt men direct op, dat twee van de besten ontbreken, nl.
M. Vasalis en H.A. Gomperts, terwijl er nogal wat bekende sentimenteele of would-be
moderne geluiden met kracht klinken. Gelukkig zijn Eric van der Steen en L.Th.
Lehmann met een representatief aantal verzen vertegenwoordigd; men kan daarover
minstens even tevreden zijn als over Lehmanns foto met geit, die men hier aantreft,
en zelfs beter dan over diens autobiographische notitie: ‘Mijn grootvader is kapitein
geweest bij de zeilvaart en mijn vader is eerste stuurman ter koopvaardij. Dat ik geen
zeeman ben, beschouw ik als degeneratie. Ik ben 1.77 meter lang, weeg 70 kilogram,
heb eenige jaren gehockeyd en beoefen nu athletiek. Ik schrijf verzen sinds 1936.
Mijn werkwijze bestaat uit het imiteeren van anderen. Critiek schrijf ik niet, omdat
ik er te lui voor ben en het me niet amuseert. Ik kan echter mondeling goede
afbrekende critiek leveren’. Voilà Lehmann in zelfportret, oftewel de Rimbaud-pose
naast de poëzie; de poëzie wordt er niet slechter door.
Groote verrassingen heb ik onder de talrijke dichters niet kunnen ontdekken;
experimenten en beloften zijn er meer dan genoeg. Voor het essay komen alleen
D.A. de Graaf en Arthur van Rantwijk op, de laatste met een knap opstel over het
half-weten, dat niet alleen maar een artikel is, maar werkelijke essayistische
begaafdheid verraadt. De evenmin talrijke prozaïsten zijn Adriaan van der Veen (niet
slecht vertegenwoordigd door Wedren in de Donkere kamer), C.C.S. Crone
(sympathiek, maar niet bijzonder), Anna Blaman (wel curieus, maar te lang, te veel
korte-zinnetjes-nadrukkelijkheid). Hanno van Wagenvoorde (improvisaties van
litteratuur), Jan Schepens (Londensche impressies) en Pierre Dubois (De Meidoorn).
Het typografisch uitstekend verzorgde boekje met een sprekend omslag van H. Salden
zij een ieder aanbevolen, die belangstelt in onvoltooide gebouwen, welke soms meer
bekoring hebben dan deftige architectuur en officieele ruïnes.
Menno ter Braak.

Roman uit Lopiker Kapel
aant.

Herman de Man, Zonen van den Paardekop. (Nijgh en Van Ditmar, R'dam
1939).
Herman de Man blijft zichzelf ongeveer gelijk; ook zijn decor blijft ongeveer gelijk,
zooals men uit zijn laatste boek kan opmaken, dat de lotgevallen verhaalt van een
paardenkoopman uit Lopiker Kapel, Sebastiaan Lamoen, afgekort Bas, en bijgenaamd
de Paardekop, wiens zoons niet voor het vak deugen. Sebastiaan is een soliede kerel
met vaste maatschappelijke principes, al is hij los geraakt van het geloof en vrijdenker
geworden; hij wil een familie stichten, maar zijn vrouw Martha is van romantischer
geaardheid; hoewel zij haar man trouw blijft en hem acht om zijn karakter, is er toch
iets in haar, dat naar geluk verlangt; en de kinderen van Lamoen zijn ook haar
kinderen.
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Wanneer zij aan tetanus is gestorven, blijft de Paardekop met zijn drie zoontjes alleen
achter; het tweede boek van deze geschiedenis brengt ons in aanraking met het regime
van het oude familiestuk Grada, die dezelfde eerzucht heeft als Lamoen en de zoons
tot waardige opvolgers van hun vader wil maken, nadat ook deze door een ongeluk
is omgekomen; maar die pogingen lijden schipbreuk, omdat de kinderen niet meer
de energie hebben van Sebastiaan; een derde vrouw, de jonge Tonia, is bestemd om
leiding te geven aan deze generatie.
Men heeft het gevoel, dat De Man het best op dreef is in de twee eerste boeken
(‘Martha’ en ‘Grada’), terwijl hij in het laatste (‘Tonia’) wat vaak in herhalingen
vervalt. Waar de auteur aan het moraliseeren en philosopheeren gaat, wordt zijn taal
trouwens altijd wat boekerig en ‘stadsch’. Maar een smakelijk verteller is hij zeker,
vooral wanneer hij het land, waarin hij thuis is, met eigen oogen ziet en in malsche
taal beschrijft; ook de menschen zijn, zoolang zij niet gaan theoretiseeren,
aanvaardbare levende wezens. Men kan een boek als ‘Roman van den Paardekop’
het best vergelijken met ‘Stiefmoeder Aarde’ van Theun de Vries; het heeft dezelfde
deugden en dezelfde gebreken; want beide auteurs zijn thuis in het land, waarover
zij vertellen, terwijl zij soms ten onrechte hun grenzen willen overschrijden.
M.t.B.

André Gide 70 jaar
aant.

Het intellectueele geweten van Frankrijk en Europa
‘Je ne suis jamais, je deviens’
Het zal zeker betrekkelijk zelden voorkomen, dat een schrijver zeventig jaar wordt,
terwijl hij nog een figuur is, die in het middenpunt staat van de discussie; meestal is
men op zijn zeventigste jaar hetzij onaantastbaar, hetzij vergeten. Dan is de verjaardag
een dag van bewierooking of van kunstmatig herinneren. Maar niet aldus in het geval
Gide. Op zijn zeventigsten verjaardag, 22 November 1939, staat deze merkwaardige
schrijver nog ‘midden in het leven’. Hoewel hij zeker de grootste schrijver is van
het huidige Frankrijk, is hij geen lid van de Académie Française, en van den kant
der officieele feestredenaars zal het huldebetoon dan ook niet in de eerste plaats
komen; beter huldigen dan wie ook kon hem de uitgave van zijn complete ‘Journal’,
dat dit jaar het licht heeft gezien en waarin een van de boeiendste intelligenties
rekènschap aflegt van haar aanwezigheid op aarde.
Het is onmogelijk binnen het bestek van een artikel als dit de beteekenis van een
persoonlijkheid als André Gide ook slechts bij benadering te omschrijven. Men zou
moeten spreken over Gide als mensch, over Gide als schrijver, over Gide als denker,
over Gide als politicus zelfs; want een auteur van dit formaat is niet onder één formule
te vangen. Nochtans zijn er formules, die zich opdringen, als men, zooals schrijver
dezes, voor alles met een gevoel van groote dankbaarheid denkt aan dezen
zeventigjarige. In de eerste plaats zou men moeten spreken over Gide als het
intellectueele geweten van Frankrijk en Europa; want als hij iets geweest is, dan
toch wel dit. Geen qualiteit van een geest als deze treft ons meer dan zijn volstrekte
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eerlijkheid, tegenover anderen, maar ook (oneindig moeilijker taak!) tegenover
zichzelf; wie eerlijk kan zijn tegenover zichzelf, heeft ook het recht zijn eerlijkheid
aan anderen als maatstaf op te leggen; hij wordt, hoezeer ook door vijandschap van
allerlei heele of halve oneerlijken belaagd, zonder opzet, zonder leidersallures, het
geweten der cultuur. Bij Gide heeft zich dit proces in den loop der jaren voltrokken;
voor den oorlog een schrijver voor ‘the happy few’, is hij geheel, ondanks zichzelf,
de man geworden naar wiens stem men luisterde, is hij ten slotte zelfs de man
geworden, wiens houding in den strijd om de politieke waarden meetelde ook voor
politici.. de laatste menschen ongetwijfeld, aan wie hij in zijn jeugd heeft gedacht.

De innerlijke dialoog.
Het intellectueele geweten als domineerende macht over het geestelijk leven is een
aangelegenheid van geestelijke hygiëne. Het vergt onafhankelijkheid, maar meer
nog zuiverheid van de middelen, waarmee men werkt. Voor velen schijnt het de
eenvoudigste zaak ter wereld te zijn om op een zekeren leeftijd voor een partij te
kiezen en aan innerlijke tegenspraak het zwijgen op te leggen; daardoor ontstaat de
beroepsvervorming en beroepsvervetting, de specialisatie in alle denkbare gedaanten.
Uiterst zeldzaam is een man als Gide, die deze ontsnapping aan het intellectueele
geweten nooit als een behoefte heeft gevoeld; ‘je ne souhaitais point d'échapper à
cequi mettait en vigueur toutes les virtualités de mon être; cet état de dialogue, qui,
pour tant d'autres, est à peu près intolérable, devenait pour moi nécessaire’, schrijft
hij ergens. En inderdaad, dit is wel het meest typeerend voor een intelligentie als die
van Gide; deze ‘état de dialogue’, en die niet beseft als een martelaarschap, een
onrecht, maar als een natuurlijk element, waarin de schrijver moet leven, wil hij niet
ten gronde gaan. In Gides werken, waarin de tragische conflicten werkelijk niet
ontbreken, hangt dit besef van de vanzelfsprekendheid van den dialoog met zichzelf
nauw samen met zijn conceptie van het geluk, waarzonder hij het bestaan niet kan
en wil denken; in laatste instantie was de innerlijke verdeeldheid voor hem een geluk,
dat hem de mogelijkheid verschafte zijn eigen tragiek te blijven beheerschen. Alleen
daardoor ook wist hij vrij te blijven van het ressentiment, dat de innerlijke
verdeeldheid zoo dikwijls begeleidt en vervalscht.
‘Cet état de dialogue’: men vindt in het oeuvre van Gide Montaigne, maar ook Lenin,
Dostojewski, maar ook Racine, Nietzsche, maar ook het Evangelie. Tegenover de
geesten, die hem beïnvloed hebben, heeft Gide steeds de houding aangenomen van
iemand, die ruiterlijk erkent, wat hij aan anderen te danken heeft; men kan daarom
uitstekend nagaan, wie Gides geestelijke voorvaders zijn geweest, zonder dat men
hem tot één van hen kan herleiden. De behoefte om zich voor te doen als een wonder
van originaliteit (m.a.w. om zijn invloeden weg te moffelen) was dezen
onafhankelijken en oorspronkelijken schrijver even vreemd als de neiging tot
conformisme; ook daarin moeten wij een van de duidelijkste symptomen zien van
het intellectueele geweten, dat het tegenstanders van gering allooi gaarne overlaat
om te triomfeeren met een ‘zie je wel, dat heeft hij van die, en dat van die’. Men
heeft dan ook niet nagelaten Gide te bestrijden met deze en soortgelijke argumenten.
Hij is aangeklaagd als den verderver der jeugd en als den ondermijner van alle
waarden, maar evenmin heeft men verzuimd er telkens weer op te wijzen, waar hij
zijn thesen vandaan had gehaald; alsof men daarmee iets tegen een geest van het
formaat van Gide kon bewijzen! Inderdaad, hij heeft, zooals Gerard Bruning ten
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onzent in een overigens zeer loyaal opstel heeft trachten aan te toonen, den ‘invloed
ten booze’ van Dostojewski, de ‘negatie van het verstand en den wil’ (negatie in
katholieken zin tenminste) en de ‘ontdekking van het onderbewustzijn’ helpen
verbreiden, als men het zoo noemen wil, en deze functie moet hem in de oogen van
een oprecht katholiek verfoeilijk maken. Maar men dient dan toch niet te vergeten,
dat Gide geen propagandist was, dat hij nooit ofte nimmer getracht heeft zichzelf
voos te stellen als den apostel van welke negatie ook, tenzij die negatie een zuiver
persoonlijke ervaring was. Het christelijk element is bij Gide ongetwijfeld even sterk
als, misschien sterker dan de ‘paganistische’. Nietzscheaansche elementen; zonder
het protestantisme, waarin hij werd opgevoed, zonder den durenden invloed van het
Evangelie kan men zich Gide eenvoudig niet denken. Wat hem van katholieke zijde
steeds euvel wordt geduid is echter, dat hij zich door zijn christelijke componenten
nooit heeft laten verleiden ook een officieele christen te worden ‘in den zin der wet’.
Het dagboek van Gide spreekt juist in dit opzicht duidelijke taal:
‘Le palais de la foi.... Vous y trouvez consolation, assurance et confort. Tout y est
ménage pour protéger notre paresse et garantir l'esprit contre l'effort.’
Als men dit paleis binnentreedt, zegt Gide, moet men al te veel zaken in de vestiaire
achterlaten. ‘J'abandonne volontiers ma bourse, mais non pas ma raison - ma raison
d'ëtre.’
‘Raison’ valt voor Gide samen met ‘raison d'être.’ Hij was nooit een rationalist,
die zich, gewapend met een paar verstandsartikelen, tegenover het geloof opstelde;
hij is veeleer een religieuze natuur; maar absoluut onvatbaar voor die
quasi-religiositeit, waarmee sommige geesten trachten te verbergen, dat zij hun
intellectueel geweten het zwijgen hebben opgelegd. Zede en gevoel vormen bij Gide
dan ook een eenheid van tegendeelen. Door het Evangelie, niet door Marx, kwam
Gide er toe, zich tijdelijk te vereenzelvigen met het communisme van Moskou; deze
vereenzelviging bleek echter geen bekeering, toen dezelfde Gide op zijn reis door
de Sowjetunie moest constateeeren, dat de terreur er niet minder was dan in
Hitler-Duitschland. Opnieuw geeft deze meer-dan-zestigjarige dan het bewijs, dat
het intellectueele geweten voor hem de hoogste waarde heeft: hij schrijft zijn ‘Retour
de l'U.R.S.S.,’ hij riskeert thans de inferieure polemiek dergenen, die hem eerst op
handen hadden gedragen..

Gide en zijn maskers.
Het resultaat van dit leven van zeventig jaren kan slechts poover lijken voor hem,
die de rol van het intellectueele geweten miskent. ‘Je ne suis jamais, je deviens,’
leest men in het ‘Journal,’ waar Gide het heeft over de zoo verschillende personnages,
die hij heeft gecreëerd, waarmee hij zich tijdelijk heeft vereenzelvigd: Saül, Candaule,
Lafcadio, en zoovele anderen. Welk van deze personnages, die zoo duidelijk
autobiographische trekken vertoonen, is André Gide? Is hij de man van
‘L'Immoraliste’ of van ‘La Porte Etroite’? Beoogt hij de overwinning of de opoffering
van de instincten? Is hij een protestantsche christen of een dionysische Nietzscheaan?
Gide geeft zelf het antwoord: ‘En vérité, je ne suis plus bien qui je suis’; maar dit
niet bedoeld als een verontschuldiging of een uitvlucht, doch als een ‘acte van geloof’:
‘Je ne suis jamais, je deviens.’ Zonder dit voortdurend worden, dat een voortdurende
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zelfcritiek en zelfnegatie inhoudt, kan men zich het intellectueele geweten van Europa
niet voorstellen; Gide heeft de maskers aanvaard, die een wordend wezen noodig
heeft om zichzelf te zijn; men mag dus zijn maskers ten volle au sérieux nemen, mits
men niet meent in een van hen den volledigen, den wordenden Gide te hebben
vastgelegd. Het is zeker waar, dat Lafcadio uit ‘Les Caves du Vatican.’ die den burger
Fleurissoire uit den trein werpt ‘uit nieuwsgierigheid,’ voor de na-oorlogsche jeugd
een gevaarlijke held is geworden; maar Gide, die dit boek reeds voor den oorlog
schreef, heeft hem niet als een held gepresenteerd, slechts als een denkbaar mensch,
een eventualiteit, waarvoor men niet op den loop moet gaan. Het intellectueele
geweten eischt, dat men ook een Lafcadio erkent als mogelijkheid; ‘strictly speaking,
the question is not how to get cured, but how to live,’ schreef Gide als motto (van
Joseph Conrad) boven het hoofdstuk, waarin hij Lafcadio en zijn ‘acte gratuit’ heeft
geteekend. Voor degenen, die meenen, dat ‘strictly speaking, the question is not how
to live, but how to get cured,’ bestaat een Lafcadio, maar bestaat ook een André
Gide, van wien Lafcadio maar één mogelijkheid is, slechts als monster; maar voor
hen heeft de innerlijke dialoog dan ook lang afgedaan.
Gide heeft nooit getracht school te maken door kleine Lafcadiotjes te
kweeken b.v.; het ‘Nathanaël, jette mon livre’ uit Les Nourritures terrestres
is in dit opzicht duidelijk genoeg. ‘Je suis las de feindre d'éduquer
quelqu'un.’ Het intellectueel geweten kan men niet in de school leeren,
maar nochtans is de zeventigjarige André Gide er de leermeestêr van..
ondanks zichzelf, en dit is zijn grootheid.
M.t.B.

Een boek vol humor
aant.

De Venus van Kilo
Leonhard Huizinga, Adriaan en Olivier. (P.N. van Kampen en Zn,
Amsterdam z.j.).
Een bepaald soort humor wordt wel eens handelsreizigershumor genoemd, maar ik
heb nooit precies begrepen, waarom men een verdienstelijke bevolkingsgroep tracht
in discrediet te brengen door haar het speciale gebruik van menschonteerende
lachmiddelen toe te dichten. Er zijn stellig wel handelsreizigers, die een zeer slechten
smaak hebben op dit gebied (getuige het veelvuldig treingebruik van het weekblad
‘De Lach’ en consorten), maar ik ken eminente handelsreizigers, wier geest mij van
Meppel tot Groningen weet bezig te houden... en ik ken menschen, die met dit vak
niets uitstaande hebben en zich weten te bezondigen aan den afgrijselijksten
cliché-humor. Neen, met een bepaald vak loopt de cliché-humor geenszins parallel.
Om de paar jaar staat er bijv. een oud-student op, die een boek van zich geeft, waarin
hij wil bewijzen, dat hij ondanks zijn vijftig jaar toch nog verduiveld studentikoos
kan zijn en geen grein van zijn lolligheid verloren heeft. En wie herinnert zich niet
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meer de ‘Malle gevallen’ van Hans Martin, die voorzoover mij bekend ook geen
reiziger was in eenige handelswaar? De Engelschen hebben van dezen cliché-humor
altijd grooten voorraad; hun landsaard is er zelfs voor bekend, maar het is niet de
beste kant van hun volkskarakter, die zich hier blootgeeft.
Nochtans zijn er zelfs in dit weinig verkwikkelijke genre graden van meesterschap
en zouteloosheid. Van Leonhard Huizinga nu had men op grond van zijn
‘Gestroomlijnde wereld’ en zijn ‘O.... zei ik’ niet verwacht, dat hij tot een dergelijk
peil van zouteloosheid zou kunnen afdalen als hij toch werkelijk gedaan heeft in zijn
roman ‘Adriaan en Olivier’. Mocht men al met het genre niet veel op hebben, in het
genre was Huizinga tot dusver dan toch nog een weinig matador; ‘Adriaan en Olivier’
levert ons daarentegen het volmaakte beeld van den ten onrechte aldus betitelden
handelsreizigershumor. Ten onrechte: want Adriaan en Olivier, de helden van dit
onbeschrijflijk lollige verhaal, vormen samen, zooals de ondertitel zegt, ‘een
straatarme maar beschaafde tweeling van redelijk goede familie’, die een buiten erft
en daar allerhande dwaze dingen gaat doen; men behoeft dus volstrekt geen
handelsreiziger te zijn om in den ik-toon slechten cliché-humor van zich te geven,
het verschijnsel doordringt alle rangen en standen, ook de ‘redelijk goede’. Men treft
hier bijv. aardigheden over de ‘Hermandad’, die afgewisseld wordt met Herman dit
en Herman die en Herman deze, over de ‘Venus van Kilo’ en soortgelijk fraais meer:
alles met schuimende vlotheid en zonder gêne opgediend, als ware het de heerlijkste
champagne van den geest, door iemand, die zichzelf blijkbaar een ontzaglijk geslaagde
persoonlijkheid vindt en niet eens op het idee komt, dat men het mopje over de Venus
van Kilo hoogstens in het publiek verzwijgen kan. Henriette van Eyk, van wie
Huizinga zijn humor procédé schijnt te hebben afgekeken, is absoluut een meesterlijk
auteur naast dezen uitdrager van mislukten geest.
‘Vergeef hun hun lichtzinnigheid, die slechts speelschheid is,’ verzoekt de schrijver
den lezer op den omslag van zijn boek namens Adriaan en Olivier. Alles is bij
voorbaat vergeven, behalve de zouteloosheid, die tot speelschheid in precies dezelfde
verhouding staat als de beroepshumorist tot den ‘homo ludens’.
M.t.B.

‘Werk’ van november.
aant.

Werk van November vertoont veel overeenkomst met den letterkundigen almanak
‘In Aanbouw, waarover ik Zondag schreef; het is een verzameling van meer of minder
verdienstelijke bijdragen, in hoofdzaak poëzie, maar zonder veel lijn. Dit is trouwens
mijn algemeene bezwaar tegen het tijdschrift, zooals het zich in zijn eerste jaar heeft
voorgedaan: het heeft wel eenige goede bijdragen bevat, maar het heeft zich nog niet
gemanifesteerd als tijdschrift met een bepaalde richting, d.w.z.
levensnoodzakelijkheid.
Deze aflevering brengt gedichten van wijlen Bob Stempels, waarvan er enkele al
in boekvorm zijn verschenen. Het proza van Anna Blaman heeft evenals haar poëzie
qualiteiten, maar men zal moeten afwachten, wat ervan wordt; ook Eugen Bosschaerts
met zijn ‘Burgerluitjes’ heeft wel iets te zeggen; zij het nog weinig overtuigend. En
voorts is de poëzie van Tergast, Jan d'Haese, Freek van Leeuwen, Mok, Van Nattum,
Paul Rogghé, E. den Tex en Paul Vlemminx een staalkaart van vele mogelijkheden
om behoorlijk te dichten, zonder dat men boven het gemiddelde uitstijgt.
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M.t.B.

Het symbolische harnas
aant.

De voorliefde voor het dikke boek
Niet alledaagsch conflict tusschen den schrijver en zijn talent
Albert Helman. Het Vergeten Gezicht. (Nijgh en van Ditmar, R'dam 1939).
Albert Helman, dat lijkt langzamerhand wel een onomstootelijk feit te zijn, staat om
een of andere reden op gespannen voet met het dikke boek. Hij heeft de behoefte om
boeken van grooten omvang te schrijven, maar juist deze geschriften zijn zijn speciale
noodlot. Twee jaar geleden scheen Helman zich plotseling van de obsessie van het
dikke boek te hebben bevrijd; hij publiceerde twee novellen onder den titel 's
Menschen Heen- er Terugweg, waarvan vooral de tweede tot zijn allerbeste werk
bleek te behooren; gevoelig en toch sober geschreven, had dit proza geheel en al de
qualiteit van zijn Zuid Zuid West, het bescheiden, maar zuivere boekje over zijn
geboorteland, waarmee hij gedebuteerd had. 's Menschen Heen- en Terugweg was
een werk van klein formaat, quantitatief gesproken, maar deze vorm bleek volkomen
des schrijvers intenties te dekken. De symboliek, waaraan Helman zich gaarne te
buiten gaat, was ook hier aanwezig, maar met name in dat laatste verhaal zonder
eenige opzettelijkheid, zoodat men, dezen stijl genietende, zelfs aan de zuiverheid
van een Kafka kon denken.
Maar kennelijk wordt Helman gedreven door een andere eerzucht: die van he dikke
boek. De novelle, het verhaal met sfeer, dat hem zoo goed ligt, schijnt hem niet te
bevredigen; en zoo ziet men hem in zijn nieuwen roman Het Vergeten Gezicht weer
grijpen naar het groote volume; niet 's Menschen Heen en Terugweg, maar een boek
als Waarom Niet? schijnt hem tot voorbeeld te hebben gediend. D.w.z.: In de keuze
van het gegeven zou men eenige overeenkomst met de beide novellen kunnen
ontdekken, maar de uitwerking van dit gegeven beteekent een ‘terugweg’ naar het
dikke boek, dat Helman niet beheerscht.
Opnieuw begint hij veelbelovend, concreet, poëtisch; de lezer is gespannen, hij
verwacht iets, hij verwacht veel; hij ontdekt weer, dat Helman kan schrijven, dat hij
een ‘natuurtalent’ bezit; dan echter wordt het hem langzamerhand duidelijk, dat
Helman een symbolische historie wil opzetten, die alleen maar geschikt is om zijn
talent schipbreuk te laten lijden. Het boek wordt dikker en dikker, het begint te
rammelen; het wordt, na een zeer goeden inzet, steeds ongeloofwaardiger; de
symboliek, in 's Menschen Heen- en Terugweg zoo organisch opgenomen in den
stijl, krijgt het karakter van een enorm bedenksel. en men begint te worstelen met
de bladzijden, na eerst werkelijk geboeid te zijn geweest.

De obsessie.
Hebben wij hier te doen met een frappant staaltje van gemis aan zelfcritiek? Of is
deze voorliefde voor het opzettelijk geconstrueerde symbool, dat de spontaneïteit
van het scheppend gebaar moet vervangen, gevolg van een innerlijk conflict in

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

Helmans persoonlijkheid, dat hem dwingt deze richting in te slaan, hoewel zijn talent
juist naar den anderen kant wijst? Het eene behoeft het andere niet uit te sluiten;
maar ik geloof, vooral op grond van dezen nieuwen roman, dat wij in het geval
Helman inderdaad een obsessie kunnen aanwijzen, en wel meer in het bijzonder een
erotische obsessie; onder invloed daarvan kan iemand zijn zelfcritiek het zwijgen
opleggen, ook al is hij scherpzinnig genoeg om van zijn fouten te weten. Helman
behoort geenszins tot de vulgaire romanfabrikanten, die er alleen op uit zijn jaarlijks
met hun ‘product’ aan de markt te komen; een boek als Het vergeten Gezicht is
geschreven om een probleem, dat den auteur dwars zit en waarvan hij zich door het
litteraire symbool tracht te bevrijden; maar die bevrijding, hoezeer misschien ook
geslaagd voor Helman zelf (ik kan dat niet beoordeelen), blijft voor zijn lezer een
toer aan den rekstok, die met een leelijke duikeling eindigt.
Ik kan deze onevenredigheid van bedoeling en resultaat, van reëel talent en enormen
opzet, van concreet uitbeeldingsvermogen en abstract-litteraire ‘Planwirtschaft’
alleen verklaren door een obsessie: een obsessie, die in Het Vergeten Gezicht trouwens
duidelijk genoeg spreekt door het opzettelijke schema van zee contra land, van
eenzamen man contra prostituée. Dit schematiseeren met symbolisch bedoelde figuren,
culmineerend in niet minder dan een complete en absoluut onaannemelijke
gedaanteverwisseling (de prostituée, wier minnaar wordt doodgeschoten, besluit zijn
rol over te nemen, hetgeen haar natuurlijk niet gelukt), is bij Helman niet maar een
manier om een avonturenroman te schrijven; het vertegenwoordigt voor hem duidelijk
een diepe levenswaarheid, en zijn fout is alleen, dat hij den lezer niet van die waarheid
vermag te overtuigen, zooals in het tweede verhaal van 's Menschen Heen- en
Terugweg. Alles is mogelijk en alles kan symbool zijn, ook een gedaanteverwisseling
van de gedurfste soort, maar de romanschrijver zal hebben te bewijzen, hoe zij
mogelijk en tegelijk symbool kan zijn!
Helman heeft in dit boek zijn ervaringen van een reis naar Mexico verwerkt. Zijn
eenzame man, de matroos Rufino López, dringt bij Veracruz dit ‘moederlijke’ land
binnen, opgejaagd door de verveling, maar ook aangelokt door dit nieuwe element,
dat den veroveraar Cortez zijn schepen achter zich deed verbranden. Reeds dit
binnendringen heeft een symbolisch tintje, maar Helman beheerscht zijn stof tot
Rufino in de Mexicaansche bordeelenwijk terecht komt en de vrouw ontmoet, die
het symbolische personage par excellence zal blijken te zijn: Matilde, ‘van dezelfde
gestalte als Rufino, rijzig en bijna mager, met iets mannelijks in haar trekken’, bij
uitstek geschikt dus, concludeert men later, om de rol van den outcast Rufino over
te nemen, als hij gesneuveld is door het schot van Matildes souteneur.
Het is curieus om op te merken, dat Helman ongeveer bij het optreden van deze
prostituée zijn gezag over de materie kwijt raakt, terwijl het ‘innerlijk rhythme’ van
zijn stijl plaats maakt voor een theoretischen, vaak levenloozen dialoog en een
kartonnen decor. Tot en met pag. 74 leest men Het Vergeten Gezicht geboeid, al
merkt men hier en daar, dat de auteur bepaalde symbolische bedoelingen achter de
hand houdt; de intocht van Rufino López in Mexico heeft de poëzie van het werkelijk
gezien, van het heldere visioen, dat uit de herinnering geboren wordt. Hoe komt het,
dat Helman, te beginnen bij het vierde hoofdstuk, dien eigen, poëtischen, concreten
stijl laat varen om over te schakelen naar het symbolisch bedenksel, dat zijn talent
nog slechts sporadisch een bescheiden kans geeft? Men moet het toeschrijven aan
de erotische obsessie, die zich in een theorie heeft omgezet. Van Mexico ziet men
verder niets meer dan de prostitutiewijk, met Matilde als centraal punt, tot Rufino,
na vele ervaringen, die ons eigenlijk weinig interesseeren, door den souteneur don
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Agustin wordt neergeschoten en Matilde besluit om in zijn kleeren de zee op te
zoeken. Het schijnt, da Helman dezen reuzenzwaai, waarop de compositie van zijn
roman berust, aannemelijk heeft willen maken door het feit, dat Matilde verslaafd is
aan het ‘Rauschgift’, genaamd ‘mariguana’, dat in den vorm van sigaretten wordt
genoten; Helman geeft van de sensatie, die dit rooken veroorzaakt. in het derde
hoofdstuk een suggestieve beschrijving. Maar mariguana of geen mariguana, deze
rolverandering van een prostituée, die nu matroos wordt, is volstrekt onverantwoord;
men moet het maar gelooven, en aangezien men het onmogelijk gelooven kàn, verliest
de rest van Matildes lotgevallen ook haar waarde.

Invloed der psychoanalyse.
Dit overnemen van Rufino's naam en rol, nadat de echte Rufino in het ‘moederlijke’
land ten gronde is gegaan, dit opleven van den man uit de vrouw, dat tenslotte toch
weer een misrekening blijkt te zijn: het is alles verzonnen, zij het dan onder den druk
van symbolen, die Helman blijkbaar vervolgen. Men had, na dien veelbelovenden
tocht door Mexico, gaarne iets gezien van deze half-barbaarsche maatschappij, waarin
men door de romans van Guzman (In de Schaduw van den Leider, Adler und
Schlange) verplaatst wordt; helaas, Helmans obsessie monopoliseert onze aandacht
voor het bordeel en voor net koppig doorgevoerde symbolische schema, waaraan
Rufino en Matilde zoo voortreffelijk gehoorzamen. Hier geeft men nu een
merkwaardig voorbeeld van den invloed der psychoanalyse en aanverwante
stroomingen op de litteratuur, maar met averechtsch effect. Terwijl Freud stellig niet
bedoeld heeft om door het centraal-stellen van de sexualiteit een
bewustzijnsvernauwing aan te bevelen, ten gevolge waarvan de cultuur gereduceerd
wordt tot een schema van erotische symbolen, heeft zich bij den romancier Helman
die vernauwing inderdaad voltrokken; hij perst zijn romanstof in een symbolisch
harnas, in plaats van dat de symboliek ongedwongen openbaar wordt aan de
romanstof.
Vandaar ook deze krampachtige concentratie op de sfeer van het bordeel, die
tegenwoordig de verzwijgende pruderie van het Hollandsch binnenhuisje heeft
verdrongen; een concentratie, die volkomen het karakter draagt van een obsessie,
anders gezegd een tekort aan cultureele sublimeering. En was deze obsessie nu zuiver
en alleen gegeven als obsessie, zooals b.v. bij Céline of Slauerhoff, men zou er niet
aan denken daar ‘aanmerking"’ op te maken of het voor de pruderie op te nemen; de
zaak is echter, dat Helman zijn obsessie met een kunstmatig begrip wil doordringen,
dat hij er zijn uit de theorie opgedane wijsheid mee wil spuien.... met het zeer voor
de hand liggende gevolg, dat de obsessie haar obsedeerend effect op den lezer mist
en de aldus gespuide theorie niet tot haar recht komt vanwege de houterigheid der
romanfiguren! Een zonderling dilemma, maar bij uitstek het dilemma van Helman
in zijn dikke boeken!
Toch wil ik niet nalaten, tot slot van dit artikel, de aandacht nog eens te vestigen
op het positieve in Helmans talent, dat zich zoo voortreffelijk beoordeelen laat op
grond van de eerste zeventig bladzijden. Het geval van den schrijver, die in conflict
leeft met zijn eigen begaafdheid, die met alle geweld ‘tegen den stroom oproeit’ en
zich de bevrediging wil verschaffen van het groote volume, welke hem door de
geslaagde concentratie op het kleine niet schijnt te worden geschonken: dat geval is
niet zoo alledaagsch. Men leze die eerste zeventig bladzijden om op de tong te
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proeven, met hoeveel intensiteit Helman Mexico heeft beleefd.... en men leze de rest
om er zich over te verbazen, dat hij deze kostbare reëele ervaringen zoo grif kon
inruilen tegen het klatergoud der symboliek.
Menno ter Braak.

‘Geuzen’ en ‘Papen’
aant.

De godsdienststrijd in de Generaliteitslanden
Mr A. Roothaert, Die Verkeerde Weereldt, (A.W. Bruna en Zn. Utrecht)
De schrijver van dezen historischen roman heeft met zijn vorige boek ‘Dr Vlimmen’
een fabelachtig succes gehad; men zag de drukken om zoo te zeggen in de etalages
zich vermenigvuldigen. Ongetwijfeld is dit succes voor het grootste deel het gevolg
van het onderwerp; de vrijmoedige manier, waarop Roothaert het Roomsche leven
bespreekt, geeft aanleiding tot discussies over het voor en tegen van zijn standpunt
en men is zich dan ook gaan afvragen, of dr Vlimmen een held is, zooals een
romanheld betaamt te zijn.
Roothaert betoonde zich in dezen tendensroman geheel, afgezien van het gegeven,
echter ook een pittig, zij het nogal ongelijk verteller, die met enkele trekken wist aan
te duiden, wat hij bedoelde te zeggen. Deze eigenschap bezit hij ook in zijn
historischen roman ‘Die Verkeerde Weereldt’, een boek, dat ook al een succes schijnt
te zijn, al is het onderwerp niet van ‘dezen tijd’. Maar al is het verleden dan het tafreel
van Roothaerts verbeelding, hij blijft toch een auteur met een vlotten, lichtelijk
polemischen, maar vooral in het anecdotische pakkenden stijl; zonder veel
psychologischen diepgang, edoch in het oppervlakkige genre raak typeerend, als hij
op dreef is. Men leest zoo'n boek vlug door, men heeft geen behoefte er zich lang
mee bezig te houden; een historische roman wordt meestal met meer zwaarwichtigheid
opgezet dan hier geschiedde, hetgeen echter niet wil zeggen, dat Roothaert
onleesbaarder is dan ‘solieder’ collega's. Hij heeft het voordeel, dat hij niet vervelend
is en zoodoende boeiende stof op zijn minst smakelijk weet te verwerken, tot een
pittoreske geschiedenis van zeventiende eeuwsche Brabanders. In hun reacties lijken
deze menschen vrij veel op de Brabanders der tegenwoordige romans, al zijn de
omstandigheden, waaronder zij leven, aanzienlijk veranderd.
***
‘Die Verkeerde Weereldt’ speelt in de Generaliteitslanden na den vrede van Munster.
Voor deze streken begint dan een periode van geestelijke en sociale hoorigheid aan
het Noorden, die in de harten der Beneden Moerdijkers altijd eenige bittere gevoelens
heeft achtergelaten; hoe joviaal en vergevensgezind zij ook mogen zijn, een tikje
ijverzucht jegens het protestantsche Noorden hebben zij altijd wel overgehouden uit
die jaren. Mr Roothaert is echter geen haatdragend man; zijn sympathie voor het
Brabantsche volk en zijn gemoedelijken godsdienst belet hem niet het heele conflict
tusschen geus en paap meer als een humoristische aangelegenheid dan als een tragedie
te behandelen; hij trekt geen van beide partijen overdadig voor, hij vertelt maar, wat
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hij op grond van zijn historisch materiaal in het verleden meent te zien. Zijn
voornaamste bron was, zooals hij zelf meedeelt, de ‘Geschiedenis van Deurne, Liessel
en Vlierden’ van zijn vriend Hendrik Ouwerling; er is dan ook heel wat documentatie
door het romanverhaal gemengd, hetgeen de couleur locale ten goede komt. De strijd
tusschen den pastoor, die het katholieke land vertegenwoordigt, en de gereformeerde
‘invasie’, die de officieele machten achter zich heeft, is een weinig bekend onderwerp
en Roothaert heeft er een schilderachtig panorama van gemaakt, met de noodige
anecdoten en anecdotische personages. De compositie is een beetje rommelig maar
dat doet er in dit geval minder toe, omdat de afzonderlijke figuren van minder belang
zijn dan het geloofsconflict, waarom de handeling draait.
Een goed voorbeeld van de snelle, ondiepe, maar amusante typeering der personages
vindt men b.v. op pag. 133 v., waar Roothaert den Boven-Moerdijker tegenover den
Zuidelijken Nederlander stelt, in de gedaanten van den schout De Visschere, ‘gebouwd
op ronde, beweeglijke lijnen’ en den invasie-dominee Huysinghius met zijn
‘stalbeenen’. Als de wereld, waarin zij geleefd hebben, een verkeerde wereld is
geweest (de naam van het Deurnsche café van dezen naam is natuurlijk symbolisch
en ironisch bedoeld), dan heeft mr Roothaert daar toch geen misbruik van gemaakt
door zich op het Noordelijke nageslacht te wreken, want zoowel De Visschere als
Huysinghius hebben hun belachelijkheden; het euvel van de verkeerde wereld is
trouwens rijkelijk hersteld en het zijn in Brabant thans zeker niet de katholieken, die
zich over de ‘geuzen’ te beklagen hebben....
M.t.B.

't Is toch vergeven
aant.

Twee brieven van Maria Rubens
De fa Boucher te 's-Gravenhage heeft onder den titel 't Is toch vergeven een elegante
herdruk bezorgd van twee brieven van Maria Rubens uit het jaar 1571, die door
Bakhuizen van den Brink werden ontdekt en uitgegeven als bijlage achter ‘Het
Huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-critisch onderzocht’
(1853). Doel van dezen herdruk is, de twee brieven, die een ontroerend document
van echtelijke liefde zijn, opnieuw onder de aandacht van het publiek te brengen;
daarvoor heeft dr W.G. Hellinga den tekst herzien en eenigszins in overeenstemming
gebracht met de eischen van moderne lezers. De beide brieven zijn n.l. tamelijk
onbeholpen gesteld, hetgeen hun charme als document verhoogt.
Maria Rubens, geb. Pepeling, was de vrouw van Jan Rubens, juridisch adviseur
van Anna van Saxen Hij werd gearresteerd wegens overspel met deze zonderlinge
dame en had daarvoor ter dood gebracht kunnen worden. O.a. door de interventie
van Maria te zijnen gunste werd hij begenadigd.
In de brieven betuigt Maria haar man, dat zij hem vergeeft en naar hun hereeniging
verlangt. Aardige illustratie dus van de vermaarde Vondeliaansche rei over de
huwelijkstrouw en vooral aardig in dit fraai gewaad.
M.t.B.
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Finsche natuurpoëzie
aant.

De sfeer van den nacht in het noorden
F.E. Sillanpää, Menschen in den Zomernacht (Bigot & v. Rossum,
Amsterdam)
Dat men den Nobelprijs voor letterkunde dit jaar aan den Fin Sillanpää heeft
toegekend, heeft, als zoovele andere gebaren van spontane sympathie met Finland,
uiteraard niets kunnen veranderen aan de aggressieve bedoelingen van
Sowjet-Rusland, het land, dat sedert eenige dagen bezig is de zegeningen der
‘proletarische’ wereidrevolutie over een ‘imperialistischen’ staat uit te storten, verpakt
in de bommen, waarmee Russische vliegtuigen van hun nieuwe cultuur getuigen.
Op dit oogenblik zijn wij geneigd minder naar litteraire critiek dan naar fel protest
tegen deze barbarij en begripsvervuiling te vragen; of wij den auteur Sillanpää al
dan niet een groot schrijver moeten noemen, is op zulk een moment een quaestie van
ondergeschikt belang; ook al was hij honderd maal een minder belangrijk auteur en
de cultuur van zijn land een cultuur van het gemiddelde, wij zouden in staat zijn
lofhymnen te dichten op dit gemiddelde in vergelijking met de zoogenaamde nieuwe
en ‘proletarische’ cultuur, die wij thans (dat is een klein geluk bij een ongeluk)
eindelijk zonder masker zien als het imperialisme van het ressentiment.
Maar ook zonder deze partijdigheid van het oogenblik zou men door de lectuur
van Sillanpää's boek ‘Menschen in den Zomernacht’ (‘Ihmiset Suriyössä’, vertaald
door H. Hoek) tot de conclusie gekomen, dat hij een schrijver vol poëzie is, en,
ofschoon niet gelijk te stellen met de grootste Europeesche schrijvers, een lichte sfeer
weet te suggereeren, die zelfs door de vertaling heen duidelijk merkbaar blijft als
iets authentieks. Die vertaling is verdienstelijk, zij het niet altijd eersterangs, naar
het Nederlandsch te oordeelen, maar de poëzie van den stijl heeft de vertaler toch
niet verloren laten gaan. Dat wij Sillanpää, zooals op den omslag staat, met den
jongen Van Schendel zouden moeten vergelijken, lijkt mij op grond van wat ik van
den Fin gelezen heb, niet waarschijnlijk; Sillanpää is veel meer uitsluitend een
romanticus in den geest van de Skandinaafsche romantiek, maar in dit boek dan wel
van de beste soort.
‘De zomernacht in het Noorden is nauwelijks een nacht; het is een aarzelende, in
zijn aarzeling ietwat donkerder wordende avond. Maar in dit halve duister krijgt elk
ding een merkwaardige, niet in woorden uit te drukken helderheid. Men proeft er
reeds weer den zomermorgen in, die overal valt te bespeuren’.
‘Gelukkig de man, die in den nacht zijn schreden huiswaarts richt en weet, dat
vrouw en kind, veilig geborgen, met ongeduld wachten op zijn komst. Ook al heeft
de slaap hen al onder zijn hoede genomen, bij het ontwaken omringen zij den man
en vader met hun warme huiselijkheid. De man, die zoo thuiskomt, slaat niet verder
acht op wat er leeft en zweeft in de droomende natuur; iets gejaagder is zijn gang
dan bij zijn thuiskomst overdag, maar zijn bewegingen zijn beheerscht: hij loopt op
het huis toe, en de geopende deur trekt hem als een magneet naar binnen. En binnen
vindt hij muren en vensters, deuren en zoldering; het huis is als een slapende
moedervogel, onder wier vleugels zoojuist het laatste jong komt aantrippen’.
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In deze twee fragmenten heeft men de sfeer van Sillanpää op haar best; van de
sfeer moet hij het hebben. De menschen, die in dit verhaal voorkomen, zijn
romantische figuren, die men aanvaardt om de sfeer, waarin zij denken en handelen.
Liefde en haat spelen in de levens dezer menschen een rol, maar het is de poëzie der
Finsche natuur, die domineert. Daarom leest men ‘Menschen in den Zomernacht’
juist nu met een gevoel van: ‘ook dit is weer voorbij’; misschien was het al eenigszins
voorbij, eer de Russen dit land aanvielen, zooals alles, wat romantisch is; maar dit
verandert niets aan het gevoel van machteloosheid, dat ons thans bijna nog meer
beklemt dan de afschuw jegens de barbarij.
M.t.B.

Poëzie van een jonggestorvene
aant.

Will Wemerman, Twee Kasteelen. (C.A. Mees, Santpoort 1939).
Will Wemerman zal voor het groote publiek stellig een onbekende gebleven zijn.
Deze jonge dichter is op 25-jarigen leeftijd gestorven en de publicatie van zijn poëzie
in bundelvorm heeft hij niet meer beleefd. Vrienden hebben deze taak van piëteit
thans volbracht en het boekje ‘Twee Kasteelen’ aan de openbaarheid prijsgegeven;
zij vonden Victor E. van Vriesland bereid om een inleidend woord te schrijven. Van
Vriesland legt daarbij zeer recht den nadruk op het jeugdkarakter van Wemermans
nagelaten werk; ‘wat de jonge jaren, van hem wien ze verloren gingen, als hoogste
waarde onherroepelijk meenemen, is vooral het besef, dat later nooit meer zoo diep,
zoo volledig, zoo heftig voelend, dat nooit meer zoo lévend het innerlijk leven geleefd
wordt.’ Dit geldt althans voor een bepaald soort leven: Het erotisch conflict, dat
meestal de jeugdpoëzie bebepaalt en ook die van Wemerman. De erotiek is een vorm
van leven, die in de kunst vaak aanleiding geeft tot allerlei maskerades, waarvan de
dichter zich zelf vaak niet bewust is; zoo is het ook bij een deel van Wemermans
poëzie, waarin men het verlangen, de desillusie en de nieuwe illusie, die erop volgt,
naast en door elkaar kan aantreffen.
Dit is dan ook niet de poëzie van een dichterlijk genie; daarvoor is er te veel
sentimentaliteit blijven hangen, daarvoor is de dichter ook nog te weinig meester
over zijn gevoelens; het sarcasme naast het gevoel is bij Wemerman nog te doorzichtig
de uiting van een gekrenkte ziel. Hij wilde graag cynisch zijn, maar hij was het niet,
omdat hij (dat is voor alles duidelijk) nog vol was van verwachtingen, alle desillusie
en nederlagen ten spijt.
Toch hield Wemermans poëzie een belofte in; zou zij op den duur gerealiseerd zijn?
Men kan het niet zeggen; maar er is veel sympathieks in dit boekje en reeds daarom
lijkt mij de publicatie van dezen nagelaten gedichten gemotiveerd. De titel is ontleend
aan het laatste gedicht ‘Twee Kasteelen’, dat ik hier tot slot citeer:
Twee kasteelen, een Hemel, een Hel.
We spelen een wonderlijk kinderspel.
Ik ben de graaf en jij de gravin.
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Ik naar de Hel, jij de Hemel in.
Ik in de Hemel en jij er weer uit.
Wie hoort het lied van de tooverfluit....?
We hebben een zinneloos spel gedaan.
Ik alleen heb er de ernst van verstaan.
We hebben de Hemel en Hel doorgespeeld.
Ik ben geschrokken. Jij hebt je verveeld.

M.t.B.

J.C. Bloem over onbekende gedichten
aant.

Leden van het Residentietooneel dragen voor
Gisterenmiddag heeft de dichter J.C. Bloem voor de Volksuniversiteit in den Kon.
Schouwburg een lezing gehouden over het onderwerp ‘Onbekende gedichten.’ De
spreker werd geflankeerd door een anderen bloem, dien van het Residentietooneel,
die in de practijk demonstreerde wat Bloem theoretisch behandelde. Een geslaagd
experiment, geschikt om een dichter als inleider en tooneelspelers als
voordrachtskunstenaars aan het werk te zien, en dat met zeer wisselend effect.
De heer Bloem begon met te betoogen, dat men ten onrechte de groote dichters
generaliseert, b.v. onder het hoofd Goethe - Schiller - Heine, aangezien deze drie
figuren zeer verschillende dichterlijke qualiteiten hebben, evenals ten onzent Vondel,
Hooft, Huygens en Cats, de afgoden van onze zeventiende eeuw; Cats b.v. stelt ten
onrechte veel belangrijker dichters als Stalpaert v.d. Wiele en Revius in de schaduw,
Spr. beschouwt de Nieuwe Gidsbeweging en de door haar ontstane critiek in dit
opzicht als een grooten vooruitgang, omdat sedert dien werkelijk aandacht wordt
geschonken aan de ondefinieerbare eigenschappen, die in de poëzie aan de taal nieuwe
stem verleenen. Wel is ook deze critiek (‘vorm en inhoud zijn één’) eenzijdig gebleken
en door reacties gecorrigeerd, maar aan het goede, dat door de Nieuwe Gids is tot
stand gebracht, is daardoor geen afbreuk gedaan.
Vervolgens gaf Bloem meer of minder beknopte commentaar op de onbekende
(of weinig bekende) gedichten, die door zijn vleugeladjudanten werden voorgedragen.
Aangezien een groot aantal leden van het Residentietooneel meewerkte, had men
alle gelegenheid om te constateeren, dat een bekwaam acteur nog niet altijd een
eminent voordrachtskunstenaar is, terwijl een minder vermaarde het wèl kan zijn,
en dat de qualiteit van het voorgedragene vaak omgekeerd evenredig is met de aan
het gedicht bestede ‘actie.’ Zoo kan Adolphe Engers mij hoegenaamd niet bekoren
als Vondel-declamator, want zijn ‘Nu gaat verheugd ten reie en danst’ (uit ‘Salomon’)
deed door te groote jovialiteit eenigszins denken aan een uitnoodiging tot
circus-entree; en ook Jaques de Haas, die een goed tooneelspeler is, ‘speelde’
(daarom?) veel te veel het ‘Onweder’ van Revius. Hoe magnifiek klonk daarentegen
het gedicht van Luyken, voorgedragen door Caro van Eyck, die zich volkomen in
de sfeer van den dichter had weten te verplaatsen en diens poëzie meesterlijk wist
te verklanken; Dit was voordrachtskunst op haar allerbest; het zou mij niet verbazen,
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als men in de toekomst meer van deze actrice zou vernemen in deze richting.
Uitstekend was ook Max Croiset in Gezelles ‘Ichthus eis aei,’ dat niet soberder
gezegd had kunnen worden. Ook Vera Bondam, Bob Oosthoek, Emmy Meunier en
Adrienne Canivez kwamen voortreffelijk voor den dag, de laatste allergelukkigst
met een gedicht van A. Roland Holst en een inderdaad geheel onbekend van Ph.A.
de Jongh. Maar welk een heillooze gedachte om Boutens' Rossetti te laten
declameeren! Deze soort poëzie is absoluut ‘lees-poëzie’ en in de voordracht alleen
maar decoratief-vervelend. En waarom Paul Steenbergen van den door Bloem zeer
aangeprezen Leopold een aantal strofen als één gedicht moest voordragen, die losse
gedichten zijn en niets met elkaar uitstaande hebben (zelfs naar verschillende bronnen
zijn bewerkt!) is mij niet duidelijk geworden.
Maar ondanks deze kleine bezwaren: een geslaagde matinée, die bovendien uiterst
leerzaam was.
M.t.B.

Het kind als kind
aant.

De herinnering aan een verloren wereld
Macht van het woord
S. Vestdijk, St Sebastiaan. (Nijgh en Van Ditmar, Rotterdam 1939).
Men heeft zeker dikwijls hooren verluiden, dat eerst tegen het einde der achttiende
eeuw het Kind werd ontdekt. In de oudere literatuur neemt het kind n.l. een geringe
plaats in, als men de bepaald overdadige belangstelling voor het kind van
tegenwoordig als uitgangs- en vergelijkingspunt neemt; men beschouwt in het
algemeen het kind als iets, dat bestemd is om te verdwijnen en plaats te maken voor
den volwassene. Op de schilderijen van onze zeventiende-eeuwsche schilders maken
de kinderen doorgaans den indruk van voorbarig gecostumeerde dametjes en heertjes;
een bepaald criterium, krachtens hetwelk men het kind in zijn eigen wereld van den
volwassene zou kunnen onderscheiden, ontbreekt, het Montessori-kind moet nog
worden uitgevonden.
Toch heeft men, ook na de uitvinding van het kind, meestal de normen van den
volwassene voor dat nieuwe wezen laten gelden; de paedagogie, die het kind erkent
en tegenwoordig zelfs vertroetelt, is toch een streven naar de volwassenheid toe,
waarbij de kinderlijkheid wel is verondersteld, maar toch in de eerste plaats
verondersteld om te worden veranderd in volwassenheid. In rigoureuzen vorm vindt
men deze verhouding tot het kind b.v. in de vermaarde Kleine Gedigten van
Hieronymus van Alphen, waarvan dezer dagen een smakelijke facsimile-uitgave is
verschenen.1) Van Alphen heeft het kind ontdekt en onderscheidt het van den
volwassene, maar de kinderlijkheid dient uitsluitend om plaats te maken voor de
ideale volwassenheid, die de maat van alle dingen is. Er is hier nog geen sprake van
kinderpsychologie, laat staan paedagogische verteedering; de verteedering van Van
Alphen geldt alleen ‘Gods wijze goedheid’, die ons hoepel en priktol voor boeken
doet verruilen om tot edele, verlichte geesten te kunnen opgroeien. Naderhand is de
paedagogie aanzienlijk geraffineerder geworden; maar hoezeer men nu ook met de
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kinderpoëzie van Van Alphen moge hebben gespot in naam van het ‘echte’ kind
(later uitgedijd tot Dik Trom), in wezen is de verhouding van den volwassene tot het
kind altijd die van meerdere tot mindere gebleven. Zelfs in de paedagogie, die het
kind vertroetelt, zelfs in de uitzinnige liefde voor (of chantage met) de jeugd, waaraan
wij tegenwoordig het ontstaan van 'n waren jeugdcultus te danken hebben, is het de
volwassene, die den toon aangeeft; men kweekt in die welbekende organisaties met
petten en slagwerken, de Jansenjeugd en de Pietersen-kinderstorm, 'n soort
imitatievolwassenen, die des te bedriegelijker op de ‘echte’ volwassenen gaan lijken,
omdat deze ook in zulke formaties gaan loopen; het collectivisme emancipeert de
kinderen, zooals het de volwassenen infantiliseert, en daardoor ontstaat een
gemeenschappelijk ideaal, dat noch kinderlijk, noch volwassen is, maar toch wel
zeer sterk door het verlangen naar volwassenheid bepaald wordt.

Wat ons ‘als mythe heugt’
Maar ook de meer individualistische ontdekkers van de kinderziel zijn evenmin als
Van Alphen speciaal ingesteld op ‘het kinderlijke’; hoe feller zij naar het kind zoeken,
hoe minder zij het kunnen her-ontdekken; door de mazen van hun termennet, waarin
zij het kind meenden te kunnen vangen, ontsnapt het gewoonlijk juist op het kritieke
moment. Is dat hun schuld? Neen, het is de schuld van ‘het kinderlijke’, als men het
zoo noemen wil; van het kinderlijke, dat, om met Verwey te spreken, ons alleen nog
‘als mythe heugt’, dat ons nog slechts in de fantasie gegeven is. Het leven dwingt
ons het kind te ‘overwinnen’ en volwassen te worden, het dwingt ons dus ook tot de
meerderheidshouding; men kan als kindervriend daar iets aan willen veranderen,
veel kan men er nooit aan veranderen, omdat het kind nu eenmaal wel verdwijnen
moet. Het ware, het eenigmogelijke contact met het kinderlijke vindt men dan ook
nooit ofte nimmer in de paedagogie, in het verkeer met Ot en Sien, maar in de
uiterst-persoonlijke herinnering en de uiterst-persoonlijke verbeelding van die
uiterstpersoonlijke herinnering in de kunst.
Dit dient vooropgesteld te worden, omdat zooveel schrijvers, op zoek naar den
kindertijd, hun aanloop te kort nemen. Eer zij het zelf beseffen, zijn zij in de
begrippenwereld der volwassenen terecht gekomen, omdat de woorden, waarvan wij
gebruik maken, de woorden der volwassenen zijn, en ieder begrip, dat gebruikt wordt
om het kinderlijke te vangen, dus tevens een vervalschingsmogelijkheid beteekent.
Dit is ons vooral duidelijk geworden, nu in de laatste jaren onder invloed van de
psychoanalyse zoo druk gedoken wordt naar de kinderziel, waaruit immer alle
cultuurverschijnselen te herleiden zijn. In de wetenschap van Freud schijnt het kind
zoo dicht te zijn genaderd, dat de romanciers gemakkelijk in de verleiding komen
om zich door middel van de psychoanalytische vakkennis over het kind te ontfermen....
bij welke onderneming men hen dan dikwijls juist op de vanzelfsprekendheid van
het Freudiaansche schema schipbreuk ziet lijden. Men kan, het is hier al vaker
betoogd; 'n wetenschappelijke theorie (zelfs een geniale) nu eenmaal niet zoo maar
overhevelen in de literatuur; en wie zich voorstelt, dat de realiteit van het kinderlijke
hem als beeld toegankelijker is geworden door de psychoanalytische vaktermen,
vergist zich schromelijk, en extra-pijnlijk, omdat een romanschrijver nu juist deze
voor de hand liggende vergissing had moeten weten te vermijden. De wetenschap,
en ook de psychoanalyse, streeft er immers in laatste instantie naar, het kinderlijke
aan het volwassene te onderwerpen, d.w.z. de kinderlijke realiteit uit te bannen, te
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‘verklaren’, terwijl de kunstenaar juist al het tegenstrijdige en toevallige in de
kinderwereld wil trachten vast te houden; de kunstenaar is de eenige volwassene,
die intiem aan het kind verwant is gebleven, omdat tegenstrijdigheid en toevalligheid
ook het element zijn, waarin hij leeft.

De trilogie van Anton Wachter.
In mijn artikel van verleden Zondag heb ik getracht aan te toonen, hoe een
romanschrijver als Albert Helman dupe werd van een half-wetenschappelijke neiging
tot gebruik van symbolen, die hun theoretisch karakter onmiddellijk verraden; het
ging hier weliswaar niet om het kinderlijke, maar des te meer om de symbolen, die
in de Freudiaansche sfeer toch altijd naar het kinderlijke terugwijzen. Geen frappanter
verschil nu dan tusschen twee schrijvers, die beide sterk door de psychoanalyse zijn
beïnvloed, dan tusschen Helman en Vestdijk.
Vestdijk is bij mijn weten de eenige Nederlandsche romancier, die den invloed van
Freud in sterke mate heeft ondergaan en tevens verwerkt; hoezeer verwerkt kan men
zelf uitmaken, als men zijn laatsten roman St Sebastiaan heeft gelezen. Dit boek is
het eerste deel van een trilogie, handelend over den jongen Anton Wachter, waarvan
het derde deel, Terug tot Ina Damman, reeds in 1934 het licht heeft gezien, terwijl
het tweede deel, Surrogaten voor Murk Tuinstra, bezig is in het tijdschrift Groot
Nederland te verschijnen. Deze volgorde is niet zoo zonderling, als zij er op het
eerste gezicht uit ziet, aangezien Vestdijk de geheele stof van deze Anton
Wachter-romans reeds voor 1934 neergelegd had in een nooit gedrukt manuscript
van meer dan duizend pagina's, dat later stellig voor de literatuurhistorie een
interessant document zal zijn; de schrijver zelf was met deze redactie van Anton
Wachters jeugd niet tevreden; hij liet het liggen en schreef eerst Meneer Vissers
Hellevaart, een boek, waarvan de handeling zich wel in dezelfde omgeving (Lahringen
= Harlingen) afspeelt, maar onder geheel andere condities, met het jongetje Anton
Wachter slechts als ondergeschikte bijfiguur in de achterhoede.2) De Anton
Wachter-romans zijn dus een nieuwe redactie van een reeds eerder verwerkte materie.
Terwijl Vestdijk in Ina Damman de jeugdliefde, het puberteitsgevoel analyseerde,
keert hij in St. Sebastiaan terug tot het vierde levensjaar van zijn alter ego Anton
Wachter. Voor de meeste volwassenen is deze periode nog oneindig veel moeilijker
in de herinnering te bereiken dan de puberteit, aangezien de verdringing gewoonlijk
al zoo intensief gewerkt heeft, dat van de realiteit dier periode nog slechts losse
flarden over zijn; het ontbrekende wordt dan uit volwassen begrippen gereconstrueerd,
om aan deze kinderwereld een schijn van eigen logica te verleenen. Niets is
bedrieglijker dan zulk een vorm van gewelddadige annexatie; de mythe der prille
jeugd wordt onhandig gerationaliseerd en daardoor verdwijnt het specifiek-kinderlijke,
dat immers slechts kan worden benaderd door het uiterst-persoonlijke contact. Het
gevaar van een dergelijk procéde ligt, zooals ik al zei, vooral in het woordgebruik;
men meent een kinderlijk wereldbeeld wel ongeveer te hebben aangegeven, als men
het met woorden van volwassenen omschrijft, terwijl het eigenlijke probleem juist
één etappe verder ligt, n.l. in de woorden zelf. Het kind groeit op te midden van
woorden, die het aanvankelijk in het geheel niet kent en later van buitenaf ‘aangepraat’
krijgt; het kenmerkende van de kinder-realiteit na de eerste kennismaking met de
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taal is derhalve, dat zij wel met woorden doorspekt is en dan ook in hooge mate van
woorden afhankelijk, maar tevens, dat de woorden, de van buiten af opgelegde of
opgevangen formules, nog allerminst zijn samengevallen met de logica der
volwassenen. Vandaar het bekende feit, dat het kind met woorden omgaat, die het
(volgens de logica der volwassenen) niet begrijpt, terwijl het er toch volkomen
vertrouwd mee schijnt te zijn; vandaar, anderzijds, het eveneens bekende feit, dat de
kinderlogica zich slechts laat reconstrueeren, voorzoover zij al naar de begrijpelijkheid
der volwassenen begint over te hellen. De complete kinderlijke realiteit ontsnapt aan
de reconstructies; zij kan hoogstens in de persoonlijke herinnering worden benaderd,
als een verloren wereld, waarin het conventioneele woord nog geen absolute dictatuur
uitoefende. Daarom bestaat er verwantschap tusschen het kind en den dichter, die
immers ook de behoefte voelt in de poëzie aan de woorddictatuur te ontsnappen door
er een hoogst persoonlijk woordgebruik voor in de plaats te stellen.
Vestdijk, voor wien het schrijven over zijn jeugd duidelijk de beteekenis heeft van
een zelfbevrijding, heeft echter niet de naieveteit van sommige dichters, die meenen,
dat men tot het kinderlijke gemakkelijk terug kan keeren. Hij beseft, dat tusschen
den volwassene en het kind altijd de barrière der woorden blijft bestaan, en dat de
dichter, hoezeer ook verwant aan het kind, toch nooit weer een kind worden kan. St.
Sebastiaan draagt van die intelligente verhouding tot de kinderlijke realiteit de sporen;
het is een synthese van dichterlijk contact, zoo intiem mogelijk, en volwassen controle,
zoo beheerscht mogelijk; beide houden elkaar voortdurend in balans, en het is daaruit,
dat het beeld van Anton Wachter ontstaat. Men vindt hier dus, voor zoover bereikbaar,
alle eigenzinnigheid, tegenstrijdigheid en toevalligheid van het kinderlijke, magische
denken, maar toch ook scherp gecontroleerd door den volwassene, die er zich ten
volle van bewust is deze kinder-realiteit slechts te kunnen benaderen via de
groote-menschen-taal; daarvoor was veel subtiliteit noodig, maar ook veel humor,
twee dingen, waarover Vestdijk volledig beschikt. De subtiliteit maakt het den dichter
Vestdijk mogelijk zich in de herinnering te vereenzelvigen met zijn jeugd; de humor
maakt het den volwassen Vestdijk mogelijk de woorden speelsch te gebruiken, zoodat
zij nergens het karakter krijgen van een symbolisch schema, waarin de kinderlijke
belevingen worden samengeperst. Vestdijk is dus Anton Wachter, maar hij neemt
hem tevens waar met de koele objectiviteit van den toeschouwer.

Geschiedenis van een talent.
Dit feit verdient te meer de aandacht, omdat de invloed van de psychoanalyse in St.
Sebastiaan duidelijk merkbaar is. Men leze slechts de eerste zinnen:
‘Hij werd gespeend zooals alle andere kinderen, op den gewonen tijd. Er gleed een
mes tusschen honger en genot door, de eerste bestendigend en aanmoedigend, de
tweede verjagend naar gebieden zoo ver en vaag als zijn reactie vaag was op dit
onvatbare onrecht. Was hij door de geboorte dat schrikkelijk tumult, dien meest
alledaagschen vorm van kindermoord, aan de wereld gegeven, het spenen - een
verfijnder moord - nam hem twee werelden weer af, en de laatste band met het
moordvrije, vóorwereldlijke leven was doorgesneden’.
Deze inleiding verraadt de inspiratie door de psychoanalyse, evenals de voortzetting
van het verhaal: de ontwikkeling van Anton Wachters talenten als imiteerend
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teekenaar van naaktvoorbeelden, de nabootsingsdrift, waarin deze jongen den angst
om het bestaan met zijn middelen bedwingt en zelfs, door het aanschouwen van het
schilderij van St. Sebastiaan in het Rijksmuseum, sublimeert. Voor Vestdijk moet
de psychoanalyse de beteekenis hebben gehad van een bevestiging der persoonlijke
levenservaring. Maar het verschil tusschen inspiratie en slaafsche navolging is evident;
de beteekenis van Vestdijks jeugdverbeelding is juist, dat zij volkomen spontaan
aandoet, en dat men haar kan ondergaan, zonder iets van psychoanalyse te weten;
deze auteur doet geen beroep op vaktermen uit een handboek, maar op niets anders
dan persoonlijke herinnering, die naar de nuances van smaak, geur en beeld
terugstreeft en daarbij steeds de listen en lagen van het generaliseerend woord moet
vermijden. Daarom heeft het ook geen zin deze ‘geschiedenis van een talent’ na te
vertellen, want alles, wat in de kinder-realiteit werkelijk beteekenis heeft, leest men
met de eigen herinnering als accompagnement; zoo b.v. de prachtige bladzijden over
den angst van den vierjarige, die iets veel te onbepaalbaars en aldoordringends is om
door het woord ‘angst’ der volwassenen te worden uitgeput.
Menno ter Braak
1) Hieronymus van Alphen, Kleine Gedigten voor Kinderen. Nauwkeurig nagedrukt
naar de eerste uitgave van 1778 en uitgegeven door L. J C. Boucher, alhier.
2) Dat Terug tot Ina Damman eerder in druk is verschenen dan Meneer Vissers
Hellevaart, is slechts een toeval.

De neutralen en hun taak
aant.

Geen onzijdigheid, maar vrijheid van het geweten, zegt prof. Huizinga
Algemeene begrippen als geneesmiddel
J. Huizinga, Neutraliteit en Vrijheid, Waarheid en Beschaving (H.D. Tjeenk
Willink & Zn., Haarlem 1939.)
Prof. Huizinga heeft onlangs een radiorede gehouden, waarin hij gesproken heeft
over het probleem der neutraliteit in verband met de cultuur. Deze rede was in
hoofdzaak de tekst van een brief over de taak der neutrale volken in den oorlog, een
oproep om mee te werken tot handhaving van de gemeenschap van den geest; deze
brief zal verschijnen in een bundel ‘Correspondance’ van het Internationale Instituut
voor Intellectueele Samenwerking, maar Huizinga heeft de nog iets uitgewerkte
radiorede thans reeds in een Nederlandsche uitgave het licht doen zien.
Men kan zich voorstellen (ik heb de rede zelf niet gehoord), dat deze woorden van
een bekend geleerde en cultuurrepresentant gesproken meer indruk maken dan op
papier. Het gesproken woord heeft zijn eigen sfeer en zijn eigen ‘moraal’; het kan
indrukwekkend zijn door soberheid van expressie, terwijl het, later nagesdrukt, toch
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een gelegenheidswoord blijkt te zijn geweest. De rede van Huizinga nu lijkt mij ook
typisch een gelegenheidsrede, die als gesproken getuigenis van een persoonlijkheid,
waarvan men het werk en de integriteit reeds kent, ongetwijfeld niet nalaten zal
indruk te maken, maar als boekje wat mager aandoet. Huizinga geeft in algemeene
trekken aan, wat zijn opvatting van neutraliteit is; hij begint met zich aan te sluiten
bij de uitspraak van president Roosevelt, die een nadrukkelijk onderscheid gemaakt
heeft tusschen de neutraliteit van het land en die van de afzonderlijke individuen.
Na vastgesteld te hebben, dat ‘onzijdigheid van geweten en hart’ bijna onmogelijk
is, beveelt Huizinga in plaats van dien term ‘den ouden eisch van vrijheid van
geweten’ aan. Hij acht weliswaar een zekere beperking van de vrijheid in oorlogstijd
ook voor het neutrale land onvermijdelijk, maar constateert, dat ‘het verbod om te
zeggen wat men denkt de eerste stap tot de leugen (is)’. Daarom moeten de neutralen
‘de algemeene normen van waarheid en recht’ handhaven, hetgeen zij beter kunnen
dan de oorlogvoerende partijen. Tegen ‘het steeds luider en onbeschaamder
verkondigde hypernationalisme’ stelt Huizinga het ‘fair play’, ook in de internationale
politiek; alleen daardoor, zegt hij, zal men ‘het afschuwelijke nihilisme’ kunnen
ontgaan, ‘dat loert achter de schijnbaar tegenstrijdige benamingen, waaronder men
voorgeeft elkaar de heerschappij over de menschen te betwisten’.
Hoewel Huizinga, vermoedelijk om zichzelf de beperking op te leggen, die hij
voor de neutralen onvermijdelijk acht, niet zegt, aan welken kant hij staat, is zijn
beroep op het ‘fair play’ nauwelijks mis te verstaan; men kan niet tegelijk voor ‘fair
play’ zijn en b.v. de aggressie jegens de kleine staten billijken. Maar door het zoo te
formuleeren, doet Huizinga ten slotte toch niet anders dan uitspreken wat de publieke
opinie van Nederland in groote meerderheid denkt; misschien heeft hij bij deze
gelegenheid ook niet anders willen doen; of het dan echter een gelukkig idee geweest
is om de rede als brochure te laten drukken? Men verwacht van Huizinga in druk nu
eenmaal meer dan alleen de formuleering van wat het overgroote deel der natie denkt;
men verwacht van hem preciseering; puntjes op eenige i's, en die krijgt men hier
niet. De rede is als brochure te algemeen en te vaag; alleen met ‘de algemeene normen
van waarheid en recht’ kan men niet veel uitrichten, want het gaat er voor de neutralen
van nu juist om, aan welke concrete normen zij zich hebben te houden. Bovendien
overschat Huizinga m.i. de cultureele eenheid der neutralen, als hij uit het feit, dat
een aantal staten niet aan den oorlog heeft deelgenomen, concludeert, dat ‘thans de
groep der neutralen een positieve macht (vormt)’. Men kan toch moeilijk beweren,
dat de motieven, waarom b.v. Italië niet aan den oorlog deelneemt, een cultureele
toenadering zouden teweegbrengen tusschen de beginselen der Oslostaten en het
fascisme, terwijl het ook altijd nog neutrale Rusland (achter een rookgordijn van
Marxistische normen, die voor Russen ongetwijfeld erg algemeen zullen zijn) juist
bezig is om het neutrale Finland den schedel in te slaan, omdat het weigert een
Sowjetbroeder te zijn. De theorie van Huizinga (die uitdrukkelijk spreekt van ‘al de
neutrale staten en volken gezamenlijk’) over de taak der neutralen zou zich dus al
hebben te beperken, tot Amerika, de Skandinavische staten, België en Nederland en
wellicht den Balkan met Turkije, als men erg optimistisch is. Maar zelfs dan: zal
men dezen neutralen den tijd laten om de taak op zich te nemen, die Huizinga hun
wil opleggen?

De weg terug
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In dit boekje toont Huizinga zich (daarop komt het toch eigenlijk neer) geheel en al
de man der algemeene begrippen, die als abstracte beginselen geacht worden de
wereld te regeeren, te moeten regeeren althans. Deze abstracte beginselen zoekt
Huizinga, zij het zonder dogmatische strengheid, in het verleden. ‘Indien de wereld’,
zegt hij, ‘niet den weg terug vindt (ik spatieer, M.t.B.) naar een zekere
overeenstemming aangaande de grondslagen van het gemeenschapsleven, zooals die
overeenstemming vele eeuwen lang heeft bestaan, den weg naar de idealen van
menschelijkheid en recht, zooals alle groote godsdiensten en alle stelsels van
wijsbegeerte ze tot in de vorige eeuw (ik spatieer, M.t.B.) beleden hebben, dan blijft
slechts de chaos en barbarie te wachten’. Hier is de terugblikkende geest aan het
woord, die de waarden van het verleden weer als maatstaf zou willen doen gelden
voor het heden en de toekomst, die in zijn diepste binnenste schijnt te gelooven, dat
het ‘tot in de vorige eeuw’ nog goed (of tamelijk goed) is geweest, maar dat daarna
het ijzeren tijdvak is aangebroken, dat mogelijk aan den ondergang der wereld (‘chaos
en barbarie’) voorafgaat; het hypernationalisme is voor Huizinga een van de teekenen,
dat de Booze los is, of los dreigt te komen. Wanneer men onze wereld zoo aanvoelt,
kan men voor haar inderdaad nog slechts heil verwachten uit herstel van het oude,
dat identiek wordt geacht met ‘de algemeene normen van waarheid en recht’. Op dit
punt echter gaan de wegen van prof. Huizinga en vele ‘na-oorlogsche’ Nederlandsche
intellectueelen uiteen; wij erkennen, dat men ‘waarheid en recht’ in onze cultuur niet
kan verwerpen, op straffe van in de gangstermentaliteit te belanden, maar wij weigeren
daarin speciaal een privilege van het verleden te zien, of uit de ‘algemeenheid’ dier
begrippen af te leiden, dat zij vroeger zooveel rigoureuzer gegolden hebben dan nu.
Het tegendeel lijkt mij zelfs waar; ondanks zijn geperfectioneerde
moordenaarswerktuigen van thans is de mensch geciviliseerder geworden; zelfs de
concentratiekampen zijn met hun perversiteit en sadisme een bewijs voor de temming
van het roofdier, zij het hier dan ook in de walgelijkste vormen, die van de verdrongen
wreedheid.
Het verschil ligt elders: de barbaarschheid en wreedheid der Middeleeuwen was
directer en spontaner dan die van de twintigste eeuw, en daarom konden deze
roofdieren ook slechts getemd worden door algemeene begrippen van absolute
hardheid: een soort ‘contra-wreedheid’ van den geest. Waarom zouden wij deze
algemeene begrippen, die voor onze wereld niet meer deugen, terug verlangen? Onze
waarheid en ons recht hebben een andere kleur, een andere algemeenheid!

De begripsvervuiling.
Deze idealiseering van het verleden, zij het dan ook slechts in zijn begrippen, kan
m.i. nooit de taak der neutralen bepalen, evenmin als zij de maatstaven voor onze
cultureele werkzaamheid kan leveren. De neutraliteit is, zooals Huizinga terecht doet
uitkomen, geen onzijdigheid van geweten; de ‘neutrale’ cultuur tracht, zoolang het
mogelijk is, via deze neutrale positie haar stem te laten hooren tegen de (inderdaad
algemeene!) begripsvervuiling; zij moet daarom de begripszuiverheid trachten hoog
te houden, en daarin kan men inderdaad een zeer belangrijke taak zien.
Maar als ik hier van begripsvervuiling spreek, bedoel ik niet, dat er werkelijk vuil
geworden begrippen bestaan; er zijn evenmin vervuilde als algemeene begrippen, er
zijn slechts menschen, die woorden gebruiken, en als men begrippen beoordeelt,
beoordeelt men menschen, concrete menschen Wie zich tegen begripsvervuiling
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richt, richt zich slechts indirect tegen woorden, omdat het gebruik der woorden slechts
een houding van menschen symboliseert. Daarom is veel van wat Huizinga zegt
tegen concrete verhoudingen gericht en als zoodanig voor concrete doeleinden
bruikbaar ook al doet de abstracte fundeering zijner theorie het vaak anders schijnen;
maar dat hij in deze brochure op zijn sterkst is, kan men niet beweren.
M.t.B.

De burger en zijn antipode
aant.

Een onderscheiding, die de eeuwen trotseerde.
Ja en neen tegen de samenleving
Simon Stevin, Het Burgherlick Leven. Herdrukt naar de eerste uitgave
van 1590. (Wereldbibliotheek, A'dam 1939).
J. Greshoff, Steenen voor Brood. (P.N. van Kampen en Zn., Amsterdam
z.j.).
Twee menschen van twee verschillende tijden met elkaar vergelijken (en dus altijd:
eenigszins tegen elkaar uitspelen) is een gevaarlijk werkje. Niet altijd hebben de
eigenschappen van het individu dezelfde waarde; iemand, die men in het geheel der
Middeleeuwen als een individualist zou moeten betitelen, zou, hypothetisch met
dezelfde eigenschappen uitgerust, in de twintigste eeuw waarschijnlijk niet eens aan
het woord kunnen komen, laat staan, dat men zou kunnen uitmaken, of hij een
individualist dan wel een collectivist zou moeten worden genoemd. Men kan den
afzonderlijken mensch slechts voorwaardelijk uit zijn tijd losmaken; en hoe verder
men in den tijd van een afzonderlijken mensch verwijderd raakt, des te moeilijker
wordt het precies vast te stellen, wat aan hem speciaal eigen geweest is en wat hij
met zijn medemenschen gemeen heeft gehad. Individualisme en collectivisme, zulke
brandende geschilpunten in onze dagen, worden moeilijker te onderscheiden, naarmate
men over minder gegevens beschikt om de grenzen tusschen individu en gemeenschap
te trekken.
Toch is het verleidelijk om zoo nu en dan eens zulk een gevaarlijk werkje te
ondernemen; nl. dan, als men de te vergelijken individuen zoo duidelijk tegenover
elkaar meent te zien, dat men het vergelijken eenvoudig niet kan laten. Zoo verging
het mij b.v. met Simon Stevin (1548-1620) en J. Greshoff, die overigens niets met
elkaar uitstaande hebben en wier vergelijkbare geschriften Het Burgherlick Leven
(1590) en Steenen voor Brood (1939) door bijna drie en een halve eeuw gescheiden
worden. In deze eeuwen, is er het een en ander met de samenleving der menschen
gebeurd; zoo zou, om slechts een kleinigheid te noemen, een persoonlijkheid als
Stevin thans niet meer bestaanbaar zijn, omdat de uitvinder van den zeilwagen niet
meer zou kunnen concurreeren met de automobiel-industrie. En dan is deze zeilwagen,
die met een straat in de buurt van Scheveningen de reputatie van Stevin bij het publiek
ophoudt, niet eens het belangrijkste aan dit weinig bekende wiskundegenie van voor
den tijd der techniek en der ver doorgevoerde specialiseering. Het doel van Stevin
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was, zooals mevr. Romein-Verschoor het in haar biographische schets van dezen
curieuzen man zegt: ‘de wetenschap toegankelijk maken voor het opkomende
lekenintellect en door samenwerking van geleerden en begaafde autodidacten de
wetenschap verder brengen’. Dit doel is in de eeuw der Volksuniversiteiten niet meer
te zien als iets revolutionnairs; de leeken hebben naar hartelust toegang tot de
wetenschap, terwijl de ‘geleerde’ en de ‘autodidact’ veel verder van elkaar verwijderd
zijn geraakt dan vroeger, omdat de specialisatie zoo ver is voortgeschreden. Ons
probleem is veeleer: in hoeverre kan men de eenheid der wetenschappen, die door
deze specialisatie verloren is gegaan, herstellen, in hoeverre is de eenheid der cultuur
nog in overeenstemming te brengen met de versplintering der geleerde wereld, wier
verschillende vertegenwoordigers elkaar nauwelijks meer kunnen verstaan?

Een wiskunde-genie over den burger.
Van het leven van het wiskunde-genie Stevin is niet al te veel bekend, hetgeen voor
en deel schijnt samen te hangen met het feit, dat hij bijna al zijn werken, in plaats
van in het officieele en internationale Latijn, in het destijds nog zeer weinig soepele
‘Nederduytsch’ geschreven heeft Hoe dit begaafde individu zich tot zijn tijd verhouden
heeft, is dus slechts bij benadering vast te stellen; maar voor de kennis van die
verhouding is toch zeer typeerend zijn boven vermelde geschrift over de gedragingen
van den mensch in de gemeenschap, dat thans op initiatief van de stichting ‘Onze
Oude Letteren’ door de Wereldbibliotheek herdrukt is, met een voorwoord van prof.
dr C.G.N. de Vooys en inleidingen van dr A. Romein-Verschoor en prof. dr G.S.
Overdiep. Ook dit geschrift Vita Politica of Het Burgherlick Leven is in het
Nederlandsch gesteld. Merkwaardig voor de tendens dier eeuw: Stevin drukt zich
uit in het Nederlandsch, maar aangezien hij bang is in deze taal niet altijd goed
begrepen te worden, geeft hij voor de ‘moeilijke’ Nederlandsche woorden de
‘oorspronkelijke’ Latijnsche termen in de marge! De landstaal was destijds nog zoo
weinig ingeschakeld in het wetenschappelijk verkeer, dat men haar voor theoretische
onderwerpen nog moest toelichten met het Latijn. Stevins voorliefde voor ‘ghoede
Duytsche woorden’ maakt dus dit geschriftje ook interessant als document van de
geschiedenis der Nederlandsche taal.
Wat Stevin te zeggen heeft over het gedrag van den burger onder Eenichvorstheyt
(Monarchie), Ghemeenheyt (democratie), Staetvorstheyt (regeering van een vorst
met beperkte macht) en Voornamelickheyt (aristocratie) te zeggen heeft, is uiteraard
een weinig historisch geworden, en voor zoover het historisch werd, wil ik er hier
ter plaatse niet nader op ingaan. Want niet historisch is stellig de algemeene strekking
van Stevins betoog, dat ongeveer hierop neerkomt, dat de afzonderlijke mensch zich
zooveel mogelijk moet schikken naar de geldende maatschappelijke normen. Deze
tendens is zoo karakteristiek voor het boekje, dat men, als men de consequenties van
Stevin ad absurdum zou willen doorvoeren, eigenlijk tot de conclusie zou moeten
komen, dat deze man een stabiele wereld voor oogen heeft gestaan, waarin de
verandering slechts als noodzakelijk kwaad wordt toegelaten. Met andere, woorden:
Stevin is als prediker der publieke moraal het type van den conformist. Wat schrijft
hij den burger voor?
Men moet de overheden gehoorzamen (hetgeen op zichzelf niet onredelijk genoemd
kan worden; ook als men weet, dat de overheid in quaestie zelf door het omverwerpen
van een andere overheid, overheid is geworden, moet men zich toch houden aan
‘deghene die teghenwoordelick metterdaet regieren’; als men het met de geldende
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normen niet eens is, moet men maar een andere woonplaats opzoeken; en als er dan
iets veranderd moet worden, dan toch in vredesnaam ‘oirdentlick... deur de ghene
dieder wettelicke macht toe hebben’. Enz. Stevin gaat zelfs zoover, dat hij iemand,
die niet meer aan God gelooft, aanbeveelt dan maar te doen alsof, aangezien er anders
misdadigers en hypocrieten te over zouden komen; ‘daerom so u herte seght, daer
en is gheen God (dat schrickelick is), doedet de mont swyghen om u kinders wille,
die ghy geerne saecht in deucht ende eere opwassen om de ghemeentens wille, diens
welvaert oock de uwe is.’ Ook bij Stevin treft men dus al het klassieke argument van
den aartsconformist aan: dat men den godsdienst moet handhaven om de moraal en
de moraal om den goeden gang van zaken in het gemeenebest. Er steekt in deze en
dergelijke redeneeringen van Stevin iets van nuchter gezond verstand, zooals men
het bij Sancho Panza contra Don Quichote aantreft, en tegenover halfgaar idealisme
zonder ‘sense of proportions’ heeft het conformisme van de nuchtere, men zou haast
zeggen commercieele soort zelf wel even iets sympathieks; maar dat op den duur
deze verheimelijking ‘om u kinders wille’ tot veel erger hypocrisie moet leiden dan
de ‘gheveinstheyt’, die Stevin als gevolg van het ongeloof veronderstelt, lijdt geen
twijfel. ‘Sonder Religie gaet het al verloren’, verkondigt Stevin, en het is hem
voldoende om ook op dit gebied de algemeene norm te verheffen boven het
persoonlijk inzicht, dat voor den conformist slechts van secundair belang is.

De nonconformist uit het koffijhuis.
Eeuwen gaan voorbij, menschen sterven, verhoudingen veranderen; maar dat sommige
problemen lang aan de orde blijven, meen ik (de subjectiviteit bij voorbaat
toegegeven) te kunnen afleiden uit het feit, dat ik den nonconformist Greshoff in zijn
Steenen voor Brood voortdurend hoorde polemiseeren tegen Het Burgherlick Leven
van Simon Stevin, hoewel hij van dit geschrift vermoedelijk nooit gehoord heeft.
Het conformisme van den zeilwagenman is het Ned. volk in 't koopmansbloed gaan
zitten, al openbaart het zich dan ook niet altijd in dezelfde formules; of het samenhangt
met den koopmansgeest, zooals mevr. Romein veronderstelt, laat ik in het midden,
maar zeker is, dat Batavus Droogstoppel van de politieke theorie van zijn zooveel
genialer voorvader duchtig heeft geprofiteerd om zijn koffijzaak te drijven. Vandaar,
dat uit hetzelfde Nederlandsche volk als reactie een nonconformist van het formaat
van Multatuli geboren werd en later, nog wel in de buurt van het koffijhuis, een niet
minder verwoed nonconformist als J. Greshoff. Zoowel Multatuli als Greshoff zijn
niet los te denken van de Hollandsche koffij, zij zijn als moralisten echte
wraaknemingen van den Nederlander op zichzelf, op alles, wat hij ‘om u kinders
wille’ permanent heeft verzwegen of achterafgehouden. Greshoff draagt zijn Steenen
voor Brood aan zijn zoons op, maar met bedoelingen, die tegengesteld zijn aan die
van Stevin: hij wil hun leeren antiburgers te worden; een streven, dat men evengoed
ad absurdum door kan voeren als dat van Het Burgherlick Leven (en dat door Greshoff
zelf in zijn apodictische uitspraken ook herhaaldelijk ad absurdum doorgevoerd
wòrdt), maar dat in een cultuur onontbeerlijk is en regenereerend werkt. Tegenover
het ideaal van een stabiele maatschappij verschijnt hier het ideaal van den Eenzamen
Man, die ‘niet mee wil doen’, die opkomt voor ‘een bewust, brutaal, geestelijk en
maatschappelijk egotisme’, voor ‘geestelijke en moreele dienstweigering’, voor een
‘integrale achterdocht’. ‘Ik ben tegen allen die eenheid prediken, al ware het slechts,
omdat ik de verveling verfoei. Wie den vrijen en innerlijk eenzamen man als een
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begeerenswaardig einddoel stelt weet welk een aangename prikkeling hij ontleenen
kan aan zijn hartgrondige verachting voor de confectieburgerij. Wie van het leven
houdt, zoekt nooit wat bindt en vervlakt, altijd wat afscheidt en verschil brengt.’ Dat
is het antiburgerlijk leven, dat Greshoff - men kan het gerust zoo noemen - predikt.
Hij predikt het met allen hartstocht van den man, die reageert, steeds maar reageert
op het ideaal van den primairen staatsburger. Hij spreekt zichzelf desnoods op één
bladzijde tienmaal tegen, want hij redeneert in Steenen voor Brood meer dan ooit
met simplistische termen, die hem als het ware dwingen zichzelf tegen te spreken;
maar het doet zijn enthousiasme geenszins dooven, hier minder dan ooit, omdat hij
steeds de laatste consequenties van het conformisme voor oogen heeft: den totalitairen
staat, waarin voor hem de gehate ‘jabroers’ op de afschuwelijkste manier over den
vrijen geest hebben getriomfeerd. Vroeger kon men nog wel eens ja zeggen zonder
al te schadelijke gevolgen; maar ‘nu moet de jeugd op zijn qui-vive zijn om bij de
minste of geringste toenadering “neen” te roepen. Neen tegen de politici, neen tegen
de kooplieden, neen tegen de zendelingen, neen tegen de zedemeesters, neen tegen
de mooipraters, neen tegen de rechters en neen tegen de korporaals. Neen, neen,
neen. “Neen” is het palladium van “l'honnête homme”.’ Dit ‘neen’ van Greshoff is
dus ook een permanent ‘ja’; hij zegt hartstochtelijk ja tegen den mensch, die zich
niet door de meerderheid en haar dictatuur wil laten tyranniseeren.
De eenzame man - de kunstenaar - ‘l'honnëte homme’: deze drie en nog meer gestalten
neemt de non-conformist in Greshoffs werk aan; dat er tusschen deze drie begrippen
onder een bepaalden gezichtshoek enorme verschillen bestaan, schijnt hem niet te
hinderen; hij zou het waarschijnlijk ook wel toe willen geven, aangezien zijn heele
ideaal belichaamd wordt in de Multatuliaansche figuur van den Nederlander, die zich
(steunend in dit geval vooral op de Fransche cultuur) niet wenscht te laten beet nemen
door de phrasen van links en rechts, oftewel door de noodzaak van ‘het burgerlijk
leven’, om waarheden te verzwijgen in het belang van de ‘welvaart’. Dat hij bij dit
gepassioneerd neen-zeggen zelf herhaaldelijk adhaesie betuigt aan phaenomenen,
die hij elders te vuur en te zwaard te lijf gaat: men kan het niet ontkennen, 't is de
beminnelijke zwakke kant van den polemist, die geen theoreticus is, maar
aphorismen-schrijver en prediker met een altijd levenden stijl, die liever op honderd
inconsequenties wordt betrapt, dan dat hij mooi weerspeelt tegenover de maatschappij.
Wanneer men de waarde van de persoonlijkheid. Greshoff met de noodige critiek
bepaalt, beteekent dat echter nog iets anders dan alleen maar constateeren: ‘zulke
menschen moeten er ook zijn’. Men zou het beter aldus kunnen formuleeren: zoolang
een Greshoff aan het woord is, zal de tendens van Stevin niet absoluut worden; de
nonconformist is het geweten van een volk, dat van nature burgerlijk, maar nog niet
bourgeois satisfait is door al dat verzwijgen ‘om der kinders wille’ en dat naar de
stem van het geweten luistert, daar het toch de stem van zijn eigen geweten is, die
spreekt.
Menno ter Braak.

‘Werk’ en de toekomst
aant.
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Persoonlijkheden gevraagd, maar nog niet verkregen
Critiek op den afgeloopen jaargang
De laatste aflevering van den eersten jaargang van het jongerentijdschrift ‘Werk’
ligt voor ons. Zal het de laatste aflevering tout court zijn? Wij hebben gemeld, dat
de Nederlandsche redacteuren zijn afgetreden, en nadere berichten over vervanging
en voortzetting ontbreken.
Dat het tijdschrift onmisbaar zou zijn geworden, zou ik niet durven beweren. Het
heeft geen bepaalde lijn gevolgd; het heeft enkele jonge talenten aan het woord
gelaten (Lehmann e.a.), over wier toekomst men nog in het onzekere verkeert, maar
het heeft niets vertegenwoordigd. Ook het laatste nummer, dat een prozanummer is,
bevat enkele niet onverdienstelijke bijdragen, waaronder een groote novelle, ‘De
Nuttelooze komedie’, van Kees Greshoff (een zoon van den dichter) wel het meest
opvalt. Een essay van D.A. de Graaf over den ‘monologue intérieur’ schijnt echter
opgenomen te zijn om te bewijzen, dat deze generatie het in de theorie niet tot een
overtuigend geluid heeft weten te brengen.
In ‘Den Gulden Winckel’ van deze maand schrijft C.L. Sciarone over ‘Werk’ onder
den titel ‘Personality Wanted’. Dat het tijdschrift zich zoo weinig strijdbaar heeft
betoond, verklaart hij als een gevolg van ‘de te eenzijdige artistieke oriëntatie der
medewerkers, bij wie men maar al te duidelijk een overdreven geoccupeerdheid met
het vakmanschap waarneemt.’
‘Ik zou willen zeggen,’ vervolgt Sciarone, ‘dat de bijdragen, en vooral ook het
proza, doorgaans uitgesproken poëtisch is. Ondanks 't feit, dat men hier zoovele
ik-verhalen vindt, wat de interessantste vorm van vertellen is, wordt men getroffen
door de eenvormigheid van ideeën en gevoelens, die men het best kenmerkt door ze
romantisch te noemen. Dit op zichzelf is al in strijd met de bewering van Anthonie
Donker, dat deze generatie met een absoluut “niets” zou zijn begonnen. Nergens
vindt men eigenlijk de twijfel aan het nut van nog de pen te voeren, een zich
realiseeren van de dubbelzinnige en zeer bedreigde positie van den intellectueel en
den kunstenaar in een maatschappij, die eenerzijds met onbehoorlijk geluid haar
teveel aan cultuur uitbraakt, anderzijds de eerste beginselen van cultuur ontbeert;
een samenleving die tegelijkertijd den “Geest” als panacee beschouwt en den
intellectueel veracht wanneer hij zich niet in dienst stelt van een of ander hysterisch
ideaal.’
‘De menschen die aan den eersten jaargang van dit maandschrift hebben meegewerkt
vormen geen groep en het is te hopen, dat zij dit ook in de toekomst niet zullen doen.
Men zou alleen verlangen, dat zich meer persoonlijkheden afteekenden. Hiervoor is
allereerst noodig dat men zich wat minder met artistieke oefeningen bezighoudt, zich
rekenschap aflegt van de moeilijkheid der positie waarin zich thans de intellectueelen
en kunstenaars bevinden en dat het nu de tijd is, om de eigen levensvorm te verdedigen
door middel van lagen en listen. Voor alles dienen wij zorg te dragen, dat onze
creativiteit geen onbelangrijkheid wordt en wij moeten niet bevreesd zijn, om
negatieve idealen na te streven. Waar de horde triomfeert, moet het intellect de worm
zijn, die aan haar hart knaagt’.
Tot zoover de schrijver van ‘Den Gulden Winckel’. Men kan, zonder het op alle
punten met hem eens te zijn, toch zijn conclusies over de zwakheden van ‘Werk’
onderschrijven.
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M.t.B.

Multatuli en zijn zoon
aant.

Nogmaals de wed. Douwes Dekker contra haar belagers
Simplistisch schema van zwart en wit
De waarheid over Multatuli en zijn Gezin. Een antwoord aan Julius Pée,
Menno ter Braak e.a. van de Schoondochter. (W.P. van Stockum & Zn,
's-Gravenhage 1939).
Mevr. Douwes Dekker-Post van Leggeloo, weduwe van Multatuli's zoon Eduard, is
niet de eerste, die meent speciaal de waarheid in pacht te hebben over het particuliere
leven van een grooten geest; ‘waarheid!’ was om zoo te zeggen de strijdkreet, het
telegramadres van al degenen, die met onthullingen over duivelsche slechtheid voor
den dag zijn gekomen. Andere menschen mogen hun opvatting geven, in de hoop,
daardoor het karakter van Multatuli duidelijker te leeren zien, de schoondochter
(zooals zij zich kort en krachtig noemt op de titelpagina van haar boek) komt met de
volledige, naakte, afdoende waarheid. Men zij dus voorbereid op een gepeperde
substantie: De schoondochter tegenover den schoonvader, heeft ter verdediging van
haar echtgenoot ongeveer de heele Multatuli-wereld in haar waarheidscampagne
betrokken, en deze gesplitst in een witte en een zwarte partij. De engelen nemen het
op voor den zoon, de duivelen voor den vader.
Zooals men zich zal herinneren, heeft de bejaarde Multatuliaan, dr Julius Pée, in
1937 een boek met documenten over Multatuli laten verschijnen, waarin o.m. een
weinig geflatteerd portret werd geteekend van Multatuli's zoon ‘Edu’; Pée meende
op grond van zijn documentatie gerechtigd te zijn den vader in bescherming te nemen
tegen den zoon. Over deze publicatie is een en ander te doen geweest; schrijver dezes
heeft b.v. naar aanleiding daarvan een aantal brieven van Multatuli aan zijn zijn
vriend Van der Hoeven uitgegeven, waarin de verhouding van den vader tot den
zoon nader wordt belicht. Deze beide geschriften zijn de voornaamste oorzaak van
het ontstaan van het boek van de schoondochter. Nadat zij aanvankelijk mr S. Tromp
Meester bereid had gevonden om voor haar een ontmaskering van de twee individuen
voornoemd te ondernemen in den vorm van een gedetailleerd werk, heeft de
onverwachte dood van dezen bemiddelaar haar zelf naar de pen doen grijpen om af
te rekenen met den verraderlijken Pée en zijn ‘claqueur’ Ter Braak.
Men kan het - ik heb het naar aanleiding van deze quaestie al eerder opgemerkt mevr. Douwes Dekker geenszins kwalijk nemen, dat zij voor de eer van haar overleden
man opkomt; integendeel, dat gebaar had een zeer nobele daad kunnen zijn. De
reputatie van Multatuli's zoon is door de publicatie van Pée in het gedrang geraakt,
en wanneer Pée daarbij gezondigd zou hebben door eenzijdigheid en partijdigheid,
zou mevr. Douwes Dekker volkomen in haar recht zijn om daartegen met alle macht
te protesteeren; ook tegen mijn brievenpublicatie had zij alle bezwaren kunnen

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

aanvoeren, die zij op het hart had. Men begint echter in een dergelijk geval met te
veronderstellen, dat het gaat om verschillend inzicht, en men tracht dat verschil op
te helderen door contra-argumentatie. Niet aldus echter de schoondochter in quaestie;
zij begint met den heer Pée tot den baarlijken duivel en schrijver dezes tot zijn niet
minder verdorven trawant te proclameeren, en dit alles op den ononderbroken kijftoon
van iemand, die de waarheid gaat vertellen en niets dan de waarheid. Deze
buurvrouwenstijl is nu niet bepaald geschikt om te strekken tot verheldering van
inzicht, te meer niet, omdat mevr. Douwes Dekker haar argumenten, vooral tegen
ondergeteekende, zelfs ontleent aan quaesties, die met dit geval niets te maken hebben;
in den trant van: ‘Het is een gemeene kerel, want drie hoog achter, bij De Raaf,
Hamburger en Van der Leeuw, zeggen ze òòk, dat het zoo'n gemeene kerel is’. Dat
in het betoog van mevr. Douwes Dekker, dank zij dezen toon, de meest elementaire
voorwaarden voor een discussie ontbreken, spreekt vanzelf. Men is geneigd haar
heur waarheid over Multatuli en zijn gezin grif cadeau te geven, aangezien men, als
men in zulk een penetrante waarheidssfeer zou moeten leven, de onwaarheid gretig
zou verkiezen.

De witten en de zwarten
Het lust mij dan ook niet den heer Pée, mijzelf of anderen te verdedigen tegen de
energieke pogingen van de schoondochter om iedereen verdacht te maken, die niet
voetstoots bereid is aan te nemen, dat Ed. Douwes Dekker Jr een heros van den geest
en een ideaal zoon van een laaghartigen vader is geweest. Zelfs na dit kijf-offensief,
doorspekt met insinuaties aan mijn adres, wensch ik nog te respecteeren het feit, dat
een weduwe hier haar overleden echtgenoot verdedigt; men kan, met dat feit voor
oogen, veel verdragen en veel begrijpen, onmogelijk veel zelfs. Voor mij is de
verhouding tusschen Multatuli en zijn zoon van den beginne af een zuiver
litterair-historische quaestie geweest, waarbij ik, ik erken het gaarne, met mijn
sympathie aan den kant van den vader stond; ik heb echter ook reeds in het eerste
artikel, dat ik naar aanleiding van Pée's boek over dit geval schreef, getracht
aannemelijk te maken, dat men hier te doen heeft met een van die fatale botsingen,
waarin beiden schuld hebben en niemand schuld heeft. Over dit standpunt, in het
verloop van het geding meermalen toegelicht (waarbij ik ook het verschil tusschen
den Multatuliaan Pée en mijn eigen opvattingen moest kenbaar maken), is natuurlijk
te praten; maar hoe zou men moeten praten met een dame, die de menschen verdeeld
ziet in duivelsche belagers van haar man en enkele smetteloos-blanke verdedigers
van zijn eer? Het spreekt immers vanzelf, dat de belagers nooit iets goeds kunnen
doen, omdat zij in dienst van den duivel staan, en dat, omgekeerd, de verdedigers
ook nooit iets slechts kunnen doen, omdat zij de ‘waarheid’ verkondigen. Als dr Pée
b.v. brieven publiceert, waarin ook voor Multatuli onaangename dingen voorkomen,
is dat voor de schoondochter geen reden om hem vanwege zijn objectiviteit te prijzen,
want een duivelsche geest kan nooit objectief zijn; Pée heeft dan in zijn ijver om van
de kinderen kwaad te spreken zelf niet gemerkt, dat hij Multatuli benadeelde Als
schrijver dezes zich veroorlooft een inleiding bij een Multatulibloemlezing van Pée
scherp te critiseeren, is dat geen bewijs van zijn streven naar objectiviteit in deze
zaak, maar alweer van zijn lage mentaliteit. Iedere steek, dien Pée laat vallen, wordt
hem als een verfoeilijke zonde aangerekend en als een bewijs van zijn valschheid
beschouwd; maar als mevr. Douwes Dekker geen Hollandsch of Italiaansch diploma
van haar man kan overleggen, omdat die bij verhuizingen zoek zijn geraakt, moet
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‘ieder onbevooroordeeld lezer’ op slag begrijpen, dat deze diploma's toch hebben
bestaan. Ik zeg niet, dat ik aan dat bestaan twijfel; maar men moet er niet aan denken,
welke banbliksems van de schoondochter den goeden Pée zouden hebben getroffen,
als hem bij een verhuizing zulk een ongelukje was overkomen!
Aangezien het dus bij voorbaat al vaststaat, dat de ideale ‘Edu’ de meerdere is
geweest van Multatuli en deze laatste niet anders was dan een ‘gevaarlijke stakkerd’,
een infaam individu, met een ‘maitresse’ nog wel, had mevr. Douwes Dekker ons
haar boek eigenlijk grootendeels kunnen besparen; want zij, die dit simplistische
verhaaltje gelooven, gelooven het ook zonder de ‘bewijzen’, en zij, die het geval
voor een weinig gecompliceerder houden, worden door een kijftoon en insinuaties
aan het adres van de overburen toch niet overtuigd. Mevr. Douwes Dekker heeft b.v.
door middel van mr Tromp Meesters gedaan weten te krijgen, dat eenige menschen,
die tegenover Pée ongunstig geoordeeld hadden over ‘Edu’, hun verklaringen hebben
gewijzigd of ingetrokken; hetgeen, dit terzijde, inderdaad noch voor de verklaringen,
noch voor de verklarende personen pleit, al is van één geval bekend, dat de heer
Tromp Meesters er geen bezwaar in zag, den betrokkene met de justitie te dreigen;
fraaie sfeer voor een litterair-historisch onderzoek!! Wij weten nu, dank zij herroepen
en versch aangevoerde kattebelletjes, dat Douwes Dekker jr. een model leeraar is
geweest, die mooi Cyrano de Bergerac kon voordragen; misschien wil dr Pée het
betwijfelen, ik niet. Maar wat heeft dat alles nog te maken met de eenige quaestie,
die voor de litteratuur-historie van belang is, omdat Multatuli een van onze grootste
schrijvers is geweest: de verhouding van vader en zoon? Wat hebben wij te maken
met de familiepraat over den heer Hans Wienecke, den zoon van ‘Sietske’, die ook
tot de duivelskinderen wordt gerekend, omdat hij kwaad van ‘Edu’ heeft gesproken?
Het ware meer dan voldoende geweest, als mevr. Douwes Dekker zijn getuigenis
over ‘Edu’ jegens Pée weerlegd had; er is geen sterveling buiten den familiekring,
die zich voor haar bezwaren jegens den heer Wienecke interesseert. Het is overigens
Pée geweest, die met dergelijk soort getuigenissen het paard van Troje heeft
binnengehaald; want voor den litteratuur-historicus mogen zij deels interessant zijn
als studiemateriaal, voor dames met behoefte aan een uitvoerig verslag van
familieveeten zijn zij een uitnoodiging om het geheele probleem Multatuli op dit
niveau te brengen. Wanneer het boek van Pée dan ook niets anders bevat had dan
soortgelijke getuigenissen, die men door een advocaat weer geheel of gedeeltelijk
ongedaan kan laten maken, dan zou er ook geen aanleiding zijn geweest om zijn
werk als een belangrijke publicatie over Multatuli te begroeten.

De haat jegens de ‘maitresse’
Mevr. Douwes Dekker had echter het goed recht om haar man te verdedigen en die
getuigenissen op hun waarde te toetsen, ook al heeft een en ander met Multatuli
nauwelijks meer iets te maken. Wat zij over Multatuli zelf schrijft, is echter zoo
beneden alles, dat men wel een diep ingewortelde rancune moet veronderstellen om
deze goedkoope, maar voor alles dwaze polemiek te kunnen begrijpen. Waar die
rancune vandaan komt, blijkt trouwens duidelijk genoeg; het is ‘mevrouw Mimi’ de
gehate ‘maitresse’, de booze geest van den verdoolden schrijver, die aan de wieg
stond van deze campagne. Ook hier kan men het zwart-wit-procédé reeds bij voorbaat
aanwezig weten: wat ‘mevrouw Mimi’ gedaan heeft, is des duivels, Tine en kinderen
daarentegen staan in het licht der pure volmaaktheid. Dat men groote sympathie voor
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Tine kan voelen en tegelijk Mimi apprecieeren als een zeer bijzondere vrouw van
een geniaal, zij het in veel opzichten ‘onmogelijk’ man, is voor iemand als deze
schoondochter ongetwijfeld al een nieuw bewijs van duivelsche laaghartigheid; toch
is dit het standpunt van schrijver dezes. Het complotteeren tegen Mimi is echter ook
niet door mevr. Douwes Dekker-Post van Leggeloo uitgevonden, en het zal
ongetwijfeld doorgaan, zoolang vrouwenjalouzie zich van dit onderwerp zal meester
maken. Het is volstrekt zinneloos op dit niveau te discussieeren, aangezien de haat
jegens de ‘maitresse’ niet door argumenten betreffende Multatuli, maar slechts met
de psychologie van de schoondochter te bestrijden is. Het is de solidariteit der
getrouwde vrouwen, die zich tegen de onwettige indringster richt, waaraan wij op
dit punt in de eerste plaats aandacht moeten schenken; anders kan men ook moeilijk
inzien, waarom mevrouw Douwes Dekker, die er op uit is de nagedachtenis van haar
man van blaam te zuiveren, zooveel triomf puurt uit een geschil over de nalatenschap,
waardoor zij de nagedachtenis van Mimi op zwakke gronden in discrediet tracht te
brengen.
Tegenover een slechten zoon en 'n edele Mimi, die Pée ten tooneele voerde, hebben
wij nu een idealen zoon en een duivelsche Mimi; ziedaar het resultaat van het
revisieproces, dat mevr. Douwes Dekker heeft gevoerd; en zulk een simplistische
omdraaiing van haat en liefde betitelt men dan nog als de ‘waarheid’.
M.t.B.

Muddling through
aant.

Voor een bloemlezing de beste methode
Persoonlijke smaak als richtsnoer
Victor E. van Vriesland, Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle
Eeuwen. (De Spieghel, Amsterdam 1939).
Een critiek op de groote bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie, die Victor E. van
Vriesland in de gedaante van een standaardwerk heeft doen verschijnen, zou eigenlijk
als volgt moeten beginnen: ‘Deze bloemlezing is voortreffelijk en ongetwijfeld de
beste poëzie-bloemlezing, die er bestaat; hoe jammer, at zij niet tevens volmaakt is!’
Door zoo te beginnen, zou men onmiddellijk doen blijken van zijn bewondering voor
den arbeid door Van Vriesland met zooveel kennis van zaken en goeden smaak
verricht en toch de noodige amendementen in petto houden; wanneer men met de
amendementen begint, riskeert men, dat de lezer den indruk krijgt, dat men het
geheele werk wil afbreken, en niets zou, speciaal in dit geval, onjuister zijn. Het
ongeluk voor bloemlezingen is alleen, dat er altijd iets op aan te merken is, en meestal
veel; t.o.v. Van Vriesland kan men alvast zeggen, dat de aanmerkingen van
ondergeschikten aard zijn en de lof bovendrijft. Nu ter zake.
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‘De’ Nederlandsche poëzie is een zoo algemeen en onhandelbaar begrip, dat men
er eigenlijk slechts bij feestelijke gelegenheden iets mee kan uitrichten zonder het
nader bepaald te hebben. De twee eerste bepalende vragen zijn: bedoelt men ‘de
poëzie’ als historisch overzicht of als aesthetisch criterium? Deze twee dingen zijn
beide van belang voor den samensteller van een bloemlezing, maar volstrekt niet
hetzelfde; men kan een zeer interessante bloemlezing maken van historisch belangrijke
gedichten zonder acht te slaan op het aesthetisch criterium, en omgekeerd. De meeste
bloemlezingen zijn echter een mengsel van beide soorten, omdat het nu eenmaal niet
doenlijk schijnt historisch en aesthetisch zuiver uit elkaar te houden; een historische
bloemlezing zou nl. ongelooflijk veel ‘poëtisch bocht’ en een aesthetische vooral
veel lacunes moeten bevatten; het eerste is niet bevorderlijk voor de lectuur, het
laatste kwetsend voor den nationalen trots.

Een principieele bloemlezing in practijk.
Toch kan ik hier dadelijk een voorbeeld van recenten datum geven een
principieel-poëtische bloemlezing: de onlangs bij Gallimard verschenen Introduction
àla Poésie Française, van den bekenden essayist Thierry Maulnier, zijnde een
beschouwing over het wezen der poëzie in het algemeen en der Fransche poëzie in
het bijzonder, gevolgd door een keuze van gedichten en fragmenten van gedichten,
waarbij uitsluitend op datgene gelet is, wat volgens Thierry Maulnier tot het
‘beschermd domein’ der poëzie behoort. In deze keuze ontbreekt b.v. Verlaine! ‘Il
n'a pas paru nécessaire de rien extraire de la poésie du XVIII siècle, qui n'offre à peu
près rien de mémorable’ zegt de samensteller, ‘ou des quelques poèmes agréable de
Verlaine. De Lamartine, de Hugo, rien ne peut étre rappelé, que quelques beaux et
rares eclairs illuminant au hasard de vastes compositions verbales d'une extrême
mediocrité.... Si la poésie française, de Villon à Racine, et plus particulièrement au
XVIe siècle, y apparait infiniment plus riche que dans les siècles postérieurs, si après
Racine une véritable nuit s'y étend sur la poésie jusqu' aux toutes dernières années
du XIXe siècle et au premier tiers, magnifiquement riche, du XXe, c'est que tels sont
les faits.’ In het inleidend essay vindt men dan met veel talent, maar toch eenigszins
al te fraai en schoolmeesterachtig, aangetoond, welke de criteria zijn van de echte
poëzie, die weliswaar volgens Maulnier niet de ‘poésie pure’ is, maar er toch dicht
in de buurt komt. Men is geneigd vergelijkenderwijs even te denken aan de inleiding,
die Binnendijk in 1931 bij zijn bloemlezing Prisma schreef.
Zou men volgens deze strenge principes een bloemlezing uit de Nederlandsche
poëzie willen samenstellen, dan zou men met ongeveer dezelfde enorme gapingen
rekening moeten houden als Thierry Maulnier. Van Vriesland is dan ook niet in deze
richting gaan zoeken, want hij moest een lijvig boekdeel aanleggen; maar zuiver
historisch is hij natuurlijk evenmin te werk gegaan. ‘Een gedicht te begrijpen en te
waardeeren in het raam zijner tijdelijke, maatschappelijke en cultureele
ontstaansgronden, maar het toch te toetsen aan de boventijdelijke absoluutheid van
een zuiver poëtische schoonheid - ziedaar het dubbele criterium, dat den samensteller
tot leidraad bij zijn keuze strekte,’ zegt Van Vriesland in zijn voorwoord. Een ‘dubbel
criterium’ lijkt mij in deze materie, eerlijk gezegd, onzin; als Van Vriesland aangeeft
zich van zulk een dubbel criterium te hebben bediend, bedoelt hij waarschijnlijk te
zeggen, dat hij, evenals de meeste andere bloemlezers, voor ieder dichter en ieder
gedicht met zijn smaak te rade is gegaan en het van incidenteele overwegingen heeft
laten afhangen, of hij iets zou plaatsen of niet. Hij zegt ook, dat hij ‘volledig,
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representatief, afwisselend en inlichtend’ heeft willen zijn. Op vier paarden tegelijk
kan men echter niet wedden; wie volledig wil zijn, zal niet representatief, stellig niet
afwisselend en misschien inlichtend zijn; wie representatief wil zijn zal stellig niet
volledig, misschien afwisselend, maar slechts bij uitzondering inlichtend kunnen
zijn; wie.... etc. etc. Van Vriesland moet, om deze vier criteria toch te kunnen
handhaven, dan ook direct beginnen met ze voorwaardelijk te stellen. Het komt er
ook ditmaal op neer, dat zijn persoonlijke smaak voor poëzie (mengsel van historiciteit
en aesthetisme, mengsel ook van volledigheidsbehoefte, representatieve behoefte,
behoefte aan afwisseling en behoefte aan voorlichting) bij de samenstelling van zijn
Spiegel de doorslag heeft gegeven. Deze bloemlezing is een bloemlezing van Victor
E. van Vriesland, en wie op den smaak van dezen dichter en criticus vertrouwt, kan
(met de noodige amendementen in reserve natuurlijk) ook op zijn spiegelsysteem
vertrouwen.... mits hij zich niet late aanpraten dat hier een of ander geheimzinnig
criterium met dubbelen bodem het repect bepaalde.

Concreet geval gaat boven abstracte theorie.
Wat is dan deze persoonlijke smaak? Men geven zonder de bloemlezing zelf als
bewijs-zou daarvan geen preciese definitie kunnen materiaal. Het begrip ‘persoonlijke
smaak’ zegt juist, dat Van Vriesland zich heeft laten leiden door concrete gevallen,
niet door een abstracte theorie, al wil hij het in zijn inleiding nog een weinig zoo
laten voorkomen; het publiek immers eischt meer dan persoonlijke smaak, het wil
houvast, wetten, voorschriften, garanties. Maar (om een kort, zelfs het kortste
voorbeeld uit de heele bloemlezing te nemen), welk beginsel, historisch of aesthetisch,
volledigheid, representatie, afwisseling of inlichting beoogende, dreef Van Vriesland
om te openen met dezen eenzamen regel van een onbekenden dichter uit de 2e helft
van de 11e eeuw:
Hebba olla vogala nestas hagunnan
hinase hic anda thu1)

Het meest waarschijnlijk is, dat hij ongeveer gedacht heeft: ‘In een bloemlezing als
deze is zoo'n oude regel, die niets en alles beteekenen kan, aardig om mee te
beginnen.’ Dat is een concrete overweging, die ik volkomen aanvaardbaar acht;
achteraf kan men dan naar een deftiger en abstracter beginsel gaan zoeken, waarbij
de overweging kan worden ondergebracht, naar een ‘historisch moment’, een
‘poëtische kern’ of iets dergelijks; maar.... achteraf blijft achteraf, het abstracte
beginsel kwam na de concrete, officieuze overweging. Bij het samenstellen van een
bloemlezing nu gaat het, daarvan ben ik volstrekt overtuigd, in meerdere of mindere
mate altijd zoo toe; en wee dengene, die prachtige abstracte principes heeft, maar
den persoonlijken smaak mist! Hij zal misschien enkele partijgangers van zijn principe
tevreden stellen, maar de rest, gewapend met een ander principe, zal hem in de kou
laten staan.
Van Vriesland echter, zoowel historisch als aesthetisch uitstekend onderlegd op
dit gebied en dus niet noodig hebbend zich bij het samenstellen van een bloemlezing
met een principe te sauveeren, paste het ‘muddling through’, waarbij de Engelsche
politiek altijd zooveel baat heeft gevonden, ook op de Nederlandsche poëzie met
groot succes toe; en daaraan (daaraan alleen!) is het te danken, dat zijn bloemlezing
een bruikbare, zelfs een zeer goede, volledige en toch niet overvolledige,
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representatieve en toch niet doctrinaire, afwisselende en toch niet karakterlooze,
inlichtende en toch niet schoolmeesterachtige bloemlezing, is geworden. Dat achteraf
het resultaat van deze aanbevelenswaardige opportunistische poëziepolitiek in naam
van de cultuur, de Nederlandsche letterkunde etc. met een vlag van ‘boventijdelijke
absoluutheid’ en ‘overwegende bekommernis van de schoonheid’ moest worden
gedekt, spreekt ook hier haast van zelf, maar het doet ons toch veel genoegen, dat
Van Vriesland zelf ‘persoonlijken smaak en voorkeur’ als richtsnoer evenmin verzuimt
te vermelden.
Hoe weinig het abstracte beginsel bij werkzaamheden als het bloemlezen waard
is in vergelijking met het ‘muddling through’ kan men ook uit het negatieve bewijzen.
Soms n.l. heeft Van Vriesland werkelijk op een principe vertrouwd, b.v. daar, waar
hij moest ophouden; hij verklaart, dat hij voor deze oplaag van den Spiegel niet verder
heeft willen gaan dan tot ‘auteurs, die hun eersten bundel uiterlijk in 1910 het licht
deden zien’. Het volmaakt zotte gevolg van dezen abstracten regel is, dat men Leopold
en Dèr Mouw (Adwaita) in dit werk vergeefs zoekt, terwijl Greshoff, die hoogst
toevallig voor 1910 een onbeduidend bundeltje van zich gaf, wel vertegenwoordigd
is, en zelfs met een gedicht uit zijn laatste scheppingsperiode! Hoe oneindig veel
beter resultaat zou hier het ‘muddling through’ hebben opgeleverd! Iedere practische
oplossing ware beter geweest dan dit toegepaste beginsel!
Dit symptoom van principieele consequentie noem ik meer om het tegendeel aan te
prijzen dan omdat het de bloemlezing van Van Vriesland ernstig zou schaden. Een
verzamelwerk als dit zal waarschijnlijk altijd het meest aanvechtbaar zijn, waar het
overgrijpt naar het land der nog-levenden; naar mijn smaak heeft Van Vriesland juist
in de 19e en 20e eeuw ook veel te veel naar volledigheid van namen gestreefd, terwijl
met iederen minor poet lang niet één werkelijk overrompelend vers correspondeert.
Zulke bezwaren echter bewijzen alleen, hoe moeilijk het is in een bloemlezing het
historische en aesthetische, de volledigheid en het representatieve eenigszins in balans
te houden; en doorgaans is Van Vriesland daarin (alweer: volgens mijn smaak, die
nogal afwijkt van de zijne) uitmuntend geslaagd. Ik zou minder rederijkerspoëzie
opgenomen hebben dan hij, maar zijn beeld van de middeleeuwen en de gouden
eeuw lijkt mij voortreffelijk; ook de 18e eeuw, die nog te zeer het zwarte schaap is
van den gemiddelden lezer, is met zorg en talent ontgonnen; de 19e eeuw tot Tachtig
blijft, op enkele uitzonderingsfiguren na, ook in deze bloemlezing weinig
aantrekkelijk, maar men kan van een kikker nu eenmaal geen veeren plukken, en de
weelde nà Tachtig is een rijke belooning.
Hoewel het begrijpelijk is, dat met de ruimte van het kloek uitgegeven deel zuinig
moest worden omgesprongen, zouden enkele aanteekeningen bij de oudere poëzie
en een register op de gedichten geen overbodige weelde zijn geweest.

Lof voor den Hollander.
Ik zou moeilijk kunnen zeggen, welk onbekend gedicht mij in deze zee van poëzie
wel het meest heeft getroffen. Daarom citeer ik tot slot alleen dit curiosum: een
gedicht van Simon van Beaumont (1574-1654), dat men als klassieke formule van
de Nederlandsche zelfgenoegzaamheid zou kunnen aanmerken:
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Waertoe te gaan door verre Landen dwalen,
Verslijten tijd, geld-quisten, breecken wind?
Die zonder moeyt' en kost in Holland vind
Dat noodigh is, wat hoeft hy 't verr' te haelen?
Als men al heeft gheleert de tael der Walen
Hoe Engelsch praet, of Spaensch, een vrou of kind,
En datmen 't huys gekomen wel verzint,
Weetmen in Duytsch zich nauwlijcks te vertalen,
Een wulps gelaet, een valsch bedeckt gemoedt,
Hoererens lust, een dert'le quispel-voet,
Een tongh gewent tot vloeck en laster-reden,
Sijn het cieraet dat Napels, dat Parijs,
Dat Roome geeft. Hollander sijt ghy wijs,
Blijft t'huys, leert wel 's Landts-recht, ghebruyck en zeden.

Dit is nu werkelijk een gedicht, dat voor de volledigheid vast niet mocht ontbreken,
dat uiterst representatief is, als afwisseling tusschen de hoogere poëzie volkomen
verantwoord en als inlichting over het Hollandsche volkskarakter van onschatbare
beteekenis mag heeten. Juist daarom waarschijnlijk is het als gedicht beneden de
middelmaat.
Menno ter Braak.
1) Oud-Westvlaamsch, en als zoodanig het oudste in het Nederlandsch bekende
gedichtje, dat beteekent: ‘Hebben alle vogels hun nesten begonnen, behalve ik
en jij.’

Giza Ritschl herontdekt
aant.

Groot Nederland van December
‘Vijf en dertig jaar geleden schreef Kloos: dat waarschijnlijk in later eeuwen een
bloemlezing van Giza Ritschl's allerbeste uitingen tot een bouquetje samengebonden
zou moeten worden, welke ruiker het nageslacht zou blijven bekoren door zijn
frischheid en zoeten geur.’
In deze uitspraak heeft Hendrik de Vries aanleiding gevonden om reeds thans een
bloemlezing uit de poëzie van deze vrijwel vergeten dichteres samen te stellen,
waarvan men de motiveerende inleiding thans kan vinden afgedrukt in Groot
Nederland. Wij moeten natuurlijk de bloemlezing afwachten, maar uit de redeneering
en de voorbeelden van Hendrik de Vries kan ik nog niet opmaken, dat hij een groote
vondst gedaan heeft.
De aflevering bevat verdienstelijke gedichten van Gerard den Brabander, Nine
van der Schaaf heeft een fragment afgestaan uit ‘Droom, de Geleider’, dat geheel en
al den toon heeft van haar proza. Robert Franquinet, een onzer nieuwe rhetoren,
publiceert twee verzen, die ik als gewoonlijk weinig kan bewonderen. Mea
Mees-Verwey schrijft over Henriëtte Roland Holst naar aanleiding van haar
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zeventigsten verjaardag. Ed. Hoornik besluit in dit nummer zijn poëziekroniek met
eenige principieele opmerkingen over de dichtkunst.
M.t.B.

Dichter und Baur
aant.

Het eerste deel van een nieuwe geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Een hoogleeraar, die zijn taal niet kent
Wij hebben hier eenigen tijd geleden al met specialen nadruk aangekondigd de
aanstaande verschijning van een groote nieuwe Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden, die het licht zou zien bij Teulings' Uitgeversmaatschappij L.C.G.
Malmberg te Den Bosch en den Standaard Boekhandel te Brussel. Thans is het eerste
deel uitgekomen van dit werk, dat compleet negen deelen zal tellen; zooals reeds
gemeld, staat het onder hoofdredactie van prof. dr F. Baur van de Rijksuniversiteit
te Gent, terwijl als redacteuren van de verschillende deelen optreden prof. dr J. van
Mierlo S.J., prof. dr G.S. Overdiep, prof. dr E. Rombauts, prof. dr J. Wille, prof. dr
C.G.N. de Vooys, dr Anton van Duinkerken en prof. dr A. Vermeylen. Talrijke
specialisten hebben hun medewerking nog toegezegd.
Een dergelijke grootscheeps opgezette literatuurgeschiedenis dient men natuurlijk
te onderscheiden van de beknopter werken, die in den laatsten tijd verschenen zijn
(zooals ‘Dichterschap en Werkelijkheid’, onder leiding van W.L.M.E. van Leeuwen).
De aangekondigde negen deelen beoogen te zijn een boek, ‘dat geheel aan de eischen
van de moderne literatuur-wetenschap voldoet, dat dus nergens de wetenschappelijke
oorspronkelijkheid en objectiviteit opoffert aan de zucht naar het populaire of het
partijdige, maar dat niettemin, behalve een onmisbaar handboek voor studeerenden,
een betrouwbare en gaarne geraadpleegde gids zal zijn voor alle belangstellenden.’
Aldus het prospectus; en het spreekt vanzelf, dat men het eerste deel van deze
onderneming met nieuwsgierigheid aan dit programma toetst. Laat ik beginnen met
te constateeren, dat aan de uitvoering groote zorg is besteed; letter, papier, illustratie,
band, het is alles uiterst onbekrompen verzorgd, zooals men dat van een standaardwerk
verwacht. Maar de inhoud stelt ons voor een zonderlinge verrassing.

Babylonische spraakverwarring in de literatuurwetenschap.
In dit eerste deel vindt men n.l. eerst een algemeene inleiding over De Literatuur,
haar Historiographie en Methodes, door den hoofdredacteur prof. dr F. Baur, waarbij
zich aansluit De Letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300 door prof. dr
J. van Mierlo, met een inleiding van prof. dr G.S. Overdiep over Middelnederlandsche
taal en stijl. Deze inleiding geeft te denken. Zij schijnt geschreven te zijn om den
lezer te oriënteeren in de methodologie der huidige literatuurwetenschap, die bezig
is zich steeds meer te specialiseeren; men zal het opstel van prof. Baur dus moeten
beschouwen als de theorie bij de practijk, iets in den geest van het deel ‘Gehalt und
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Gestalt’ van Oscar Walzel in het universeele ‘Handbuch der Literaturwissenschaft’.
Wanneer men op deze uiteenzetting wil afgaan, dan moet men wel tot de conclusie
komen, dat er thans in de literatuurwetenschap een chaos heerscht, die zijns gelijke
niet kent; men waadt hier rond in een poel van vaktermen, die door prof. Baur wel
overhoop worden gehaald, maar geenszins verhelderd. Juist in een tak van wetenschap,
die naar specialisatie streeft en dus naar complicatie van de terminologie, zou men
van een inleider mogen verwachten, dat hij met vaste hand orde schiep, tot op zekere
hoogte een einde maakte aan de Babylonische spraakverwarring. Daarvan echter is
bij prof. Baur niets te ontdekken; ik heb in lang niet een zoo onhelder, om niet te
zeggen principieel verward geschrift gelezen als deze ‘methodologische’ inleiding.
Het is duidelijk, dat prof. Baur ongeveer alle boeken en artikelen over zijn vak heeft
gelezen; maar daarmee alleen komt men er nu eenmaal niet, aangezien een omgevallen
boekenkast iets anders is dan een ordenende geest, die met zijn materiaal iets weet
aan te vangen. De inleiding van prof. Baur laat bij den onbevangen lezer den indruk
achter, dat de literatuurwetenschap in het stadium, waarin zij thans verkeert, een
hopelooze vorm van steriele scholastiek is, alleen geschikt om een net van
nietszeggende woorden uit te breiden over een bepaald gebied der cultuur. Iets is
daarvan ook zeker waar, maar het zou juist een uitstekend werk voor een leider van
een handboek als dit zijn om den specialistischen woordchaos te doorlichten met
zijn critisch lampje. Daarvan komt hier echter niets terecht; de beste gedeelten van
de inleiding zijn nog die, waarin Baur zich aan concrete onderwerpen houdt, waarin
hij b.v. zijn standpunt bepaalt ten opzichte van de voorgangers Jonckbloet, Ten Brink,
Te Winkel, Kalff en Prinsen; daar weet men tenminste, welke richting hij uit wil en
welke gebreken in het werk der voorgangers moeten worden aangevuld door de
literatuurwetenschap in haar nieuwste gedaante. De abstracte gedeelten zijn echter
dan ook des te jammerlijker mislukt.
Men zou misschien kunnen beweren, dat de literatuurwetenschap een wetenschap
is voor vakbroeders, die elkaars jargon wel verstaan en in hun specialistische wereldje
best op hun gemak zijn, al zou een dergelijk standpunt niet goed overeen te brengen
zijn met ‘alle belangstellenden, die in het prospectus nadrukkelijk worden genoemd
naast de ‘studeerenden’ als gebruikers van deze letterkundige geschiedenis. Maar
zelfs als men deze woordenwereld zou willen reserveeren voor die vaklieden (hetgeen
op zichzelf al onzinnig zou zijn), dan zou men er in dit geval toch nog op attent
moeten maken, dat de hoofdredacteur van een Geschiedenis van de Letterkunde der
Nederlanden, prof. dr F. Baur, niet in staat is om zich in behoorlijk Nederlandsch
zonder fouten uit te drukken! Deze bladzijden krioelen van onjuistheden en
germanismen, om van de stylistische afschuwelijkheden nog maar te zwijgen; zij
zijn grootendeels onleesbaar, omdat de auteur geen raad wist met zijn taaleigen; men
stuit telkens op zin die volslagen onbegrijpelijk zijn, omdat prof. Baur de taalteekens
niet beheerscht.

Een bloemlezing van afschuwelijkheden.
Ik wil uit dezen taalchaos eenige willekeurige voorbeelden, saamgelezen van
willekeurige bladzijden, aanhalen. ‘De meest blijvende vorm van critiek aan het
woordkunstwerk, en waar door het allereerst in zijn uniciteit en zijn specificiteit als
esthetisch voorwerp wordt gevat, is de letterkundige kenschetsing.’ Dat is een zin
van prof. Baur, met eenige taalfouten en bovendien stylistisch ondeugdelijk. Ander
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voorbeeld (ik laat het den lezer over de fouten te tellen): ‘Een zoo anarchistische
terugkeer tot een atomisme, welk in de esthetische daad alleen en uitsluitend het
bestanddeel scheppende spontaneïteit, oogenblikkelijke intuïtie erkent, rekent niet
voldoende met het tallooze malen te constateeren feit, dat de voorkeur voor een
bepaald kunstgenre als natuurnoodwendig verband houdt met de toehoorigheid van
den kunstenaar tot een bepaald psychisch type’. ‘Dat deze historisch gedetermineerde
begrippen als stijlcategorie steeds eenige vaagheid aankleeft kan niet wonder lijken:
over 't algemeen doen zij niet veel meer dan een bepaalden tijdsstijl benoemen naar
een of ander lichtelijk of aanzienlijk gehypertrophieerd uitzicht ervan’. ‘Op dezen
psychologischen grondregel van de comische verrassing schijnen wel degelijk al de
ondersoorten van het lachwekkende terug te voeren: de drastische anecdote, de fijnere
woordspeling, de drollige toestandscomiek van het intrigue-blijspel....’ ‘De groote
aandacht, door de nieuwste literatuurhistorie aan het wijsgeerig substraat van de
letterkundige verschijnselen gewijd, heeft het niet denkbeeldig gevaar verwekt, dat
litterairhistorische ontledingen than vaak bezwaard gaan met velerlei
ethischwijsgeerige, religieuse, politieke en sociale uitweidingen: waardoor ze eerder
het uitzicht hebben van algemeen-cultuurhistorische verhandelingen dan van opstellen
over een der fraaie kunsten.’ ‘De poëtische visie ontheft het momenteele beleven
aan zijn zuiver persoonlijke oogenblikkelijkheid en schenkt het de symbolische
beteekenis van het algemeen-menscheschelijke, de onmisbare voorwaarde opdat het
in andere menschenzielen de noodige resonantie zou hebben.’
Dit is de ‘stijl’ van prof. Baur. Hij heeft het verder over ‘historisch betuigde
ondersoorten’, over een ‘raamvertelling’, een ‘verhaal-bij-schuifjes’, over
‘beachtenswaardig materiaal’, over ‘opsommerige slothoofdstukken’, over ‘de steeds
weer het eerste uitzicht van de structuur vernieuwende aanbrengst van bouwstoffen’,
over een ‘van den bodem uit vernieuwend werk’, over een ‘epieker’, etc. etc. Wanneer
hij zich over de techniek definieerend wil uitlaten, komt hij tot het volgende schoons:
‘Techniek is eigenlijk evenredigheidsberekening van vorm tot inhoud, een mathesis,
een economie der uitdrukkingsmiddelen, een bewuste vormwil, die de
effect-mogelijkheden van zijn specifiek materiaal wikt en weegt ten overstaan van
een tamelijk helder doorschouwde dichterlijke bedoeling en van een verwacht of
gewenscht “publiek”.’
En een zin, dien ik leeraren ter ontleding zou willen aanbevelen, is deze:
‘Petersen heeft er, overeenkomstig een schematisme, dat vooral de Amerikaansche
werken graag aanwenden, een voorstelling van gebracht die wij hier, lichtelijk anders
aangeboden, teruggeven als een wellicht handig aanschouwingsmiddel, om de
polariteit te illustreeren, waarbij, in het woordkunstwerk, van de dichterlijke
persoonlijkheid uit, op den dubbelen grondslag van een nog ongevormde, buiten het
geïndividualiseerde kunstwerk reeds vóórbestaande materie en een eveneens buiten
de poëtische: schepping reeds vooraf gegeven vormentaal, een als persoonlijk ervaren,
door den kunstenaar beleefde stof, en een geïndividualiseerde, unieke en geheel op
die stofbelevenis berekende vorm hun eenheid verwezenlijken in de idee.’
Men mag wel eens diep ademhalen na zulk een taalexperiment! Deze
voorbeelden zijn voldoende, dunkt mij, om het schandelijk stijltje van
prof. Baur te karakteriseeren. Men vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat
iemand, die de eenvoudigste beginselen der Nederlandsche taal niet eens
kent, algemeen redacteur kon worden van een geschiedenis der
Nederlandsche letterkunde! Deze inleiding is een ernstige blamage, die
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niet veel goeds voorspelt voor de samenstelling der komende deelen......
tenzij men er in slaagt prof. Baur verre te houden van het practische werk,
hetgeen toch ook wel niet de bedoeling zal zijn geweest.
Ik wil er overigens onmiddellijk op wijzen, dat de bijdragen van prof.
Overdiep en prof. van Mierlo in dit deel op een geheel ander niveau staan;
het zijn beide uitstekende wetenschappelijke studies, waarop ik in ander
verband nog hoop terug te komen. Helaas echter wordt een eerste deel van
een reeks beoordeeld naar de algemeene inleiding, en deze is treurig
voorbeeld van hoe het niet moet.
M.t.B.

Streuvels en Dickens als Kerstvertellers
aant.

Een Kerstlied in Polen
De Gemeenschap heeft een Kerstnummer uitgegeven, waarin uiteraard de
Kerstgedachte op den voorgrond staat. Antoon Coolen schrijft over de Kerstvertelling
naar aanleiding van de figuren Stijn Streuvels en Charles Dickens, beiden
Kerstvertellers van naam. Coolen trekt een parallel tusschen deze twee auteurs, die
hij besluit met de volgende woorden:
‘Dickens neemt dat warm en onuitputtelijk pleidooi des harten op voor Kerstmis de heugelijkste dag van alle heugelijke dagen des jaars, en de koude harten, die den
Kerstdag maar malligheid vinden, bekeert hij tot ze zich warmen aan zijn licht en
zóó goede menschen worden “als de goede oude stad of eenig goed dorp in de goede
oude wereld maar kent.” Zoo het humanisme is, het is er een dat gloeit van
hartelijkheid en 't sluit den goeden wil en de liefde in als de voorwaarden die
noodzakelijk zijn. Bij Streuvels is de kerngedachte zuiver religieus, het is de
smeekbede van den advent: Rorate Coeli, en de smeekbede wordt verhoord in het
hart van het kind en in die harten die gelijkvormig worden aan het kind. Zij raken
de Kerstgedachte onmiddelijker, zuiverder en dieper, zij raken de eigenlijke
Kerstgedachte en doen deze stralen in al haar teedere schoonheid in deze atmosfeer
van het Vlaamsche land. Meer dan die van Dickens zijn ze daarom Kerstvertellingen
in den strikten zin. Zij behooren tot het zuiverste en schoonste wat Streuvels schreef.
Zij voldoen aan die voorwaarden om een bezit te worden - wat Kerstekind reeds was
- dat met iederen Kerstmis ons weer de blijdschap hunner ontroering schenkt’.
J. de Lepper heeft Kerstgedachten van Sint Ambrosius vertaald, Jos. Panhuijsen
bewerkte een oud Engelsch Kerstspel, gespeeld door de leidekkers van York. Wij
vinden voorts een stuk proza van wijlen Joseph Roth, en heel wat Kerstpoèzie, waarbij
dit Kerstlied in Polen van Anton van Duinkerken:
Zeg aan het Kerstkind, dat het wegblijft, moeder!
Laat het niet komen, wij hebben geen stal,
Geen os en geen ezel, geen schapen, geen voeder,
Geen avondlucht, open voor eng'lengeschal.
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Wij hebben geen geest meer, die nog durft gelooven,
Dat God waarlijk goed is; geen wijzen zien op
In het holst van den nacht naar de sterren hierboven;
Geen lied houdt de maat van ons angst-hartgeklop.
Wij hebben hier enkel vijandige troepen
Tot heugnis der ziel aan den heiligen nacht
En den plicht om luidkeels Heil Herodes te roepen
Met de kans om onnoozel te worden geslacht.

M.t.B.

Oogen der legende
aant.

Kerkvader der vierde eeuw in visionnaire verbeelding
De ‘excessieve ziel’ en zijn tijd
Teixeira de Paseoaes, Hieronymus, de Dichter der Vriendschap. Uit het
Portugeesch door A.V. Thelen en H. Marsman (J.M. Meulenhoff,
Amsterdam 1939).
De Portugeesche schrijver Teixeira de Pas coaes is voor het eerst in ons land bekend
geworden door de vertaling van zijn ‘roman’ Paulus, de Dichter Gods: een uiterst
merkwaardig boek, dat hier ook een merkwaardig succes had, misschien juist, omdat
het zoo ver afstond van onze eigen Paulus-concepties. Deze Paulus gaf mij destijds
een beschouwing over het mythisch denken in de pen, vooral ter onderscheiding van
het pseudo-mythisch denken, dat tegenwoordig zoozeer in zwang is. ‘De mythos is
hier niet het embryo van den logos’, schreef ik, ‘maar een ander accent van het
denken; een denken dus, waarin alle consequenties van het beeld en het concrete
woord schaamteloos en openhartig getrokken worden, terwijl die consequenties in
het Noordelijke, z.g. 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 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 nieuwe boek van Pascoaes, dat door Thelen en Marsman met dezelfde
toewijding is vertaald, geeft ons alle gelegenheid deze bespiegelingen over het
mythische denken nog eens aan de practijk te toetsen, aangezien het geheel in dezelfde
sfeer ligt als Paulus; zoozeer zelfs, dat men niet in de eerste plaats het verschil
waarneemt tusschen Paulus en Hieronymus, den hoofdpersoon van dit tweede boek;
het psychologische, de analyse van een individu, dat men wil ‘verklaren’ uit zijn
aanleg, zijn milieu, zijn tijd, ontbreekt in de boeken van Pascoaes vrijwel geheel, en
hij komt er ook rond voor uit, dat hij van de psychologie niets moet hebben. ‘O, de
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psychologie, zij is een soort Braziliaansch’, schrijft hij ergens in zijn Hieronymus:
waarbij men dan in aanmerking moet nemen, dat volgens Pascoaes het Braziliaansch
een taal is, die alleen in de verbeelding van Braziliaansche chauvinisten bestaat. Hoe
het ook zij: de psychologie in den zin, dien wij aan dat woord plegen te hechten, is
een schrijver van de kategorie Pascoaes volkomen vreemd; zij bestaat niet voor hem,
zij ‘verklaart’ in zijn oogen niets, zij is alleen geschikt om het beeld van den heiligen
Hieronymus te laten uitdrogen tot een formule voor Darwinistisch aangelegde
geleerden. Pascoaes' Hieronymus leeft geheel in de sfeer van het visioen, van de
legende zelfs; dat is voor den Portugeeschen schrijver de werkelijke wereld, waarin
hij een groote persoonlijkheid uit het verleden rendez-vous geeft. Men vindt hier een
curieuze bekentenis over de wijze, waarop Pascoaes den heilige uit de vierde eeuw
heeft opgeroepen, verbonden aan het visioen van diens morgenuur:
‘Glimlachend dooft Aurora zijn lamp en dan doemt langzamerhand de gestalte
van den Heilige weer op, bleek naast den slaapdronken leeuw en den doodskop die
zijn oogholten strak op Hieronymus heeft gericht. Zoo zie ik hem met de
oogenderlegende (spat, van mij. M.t.B.) en ik waag het ook niet hem los te maken
van die legende. Wanneer hij haar om zich heen heeft gesponnen, dan hoort zij bij
hem als de adelaar bij de Napoleontische mutsen en bij de eeuwige sneeuw in de
Alpen. Zoo zie ik hem, aan zijn voeten een leeuw, vóór hem de doodskop en de
Bijbel - een landschap, hemel en woestijn.’

Overstelpingstechniek en de ‘historische’ Hieronymus.
Ziehier een typisch staaltje van het mythische denken, dat lijnrecht staat tegenover
het gerationaliseerde, het ‘Darwinistische’ denken; volgens het mythische denken is
de legende niet iets, dat van de historische persoonlijkheid moet worden afgepeld,
opdat de ‘werkelijkheid’ van zijn existentie aan het licht kome, is de legende dus
niet de vijandin van de ‘werkelijkheid’, maar integendeel, de verheviging ervan of
de uitstraling, die pas recht het wezen dier ‘werkelijkheid’ onthult. De leeuw en de
doodskop, attributen, die Hieronymus worden toegedacht, behooren tot de sfeer der
legende en dus tot het leven van Hieronymus! Een dergelijke redeneering gaat tegen
het Westersch historisme, tegen den ‘zuiveringsgeest’ van het Westersche analytische
denken radicaal in; en wie dus meent van Pascoaes een wetenschappelijk
‘gezuiverden’ Hieronymus voorgezet te krijgen, kan het boek beter ongelezen laten.
Pascoaes' Hieronymus leeft geheel en al in het beeld, in het visioen; buiten dat visioen
om is hij niets, is hij amper een geraamte. Hij komt tot den Westerschen lezer in den
vorm eener beeldenlawine, die niet ophoudt eer het boek uit is. Dit is waarachtig
geen brave vie romancée, naar het model van Stefan Zweig, maar de gewelddadige
ontketening van een subjectieven beeldenstroom, waarvoor geen logische dammen
bestaan; men wordt meegesleurd, of men wil of niet en als men achter wil blijven,
zal men aan wal moeten trachten te komen en hard wegloopen.
Er is een ‘historische’ Hieronymus: een der bekendste kerkvaders, wiens
briefwisseling een zekere vermaardheid heeft gekregen; een strijder voor de
orthodoxie, geboren plm. 340 te Stridon in Dalmatië, gestorven in 420 te Bethlehem;
vermaard geleerde en theoloog uit den groeitijd der juist officieel geworden
christelijke kerk; na een ‘innerlijke’ bekeering kluizenaar in de buurt van Chalkis,
later presbyter te Antiochië en onder paus Damasus leeraar te Rome, vriend van
vrome vrouwen, die hem volgen naar Palestina, waar hij kloosters sticht; de Vulgata,
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de Latijnsche Bijbelvertaling der katholieke kerk, is zijn werk geweest. Deze
Hieronymus is, als men wil, het geraamte van Pascoaes' boek, dat men eigenlijk noch
een biographie, noch een roman kan noemen; want het gaat hier niet om het geraamte,
zelfs niet om het zeer accuraat gereconstrueerde geraamte, dat de historici
‘werkelijkheid’ noemen, maar om een deels visionnair, deels moraliseerend geschrift,
waarbij Hieronymus als partij is betrokken. In een ‘persoonlijk woord aan den
Nederlandschen lezer-vriend’, dat Pascoaes aan de vertaling heeft toegevoegd, zegt
deze:
‘Hieronymus is.... een excessieve ziel door de buitengewone manier waarop hij
de vriendschap onderging en de vrouw heeft geïdealiseerd en tevens door de wijze
waarop hij zijn dierlijke driften ten offer bracht aan een boetvaardig bestaan in de
woestijn van Chalkis en in de Grot des Verlossers te Bethlehem. Bovendien is hij
een groot en satirisch schrijver en wat hem nog belangrijker maakt, is juist de tijd
waarin hij heeft geleefd, het meest dramatische tijdperk van heel de geschiedenis,
want de geschiedenis van Europa komt voort uit een eeuwig conflict (eeuwig omdat
het geen oplossing kan vinden) tusschen het Morgenland en het Avondland, tusschen
de kelto-latijnsche en de germano-slavische ziel, tusschen den Senaat en Alarik, of,
zooals ten tijde van onzen kerkvader Hieronymus, tusschen den god van den Vrede
en den god van den Oorlog (een katholiek mythologiseert over goden!! M.t.B.), in
één woord: tusschen den linker- en den rechteroever van den tragischen Rijn. Dit
conflict is eeuwig, dat wil zeggen zonder de mogelijkheid van een entente cordiale,
omdat wij hier in wezen te maken hebben met een ethnologisch en geographisch
noodlot, veroorzaakt door de vitale energie dier twee zielen, waarin Europa is verdeeld
- sinds eeuwen. Wanneer dit conflict eindigt, houdt ook Europa historisch op te
bestaan.’
Men kan dus wel zeggen, dat de conceptie van Pascoaes heel wat meer is dan een
gewoon heiligenleven! En inderdaad, het is vooral de tijd, de eeuw van de
barbareninvallen en de kettersche polemiek, die in het zuiver dichterlijke boek van
Pascoaes gestalte krijgt: niet eenmaal, maar telkens en telkens weer, alsof de schrijver
er niet genoeg van kon krijgen ons met beelden te overstelpen. Zijn zeldzame
beeldende kracht uit zich in deze techniek der overstelping, die een vorm van herhaling
is, maar dan in de sfeer van het steeds van vorm en kleur veranderende visioen,
waaruit de moraliseerende bespiegeling voortvloeit; men krijgt dus een verzameling
beeldende strophen, die tegelijk de houding van Pascoaes tegenover het leven moeten
‘formuleeren’; deze ‘roman’ is minstens evenzeer een aristocratisch-christelijke preek
als een vlammend tafereel van heidensche natuurweelde en barbaarsche catastrophen.
Aangezien de logische continuïteit van het ‘verhaal’ bij deze opeenvolging maar een
zeer geringe rol speelt, werkt de overstelpingstechniek op den duur eenigszins
uitputtend; de normale inzinking wordt den lezer evenmin gegund als de nuchterheid
van het abstracte begrip; hij moet van visioen tot visioen, van apocalyps tot apocalyps,
van moraalkern tot moraalkern, hij wordt bekogeld, overgoten, verbrand, verzengd
met deze onophoudelijk actieve poëzie; hij moet zich kunnen overgeven aan den
roes van het netvlies en aan een hagel van moralistische schoten, wil hij Pascoaes
Hieronymus van het begin tot het einde kunnen volgen.
Ik ben er dan ook nog niet precies achter, hoe men een boek als dit het best leest;
want dàt men het leest, is een feit. Alles, wat Is. Querido en Arij Prins ten onzent
verkeerd hebben gedaan, doet deze auteur goed, om de eenvoudige reden, dat de
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beeldenvloed hier niet uit zinnelooze woordenstapelarij of aesthetische armoede van
geest voortkomt, maar uit een werkelijk geïnspireerde ziel, waarvan men op iedere
bladzijde weer ontdekt, dat zij zich uit overvloed (of om een voor deze gelegenheid
toch wel toepasselijk modewoord te gebruiken: uit ‘gedrevenheid’) in deze visionnaire
mateloosheid laat gaan. Deze man, die de psychologie om haarzelfs wille versmaadt,
uit zich desalniettemin in psychologische flitsen en keiharde karakteristieken, die
onmiddellijk verraden, dat hij, ofschoon visionnair, het tegendeel van een vagen
zwijmelaar is. Wat zegt men b.v. van deze samenvatting van den groei van het
Christendom:
‘Het kunstmatige wordt natuurlijk. Leugens zijn in staat in waarheden over te gaan,
en nog meer: iedere waarheid ontspringt aan wat oorspronkelijk een leugen was. Ten
slotte komt het zoo ver, dat de pij tot monnik is geworden. De lompen maken den
bedelaar, het colbert den burger, de uniform den held van het slagveld en in den
witten sluier verbergt zich al de maagdelijkheid van de vrouw. Uit schaamte over
zijn lichaam beroemt de christen zich op zijn ziel, die men het eeuwige leven heeft
beloofd.’

Nietzscheaansch katholicisme.
Een dergelijke psychologische flits (een van de zeer vele) vertolkt duidelijk den
invloed, dien de katholiek Pascoaes van Nietzsche heeft ondergaan. Zijn Hieronymus
is dan ook in de eerste plaats een ‘excessieve ziel’, mutatis mutandis een
‘Uebermensch’, en pas in de tweede plaats een kerkvader, een historische figuur der
christelijke kerk. ‘Er zijn slechts weinig Christenen op de wereld, zooals er ook
slechts enkele dichters zijn. Duizend schepselen worden geboren opdat één enkele
creatuur zich losmaakt uit het donker en zijns weegs gaat als held door roem
omstraald, of als verheerlijkt heilige. Het is het lot der Menschheid één mensch voort
te brengen, die haar wegrukt uit het karrespoor van allen dag.’ Dat is niet christelijk,
dat is Nietzscheaansch gedacht en vooral gevoeld, maar desondanks is Pascoaes geen
volgeling van Nietzsche; bij al zijn visionnaire begaafdheid was Nietzsche in laatste
instantie een logisch, geen mythisch denker, terwijl Pascoaes uitsluitend en alleen
zijn kracht put uit het zich telkens vernieuwende beeldperspectief, bovendien de
breuk in den mensch als tweeledigheid van orang oetan en metaphysisch wezen zeer
sterk beseft en daarom in de katholieke levenssfeer kan blijven met allerlei kettersche
en heidensche inslagen erbij. In hoeverre hij dat ook zal kunnen in zijn volgenden
‘roman’ over Napoleon (waarvan men in dit boek al eenige teekenen kan bespeuren),
zullen wij moeten afwachten; maar veel doet het niet ter zake, omdat Pascoaes, wat
hij verder ook moge zijn, voor alles op zoek is naar de ‘excessieve zielen’, in welke
sfeer hij ze ook moge ontmoeten.
Maar zonderlinge paradox: in dit boek, geschreven om een ‘excessieve ziel’, den
heiligen Hieronymus, ‘ciceroniaan en christen’, asceet en vriend van vrome vrouwen,
is het tenslotte toch het visioen van den onstuimigen, barbaarschen en ketterschen
tijd, dat het beeld van de persoonlijkheid opslorpt. Het is, alsof de tijd zoo met den
uiterst-persoonlijken metaphysischen hartstocht van Pascoaes geladen wordt, dat
zelfs de middelmatigen en afschuwwekkenden sterk van vorm en fel van kleur
worden, en de heilige slechts één van hen is. De collectiviteit doet het individu hier
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niet verdwijnen in een grauwe banaliteit (als in zoovele romans van collectivisten),
maar de dichterlijke bezieling van het individu Pascoaes zet de samenleving der
menschen en de natuur, waaruit zij voortkomt, maar waarvan zij tevens gescheiden
is door de metaphysische passie, onder hoogspanning, zoodat geen detail door
mechanisatie gedood wordt. Men ga slechts na, hoe zeldzaam levend hier die
geschillen over theologische quaesties in het beeld van den tijd opduiken! Hieronymus
is onder zijn medemenschen niet zoozeer een bijzondere persoonlijkheid als wel een
extra metaphysisch geladen verschijning; en is dit niet het criterium voor de
‘excessieve ziel’ in het algemeen bij Pascoaes.... voorzoover er bij hem van
algemeenheid sprake kan zijn?

Uitnemende vertaling.
Ik heb alle bewondering voor de ook ditmaal weer sublieme vertaling van Thelen en
Marsman, die slechts een enkele maal doet vermoeden, dat men met een bewerking
uit een andere taal te doen heeft; deze vertaling is een dichterlijke herschepping van
den eersten rang. Een hypothese: is het proza van Teixeira de Pascoaes misschien
het proza, dat Marsman in zijn expressionistischen tijd zelf had willen schrijven; is
het dus zijn eigen proza, bezield door een overstelpenden anderen inhoud, waaraan
hij zich derhalve slechts behoeft over te geven om het tot zijn eigen taal te maken?
In ieder geval mag de schrijver zulken vertalers wel dankbaar zijn, want een slechte,
en zelfs een middelmatige vertaling zou voor een werk als dit funest zijn; wat in het
beeld leeft, kan slechts door het gelijkwaardige beeld herschapen worden.
Menno ter Braak.

De eeuwige Reinaert
aant.

Wederopstanding van den vos onder hedendaagsche menschen
Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd door J. van
Dam. Met houtgravuren van A.S. Hendriks. (De Tijdstroom, Lochem z.j.).
HET EPOS VAN REINAERT DEN VOS is het epos van den Nederlandschen stam
geworden en blijkens de onlangs verschenen nieuwe berijming van J. van Dam nog
altijd zoo populair, dat het hedendaagsche dichters (of rijmelaars) aanlokt om het te
moderniseeren. Dit moderniseeren gaat nu eens heel ver, terwijl het zich dan weer
tot moderniseering van het taaleigen beperkt; maar het feit van het moderniseeren
wijst in ieder geval op levendige belangstelling.
M.i. kan men deze belangstelling het best verklaren door de mogelijkheid in de
Reinaert-figuur allerlei moderne waarden te leggen. Het gaat met Reinaert als met
Don Quichote en andere beroemd geworden personages uit de wereldliteratuur, zij
komen vrij voor interpretatie, een later geslicht begint hen te ‘duiden’, aangezien zij
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zich niet onder één hoedje laten vangen; zij worden, met andere woorden, juist voor
het nageslacht interessant, omdat zij zoover boven het gemiddelde van hun tijd
uitsteken. De moderne mensch herkent iets van zichzelf in Reinaert en Don Quichote
en daarom lust het hem die personages telkens weer onder het perspectief van zijn
eigen ‘belangen’ te zien. Van de gevoelens, waarmee de tijdgenooten dergelijke
figuren hebben begroet, kan men zich trouwens niet zoo gemakkelijk een voorstelling
maken; en in laatste instantie, wat doet het ertoe? Het feit, dat de Reinaert-figuur
nog zoo springlevend is voor ons, is wel in de eerste plaats belangrijk. Unamuno
heeft gezegd, dat men aan de geleerden, critici en geschiedschrijvers de verdienstelijke
en nuttige taak mag overlaten om vast te stellen, wat Don Quichote in zijn tijd
beteekend heeft, maar ‘dat het ons daarentegen vrij moet staan, zijn onsterfelijk werk
als iets eeuwigs.... te beschouwen en duidelijk te maken, welke gedachten, gevoelens
en gewaarwordingen de lectuur van dit boek bij ons wekt.’ Wat hier over het werk
van Cervantes gezegd wordt, geldt ook voor het epos ‘Van den Vos Reinaerde’; voor
ons, voorzoover wij niet optreden als geleerden en historici, is de beteekenis van den
vos als ‘eeuwig’ wezen van meer belang dan zijn historische situatie, en derhalve
interesseeren ons alle subjectieve reacties op Reinaert.

Geen communis opinio over Reinaert.
Deze houding impliceert natuurlijk geenszins, dat men onverschillig is voor het werk
der geleerden, integendeel. Zelfs uit hun onderzoekingen blijkt bovendien al, dat er
geen ‘communis opinio’ over Reinaert bestaat. Men heeft in Reinaert, zegt prof. dr
J.W. Muller, onze beste Reinaertkenner, in zijn eminente inleiding tot de critische
uitgave van het dierenepos van den vos 1), ‘beurtelings het type gezocht en gevonden
van den opkomenden derden stand der Vlaamsche poorterbourgeoisie, of van den
kleinen adel. De dichter zou een democraat of roode republikein geweest zijn; waarom
niet evenzeer misschien een anticlericale “liberaal” (“avant la lettre”)? Of wel:
Reinaert zou de Wreker zijn van het Recht op de vooze maatschappij, waar de
schijndeugd heerscht! Enzoovoort!.... Reinaert is eerst de belichaming der wereldsche
loosheid en voosheid geworden, later weer de drager van liberaal-politieke
denkbeelden, laatstelijk zelfs, in eene hedendaagsche opera, de verpersoonlijking
van den Vlaamschen democratischen strijd, de held en martelaar der vrije gedachte,
in den trant van den Uilenspiegel uit De Costers heldendicht!’ Muller, de geleerde,
meent echter, dat moderne opvattingen ‘de juiste opvatting van het oude gedicht
noch bederven noch belemmeren (mogen)’, en die juiste opvatting zou dan zijn, dat
Willem en Aernout, de auteurs van het gedicht, als eenig doel hadden: ‘de hoorders
om de dwaasheden en gebreken hunner medemenschen te laten lachen’.
Men ziet, dat Muller toch de pretentie heeft een juiste opvatting te kunnen stellen
tegenover de vele onjuiste. Echter valt die ‘juiste’ dan wel mager uit; want de ‘juiste’
opvatting doet niet anders dan het probleem verschuiven, omdat een komisch gedicht,
dat hoorders of lezers moet laten lachen, altijd bepaalde bedoelingen, een bepaalde
gerichtheid van het lachwekkende veronderstelt. De dwaasheden en gebreken der
menschen, die in den ‘Reinaert’ gehekeld worden, kunnen nu om zeer verschillende
redenen gehekeld zijn, en het genie van Willem en Aernout laat in dit opzicht vele
interpretaties toe; ik geloof dan ook niet, zooals Muller, dat er een ‘juiste’ opvatting
van den Reinaert is, anders dan in de philologie; het zijn de vele ‘onjuistheden’, die
voor ons de beteekenis van de figuur uitmaken. Of beter gezegd: Reinaert is zoo
meesterlijk geconcipieerd in het middeleeuwsche kunstwerk, dat hij voor verschillende
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interpretaties vatbaar is en zal blijven, totdat hij onder het stof der bibliotheken is
bedolven geraakt. Weliswaar preek ik nu voor eigen parochie, omdat ik zelf in mijn
Politicus zonder Partij, een van die onjuiste opvattingen van Reinaert heb geriskeerd
en dat wel in het volle bewustzijn, dat ik geen ‘juiste’ opvatting verkondigde in den
zin van prof. Muller. Ik beschouwde Reinaert als den representant van den vleesch
geworden geest tegenover den quasi-Geest (met hoofdletter), waarvan Reinaerts
mededieren de eenigszins zielige, hoewel opschepperige vertegenwoordigers zijn.
‘Reinaert,’ aldus mijn onjuiste opvatting, ‘is de eenige onder hen, die van den geest
gebruik kan maken, omdat hij door zijn physieke inferioriteit aangewezen is op den
geest, afgericht op den geest, getraind in den geest; hij is de eenige, die zich (uiterst
reëel!) bij het woord “geest” niets anders voorstelt dan list, bedrog, blasphemie,
veinzerij, d.w.z. een geestelijke functie in dienst van een zwak lichaam. Alleen
Reinaert weet daarom oprecht geestelijk te leven, zonder zich belachelijk te maken,
terwijl de anderen bij 't geringste geestelijke raffinement door de mand vallen; hun
plompe lichamen blijken slechts door den geest geïnfecteerd, omdat in hun plompe
hersens een beeld van den geest bestaat als iets gescheidens, iets afzonderlijks, een
complex eer-, stands-, deugd- en andere begrippen. Met al hun autoriteit en al hun
geestelijke blague zijn zij daarom machtelooze marionetten van den vos, zoodra zij
in situaties verzeild raken, waarin noch physiek overwicht, noch vooze autoriteit
baten; door woorden worden zij telkens slachtoffer, en, eenmaal in de klem, kunnen
zij er op hun gemak over nadenken, hoe “wijs”, “vroom” en “dapper” zij anders wel
waren’. In Reinaert, aldus mijn conclusie, ‘is de geest werkelijk vleesch geworden’.
Ik zou echter al bijzonder naïef moeten zijn geweest, als ik onder het schrijven
van deze Reinaert-bladzijden in den waan verkeerd had, de (eenige) ‘juiste’ opvatting
van het middeleeuwsche epos te geven! Deze opvatting is een opvatting, een aspect
van de Reinaert-figuur, een moedwillig subjectieve interpretatie, maar op het moment
van het interpreteeren voor mij de eenige waardevolle; met genoegen erken ik echter,
dat men met hetzelfde recht den historischen Reinaert kan zien als een ordinairen
boef of een gemeenen oplichter. Waarom niet? Dit personage is voor ons nog zoo
rijk, aan schakeeringen, dat het die veelheid van opvattingen mogelijk maakt; wanneer
wij ons tot de juistheid van Muller beperkten, zou dat een verarming beteekenen.
Hetgeen natuurlijk niet wegneemt, dat het geleerdenonderzoek naar den historischen
Reinaert (waardoor b.v. is komen vast te staan, dat er twee dichters waren i.p.v. één)
volledig van kracht blijft; er is bestendige wisselwerking tusschen het
wetenschappelijke onderzoek en de subjectieve interpretatie.

Moderne bewerkingen van den ‘Reinaert’.
Wat ik hier over den historischen en den ‘eeuwigen’ Reinaert heb gezegd, moge
dienen om aan te duiden, hoe ik in het algemeen tegenover moderniseeringen sta.
M.i. is de ware moderniseering niet de bewerking van den middelnederlandschen
tekst, die ook voor moderne leekenlezers nog de levendigheid zelf is en in goedkoope
uitgaven met commentaar voorhanden, maar de wederopstandig van Reinaert, telkens
weer, voor menschen, die iets van hun natuur in hem herkennen. Dat nochtans het
aantal bewerkingen niet gering is, kan men toeschrijven aan allerlei redenen van min
of meer bijzonderen aard; men wil den tekst nog gemakkelijker verstaanbaar maken,
men wil hier en daar iets kuischen, of men wil zijn eigen opvattingen in den tekst
zelf binnensmokkelen. Men vindt deze (epische en dramatische) bewerkingen in de
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geciteerde inleiding van Muller opgesomd; ik noem van de bewerkers uit de 19e en
20ste eeuw J.F. Willems, Julius de Geyter, Prudens van Duyse, Stijn Streuvels, S.J.
van den Bergh - Laurillard, Carel Voorhoeve, Paul de Mont, Jan Walch en E.
Veterman. De twee laatste bewerkingen voor tooneel zijn nog niet lang geleden
gespeeld door resp. de Leidsche studenten en de Amsterdamsche Tooneelvereeniging;
zij zijn in het soort verdienstelijk, maar bewust opgezet als satire met hedendaagsche
toevoegingen en veranderingen.
Een heel ander genre bewerking is de thans verschenen moderne berijming door J.
van Dam. Zij beoogt niet anders dan de gemakkelijker verstaanbaarheid van den
tekst (de kuisching inbegrepen); de versnummering is die van het Comburgsche
handschrift (ed. Buitenrust Hettema), de berijming is gemaakt naar de populaire
uitgave van den mnl. tekst door dr D.C. Tinbergen. Ik vraag mij af, of zulk een
moderne berijming ‘in een behoefte voorziet’. De oorspronkelijke tekst is, zooals ik
al opmerkte, met een beetje annotatie voor ‘leeken’ uitstekend leesbaar, en nieuwe
waarden voegt de bewerking van Van Dam niet aan het origineel toe (zooals b.v.
wèl de proza-bewerking van Stijn Streuvels, met de aardige illustraties van Gustaaf
van de Woestijne, die werkelijk ‘herschreven’ is). Men zal dit overigens fraai
uitgegeven werk dus wel het best kunnen zien als een tegemoetkoming aan hen, die
absoluut geen middelnederlandsch wenschen te verteren en toch den ‘Reinaert’
ongeveer in het oorspronkelijk verband willen lezen; en als zoodanig heeft het daar
misschien een taak. Ik blijf het origineel echter verre prefereeren, ook voor ‘leeken’.
De berijming van Van Dam gaat uit van hetzelfde maat- en rijmschema (anders dan
de rijmlooze moderniseering door Carel Voorhoeve van 1932) maar is, hoewel zij
veel beter voldoet dan die van Voorhoeve, toch een vorm van vlotte rijmelarij
gebleven, die voornamelijk kan dienen om het verlangen naar den echten ‘Reinaert’
te prikkelen. Onder de houtsneden van mej. A.S. Hendriks zijn er enkele, die het
bijzonder goed doen, maar niet alle hebben de qualiteit van de beste.
Eén opmerking moet mij nog van het hart. Ook in deze bewerking, evenals in die
van Voorhoeve en Streuvels, is de amusante passage, waarin de ‘noodsprong’ van
den kater Tibeert in den strik wordt beschreven, met zorg gekuischt.... en derhalve
bedorven. Wat wil men met zulke onnoozele preutschheid toch bereiken? Deze
uitgaven zijn toch niet voor de kinderkamer bestemd? Of zoekt men soms in dergelijke
betuttelingen van het oude epos den vooruitgang van het menschelijke geslacht?
Menno ter Braak

Piet Paaltjens Jr en Sr
aant.

Een navolging van de negentiende-eeuwsche ‘verzen op knikkende beenen’
De Janus der ironie
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Eric van der Steen, Paaltjens Sr. (Nijgh & Van Ditmar, Rotterdam z.j.).
De gedichten van Piet Paaltjens (en, in ietwat andere verhoudingen, ook die van den
Schoolmeester) nemen in onze literatuur een uitzonderingspositie in. Piet Paaltjens
is veel gelezen, maar men heeft hem meestal niet au serieux genomen; hetgeen ten
deele uit het karakter van zijn poëzie voortvloeit; maar.... ten deele. Men moet in
den jeugdigen Haverschmidt zeker niet den studentikoozen vorm van zijn
‘Weltschmerz’ au serieux nemen, maar des te meer het verschijnsel als zoodanig,
dat typeerend is voor een maatschappij, waarin de waarden van de moraal nauw
verwant zijn aan openlijke hypocrisie, en ieder verzet daartegen den jongen student
bij voorbaat al een strijd tegen de bierkaal lijkt; dus retireert hij naar de romantische
ironie om de dwaasheid van het bestaan. De ‘Weltschmerz’, den Nederlander in het
algemeen bijzonder vreemd en in ieder geval het tegendeel van een nationale
eigenschap, zooals de vaderlandsliefde en het ‘hou en trouw’, is eenerzijds n.l. een
vorm van verzet en anderzijds een vorm van machtelooze berusting in de bestaande
dwaasheid; daarom nadert de ‘Weltschmerz’ dikwijls het cynisme, dat eveneens
voortdurend protesteert maar ook zonder den wil tot veranderen. Bij een figuur als
François Haverschmidt, een melancholicus, maar tevens een maatschappelijk mensch
en een gemoedelijk humorist (‘Familie en Kennissen’), is de Paaltjens-episode een
merkwaardig symptoom van een vlucht in het studentikooze, maar met een ondergrond
van onmiskenbare echtheid; de echtheid is hier, wel te verstaan, de pose, want de
‘Weltschmerz’ kan in de geordende maatschappij niet anders echt zijn dan door een
houding.

Imitatie en innerlijke verwantschap.
Woordkunst in den zin van Tachtig is Piet Paaltjens poëzie zeker niet; zij behoort,
onder dit aspect gezien, tot de rijmelarij; maar behoorde de door Tachtig wat hautain
gepatroniseerde Multatuli ook niet tot de ‘slechte dichters’, waarvoor men vele
‘goede’ dichters cadeau geeft? En hebben beiden niet den invloed van Heine
verdisconteerd? Men kan den invloed van Multatuli ondanks de officieele
tegenwerking der woordkunstenaars echter gemakkelijker nagaan dan die van
Paaltjens; hetgeen ook begrijpelijk is, omdat ‘Weltschmerz’ zich niet programmatisch
laat verveelvoudigen; men denkt, voor den laatsten tijd, b.v. aan het phaenomeen
Mien Proost. Evenmin verbaast het mij, dat de ‘cynicus’ Eric van der Steen thans
een navolging van Piet Paaltjens het licht heeft doen zien, die hij als volgt motiveert:
De Schoolmeester en Piet Paaltjens,
hun verzen op knikkende beenen,
die somtijds snikken van 't lachen
om elders van harte te weenen,
dit kleine maar reine duet,
het neuszingen niet goed machtig,
getweeën dan ook overschreeuwd
door de drukke beweging van tachtig ik hou van hun dwazen ernst,
ik vereer hun schichtige gratie;
bij wijze van bewondering
volgt deze zachte imitatie.
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Ook Van der Steen ziet, blijkens dit inleidend poeëm (waarvan het citaat slechts een
onderdeel is). Piet Paaltjes en den Schoolmeester als door Tachtig verwaarloosde
figuren. Wel had deze beweging, een Cornelis Paradijs- en een Julia-historie, maar
dit zijn meer bijgeluiden; de ‘Weltschmerz’, de bewust valsch geïnstrumenteerde
ironie, heeft hier geen vaste woning. Het blijft alleen de vraag, of men Piet Paaltjens
en den Schoolmeester in één adem kan noemen, zooals Van der Steen hier doet? De
omstandigheid, dat zij geen van beiden in de lijn van ‘De Nieuwe Gids’ liggen, maakt
hen nog geenszins tot gelijken.
Overigens geeft Van der Steen ook te kennen, dat zijn ‘imitatie’ op een gevoel
van innerlijke verwantschap berust:
Ik ken hun gevoel aan den lijve:
men overdrijft zijn droefheid
in de hoop dat zij over zal drijven;
(een raadsel voor de levens
volgens een vasten ritus:
de een noemt de schepping: ‘Welles’,
de ander wiet wellust: ‘Nietes’ wij zijn geschapen als Janus,
die ja-nee in zich vereenigt
en die dus door beide partijen
met milde hand wordt gesteenigd).

De moderne noot.
In deze ‘beginselverklaring’ van Janus Bifrons is de ambivalentie van de
‘Weltschmerz’, van het aangrenzende cynisme en de romantische ironie niet slecht
weergegeven; het is ‘ja’ noch nee’, en het is allebei. En inderdaad, Eric van der Steen
is er doorgaans in geslaagd om het genre van den negentiendeeeuwschen voorganger
verdienstelijk te imiteeren; hij is zelf Paaltjens geworden, en verderop ook de
Schoolmeester, waaruit ons tevens blijkt, dat zijn eigen poëzie, voor dezen bundel
gepubliceerd, vooral aan Paaltjens zeer verwant was naar den geest. Alleen is Van
der Steen een man van de twintigste eeuw, die zich Paaltjens Senior, ‘vaderlijke
broer’, noemt welk feit aan zijn zoozeer op het voorbeeld ingestelden stijl soms iets
overmatig geforceerds geeft, dat dubbel-op is, omdat het genre op zichzelf ook al
geforceerd is, moet zijn. Men vraagt zich bij de lectuur zoo nu en dan af, hoe Van
der Steen in deze imitatiedrift ontstak, aangezien imitatie toch imitatie blijft en de
moderne ironie het Paaltjens- en School-meestergenre ook niet volkomen tot een
Van der Steen-genre maakt; men hoort den modernen Van der Steen, door de regels
heen, maar hij blijft toch in het verborgen. Echter: als eerbetoon aan twee
verwaarloosden, martelaars van het gemakkelijke en kreupele rijm, dat toch zoo gek
niet is als de woordkunstenaars zouden willen suggereeren.... als eerbetoon en
moderne completeering is dit bundeltje zeer geslaagd. Dat het hier en daar naar de
flauwiteit overhelt, is ook meer een gevolg van de bewust-aangedikte ironie tusschen
‘nietes’ en ‘welles’ dan een defect van Van der Steen. Men neme ook hem au sérieux,
voor zoover hij het.... niet wil en toch wel wil, want zoo is het de begeerte der
snikkenden en grimlachenden:
Wie over een eeuw dit lied leest,
is beter af dan ik:
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hij moge er hartgrondig om weenen,
maar 't is niet zijn laatste snik.
En ik daarentegen - wat bleef mij?
Ik hoop van een kleine roem
in de schaduw der monumenten
voor de dichters Marsman en Bloem.
Daar zal soms een vrouw staan talmen,
wier oogopslag zich verraadt totdat heur hondje klaar is
en zij weer naar huis toe gaat.

M.t.B.

Abstractie in poezie
aant.

De dichter als zonderling in onze cultuurphase
Abstractie als rem en als vervulling
P.N. van Eyck, Herwaarts (Job. Enschedé en Zonen, Haarlem 1939).
Emily Dickinson, Gedichten. Vertaald door S. Vestdijk. (H.P. Leopolds
Uitg. Mij. Den Haag, 1939).
Den dichter P.N. van Eyck, die na den herdruk van zijn bundeltje Inkeer (1927)
betrekkelijk weinig poëzie meer publiceerde, heeft een zonderling noodlot getroffen:
hij werd den volke het meest bekend door een gedicht, dat eigenlijk niet representatief
is voor zijn heele oeuvre. Ik bedoel het alom geciteerde De Tuinman en de Dood,
dat ik dus niet nogmaals wil citeeren. Het is inderdaad een bijzonder gaaf en treffend
gedicht, waarin de onontkoombaarheid van den dood en de futiliteit van menschenlijke
berekening daartegenover, in de sfeer van een Perzische legende prachtig onder
woorden is gebracht; het tot gemeenplaats geworden gezegde ‘De mensch, wikt,
maar God beschikt’, krijgt in deze strophen opnieuw een verrassenden klank. Maar,
zooals de litteraire kroniekschrijver van de N.R.C. onlangs opmerkte, dit gedicht is
geenszins karakteristiek voor Van Eycks dichterschap; en volgens denzelfden
kroniekschrijver heeft Van Vriesland het dan ook terecht niet opgenomen in zijn
onlangs verschenen Spiegel van de Nederlandsche Poezië. Over dit ‘terecht’ verschil
ik van meening met den kroniekschrijver voornoemd, want per slot van rekening is
De Tuinman en de Dood toch een gedicht van Van Eyck en waarom zou een dichter,
zelfs al had hij maar één superieur vers geschreven, niet door dat vers mogen worden
vertegenwoordigd? Wanneer inderdaad, zooals de dichters gaarne suggereeren, het
afzonderlijke gedicht meer is dan zijn maker, het kristal zuiverder dan de ruwe
materie, dan zou men zelfs mogen aannemen, dat eenmaal de poëtische vormdrift in
Van Eyck zoo onmiskenbaar over de menschelijke weerbarstigheden had getriomfeerd,
dat het gedicht De Tuinman en de Dood in zijn isolement voortaan in staat zou zijn
den maker de onsterfelijkheid deelachtig te doen worden!
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Intusschen blijft het waar, dat dit geïsoleerde vers den dichter Van Eyck, met al
zijn weerbarstigheden en bespiegelende subjectiviteit, niet representeert. Met name
is Van Eyck niet de dichter van de heldere geslotenheid, waardoor De Tuinman en
de Dood zulk een onvergetelijken indruk maakt; hij is een zoeker, een benaderende
geest, die niet het natuurlijk verbond met het woord heeft gesloten, waaruit de
alleen-maar-dichters de kracht schijnen te putten om wraak te nemen op de taal met
haar onherroepelijke gemeenplaatsigheid. In den tegenwoordigen tijd is deze kracht
wel de voornaamste kracht der lyriek, omdat zij den poëzielezer het
nivelleerend-logische, gemeenplaatsigrationeele karakter der omgangstaal in de
suggestie van het oogenblik doet vergeten; daarom beschouwen wij als lyrici van
den eersten rang diegenen, die in staat zijn ons den ‘schok’ toe te brengen, die ik
voor mij als iets lichamelijks onderga. De lyrische begaafdheid is iets, dat op zichzelf
staat en dat wel samen kan gaan, maar volstrekt niet samen behoeft te gaan met andere
talenten; voorwaarde is alleen het talent, waarmee men vuur kan slaan uit het element,
dat ons leven nivelleert, de taal; dit is een zonderling talent, en het feit, dat vele groote
lyrische dichters zonderlingen waren (en zijn), is dan ook niet een toevallig feit,
alleen geschikt om den burgerman leedvermaak te verschaffen. De ‘bezwerende’
taal van den dichter, die geen stormen wil bezweren en evenmin volksmenigten
opruien, maar slechts in eenzaamheid met de taal verkeert, is in onze cultuurphase
iets zonderlings, juist omdat allerlei andere factoren, die vroeger de dichtkunst mede
bepaalden (de anecdote van Tollens, de ‘truc’ van Huygens, de zangerigheid van
Hélène Swarth, de ‘heldenmoed’ van Da Costa, en zelfs de Idee van Albert Verwey,
Van Eycks leermeester) voor ons gevoel bijzaak zijn geworden; deze bijzaken zijn
natuurlijk van belang voor de beoordeeling van een gedicht, maar zij geven nooit
den doorslag bij de waardebepaling van een dichter als dichter.

De breuk in de persoonlijkheid.
Onder dit aspect nu bezien is Van Eyck stellig te weinig ‘zonderling’ om een lyrisch
dichter van den eersten rang te zijn. Maar desondanks is De Tuinman en de Dood
toch niet zijn eenige superieure gedicht; men zou een valsche legende over Van Eyck
in het leven roepen, als men het probleem zoo stelde. Het lijkt mij juister om vast te
leggen, dat Van Eyck een dichter is, die tot het abstracte en bespiegelende overhelt,
zonder dat dit abstracte en bespiegelende behoort tot de sfeer van zijn poëtisch talent;
niet het abstracte en bespiegelende op zichzelf is een beletsel voor het ontstaan van
groote lyriek (zooals goedkoope theoretici ons soms willen wijsmaken), maar de
breuk, die bij sommige geesten, en ook bij Van Eyck, bestaat tusschen de abstracte
bespiegeling eenerzijds en hun poëtisch talent anderzijds. Vandaar, dat men in een
bundel als Herwaarts voortdurend die twee ‘neigingen’ naast elkaar blijft
onderscheiden; een enkele maal vallen zij samen (wordt dus de abstracte bespiegeling
poëtisch of de poëzie abstract-bespiegelend), maar meestal ziet men den eenen Van
Eyck den anderen Van Eyck benaderen zonder dat de breuk geheel te niet wordt
gedaan. De Tuinman en de Dood, dat in de eerste afdeeling van Herwaarts is
opgenomen, is een van de zeldzame voorbeelden bij Van Eyck van een volkomen
samenvallen der beide sferen.... hetgeen een van de redenen is, waarom het gedicht
dan ook niet representatief wordt geacht voor de geheele figuur Van Eyck.
Uit dezen nieuwen bundel komt mij een mensch tegemoet, die stellig veelzijdiger
en gecompliceerder is dan b.v. zijn generatiegenoot Bloem; maar merkwaardig
genoeg, dit surplus aan veelzijdigheid en intellectueele complicatie voegt niets toe
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aan onze waardeering voor Van Eycks dichterschap! Waar Van Eyck poëtisch het
sterkst is, daar leeft hij in dezelfde sfeer als Bloem, zij het zonder diens ‘nederlaag’,
terwijl zijn bespiegelende benaderingen ons een mensch laten zien, die niet, zooals
Bloem, alles op één kaart heeft gezet; men kan in Herwaarts een aardscher gezindheid,
dankbaarheid in plaats van pessimisme, waarnemen; maar de sfeer van den droom
en het verlangen, die het leven onwerkelijk of half werkelijk maken, terwijl zij tevens
de eenige zin van het leven zijn, is bij Van Eyck even overheerschend als bij Bloem.
Alleen heeft men den indruk, dat de platonische bespiegeling Van Eyck vaker van
het concrete beeld afhield; Van Eyck is theoretischer aangelegd, en als dichter daarom
een minder beperkte, maar ook minder doorloopend geïnspireerde persoonlijkheid.
Men heeft voor Van Eycks poëzie de qualificatie ‘dor’ gebruikt. Deze term lijkt mij
in dit verband geheel onjuist; een bundel als Herwaarts is slechts op enkele plaatsen
dor (voorbeeld het gedicht De Genezende), zij wordt, als geheel, alleen gekenmerkt
door de breuk, waarover ik hierboven schreef. Een dorre persoonlijkheid kan nooit
zoo volstrekt overtuigen door eerlijkheid als Van Eyck in Herwaarts doet; want ook
daar, waar het geschil tusschen poëzie en abstractie onbeslecht blijft, wint Van Eyck
de sympathie van zijn lezer. Hij veinst niet iets anders te zijn dan hij is; hij aarzelt
openlijk, als hij niet in den roos schiet, hij dicht in een sfeer, die ook aan de benadering
haar beteekenis geeft. Door dien achtergrond van aarzelend bespiegelen krijgen de
voluit concrete, geslaagde gedichten bijzonder relief, waaronder ik vooral de kleine
natuurgedichtjes en dit grootere Brent Bridge bewonder als zuivere getuigenissen
van een absoluut oncomedianterigen geest:

Brent Bridge.
Een vreemd man, in een vreemd land.
En vaak is er niets dan dit:
Water en loof en het wit
Van zwanen, dicht bij de rand
Gras voor de bank waar hij zit,
En straks aan de overkant.
Een man die even leest.
Het stil begin van een lied,
Dan opkijkt en om zich ziet,
En iets in hem denkt, bedeesd:
Hoe vreemd, nog ken ik het niet,
En toch is het altijd geweest.
Vreemd, in dit vreemde land,
Alleen, met niets dan dit:
Water en loof en het wit
Van een zwaan die talmt bij de kant,
Dicht langs de bank waar ik zit.
Wat avondzon op mijn hand.

Hier heeft men dan een gedicht, zeer representatief voor Van Eyck en niet minder
gaaf dan De Tuinman en de Dood; zoo vindt men er meer in dezen bundel, en voor
mij is een van de bekoringen ervan, dat men ze er in zoeken moet.

Amerikaansche dichteres in Nederlandsche bewerking.
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Dat de abstracte bespiegeling en de poëzie elkaar volstrekt niet behoeven uit te sluiten
of zelfs maar aarzelend te benaderen, bewijst b.v. de poëzie van de Amerikaansche
dichteres Emily Dickinson (1830-1886), waarvan S. Vestdijk thans een dertigtal
gedichten in Nederlandsche verzen heeft overgebracht. Ik herinner er den lezer aan,
dat Vestdijk in zijn essaybundel Lier en Lancet een studie aan Emily Dickinson heeft
gewijd, zoodat men deze veelal meesterlijke vertalingen als ‘proef op de som’ kan
beschouwen. De dichteres' en de vertaler hebben, zooals uit essay en bewerking
blijkt, zooveel gemeen, dat het vrije vernederlandschen van het Engelsch voor Vestdijk
een vorm van zelfbevestiging moet zijn geweest.
Een niet minder aristocratische geest dan Van Eyck, deze Emily Dickinson; maar
wat haar van Van Eyck onderscheidt, wat haar stellig tot een grooter dichterlijke
persoonlijkheid maakt, is juist het samenvallen in haar poëzie van abstractie en
poëzie; hetgeen Vestdijk aanleiding gaf om van een harer kleine gedichten te zeggen,
dat het een verhandeling over het Kantianisme vervangt. Hoe gevaarlijk men deze
beeldspraak ook moge achten (vervangt een gedicht ooit philosophische
verhandelingen?), een feit is, dat in de poëzie van Emily Dickinson de zoogenaamde
abstracte redeneering in den poëtischen vorm wordt opgenomen:
Voor het maken van een weide
Heeft men klaver noodig en bijen,
Eén klaverplantje en één bij En droomerij,
Of droomerij alleen,
Wanneer er weinig bijen op de been
Zijn.

De droom, die in het werk van Van Eyck steeds weer terugkomt, en dikwijls als een
soort dwanggedachte, wordt in deze zeven regels (het zijn er in den oorspronkelijken
tekst zelfs maar zes) spelenderwijs in zijn verhouding tot de ‘werkelijkheid’
gesitueerd, met een lichten ondertoon van ironie (die men telkens weer terugvindt
in Emily Dickinsons poëzie, als een van haar kostbaarste eigenschappen); dit eene
gedichtje moet, dunkt mij, Van Eycks platonisme ver tegemoet komen en zelfs eenige
van zijn bespiegelingen.... overbodig maken. Maar deze dichteres weet evengoed
poëzie te maken van het abstracte begrip ‘associatie’:
Vandaag had ik een inval,
Die 'k eerder al eens binnenliet,
Maar nooit eerder beeindigde, jaren her,
Wanneer, dat weet ik niet.
Ik weet niet meer waarheen hij ging,
Waarom hij deze tweede keer
Weer tot mij kwam, en wat het was
Zelfs weet ik nu niet meer.
Maar ergens in mijn ziel weet ik
Van 't vroegere ontmoeten;
Het heugde mij - niet meer dan dit En maakte zich uit de voeten.

Dergelijke meesterlijke ‘verpoëtiseeringen’ van abstracte begrippen als ‘pijn’,
‘verdriet’, ‘macht’, ‘hoop’, ‘onsterflijkheid’, ‘noodlot’, vindt men naast gedichten,
die ik het liefst ‘intieme visioenen’ zou willen noemen, omdat het grootsche en het
strikt-persoonlijke, gebonden in de verteedering en de ironie, er beide evenzeer in
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vertegenwoordigd zijn. Het blijkt uit deze poëzie: het abstracte is niet abstract, het
werd alleen abstract, waar het optrad als belemmering, als rem, als breuk; maar
nauwelijks wordt een abstractie voor iemand levend, of zij krijgt vleugels, zij wordt
even ‘gevoelig’ als dit kleine gedichtje1), met het citeeren waarvan ik dit artikel wil
besluiten:
Als ik niet meer in leven zal zijn
En de roodborstjes komen, zul je dan schenken
Dat een met 't dasje van karmozijn
Een kruimel brood als aandenken?
En hoor je dan mijn dankwoord niet
Diep uit de donk're groeve,
Weet, dat ik 't toch zal beproeven
Met mijn lippen van graniet.

Menno ter Braak.
Ter vergelijking geef ik hier nog onder elkaar den oorspronkelijken tekst, en een
andere, veel letterlijker, maar m.i. zeer onpoëtische vertaling van Garmt Stuiveling:
If I shouldn't be alive
When the robins come,
Give the one in red cravat
A memorial crumb.
If I shouldn't thank you,
Being just asleep,
You will know I'm trying
With my granite lip.
***
Als ik mooglijk niet meer leef
bij het keren van de roodborst,
geef die met zijn purpren das
dan een in-memoriam-broodkorst.
En als 'k jou niet dank-zeg
- want ik slaap zoo diep jij weet hoe 'k het toch probeer
met granieten lip.

Perks briefwisseling
aant.

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

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

Tijdschriften in Januari
aant.

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

Tijdschriften in Januari
aant.

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

Tijdschriften in Januari
aant.

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

Fransch maandblad Ce Vice Impuni, la Lecture
aant.

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

In memoriam R.N. Roland Holst
aant.

[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]
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Nieuw Duitsch Tijdschrift: Das XX Jahrhundert
aant.

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

Nieuwe uitgaven
aant.

Anne de Vries, Hilde (C.F. Callenbach, Nijkerk z.j.).
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Joseph Roth overleden
aant.

Volgens een bericht van de Pariser Tageszeitung is Joseph Roth op 45-jarige leeftijd
te Parijs overleden in het ziekenhuis Necker, alwaar hij sinds korte tijd wegens
longontsteking was opgenomen.
Dit bericht zal ook hier te lande vele lezers van zijn boeken smartelijk treffen, daar
hij van de Duitse emigrantenschrijvers een der bekendste en meest gewaardeerde
was. Reeds voor de politieke verhoudingen hem dwongen buiten Duitsland en later
ook buiten zijn geboorteplaats Oostenrijk zijn heil te zoeken, verbleef hij in het
buitenland en had hij literaire naam gemaakt. Hier werd hij het eerst in ruime kring
bekend door zijn roman Hiob, ook vertaald als Job in het Nederlands verschenen.
Verder was Radetskymarsch een van zijn beste boeken en een onvergankelijk
document van de verhoudingen in de oude Donaumonarchie tot in de wereldoorlog.
Zijn boek Die hundert Tage, een beeld van de episode uit Napoleons leven tussen
Elba en St. Helena, is vertaald als feuilleton in ons blad verschenen.
Joseph Roth is in 1894 te Schwabendorf geboren. Hij studeerde te Wenen
germanistiek, maar vertrok in 1916 als vrijwilliger naar het front. Hij werd in Rusland
krijgsgevangen, doch wist te ontvluchten, waarvan hij een beschrijving gaf in Die
Flucht ohne Ende.
Na de oorlog werd hij journalist en was o.a. verbonden aan de Frankfurter Zeitung.
Sedert 1925 woonde hij in Frankrijk, maar ook in Amsterdam verbleef hij veel en
was hij een bekende figuur. Van zijn werken noemen wij nog, nadat de bekendste
hierboven reeds vermeld zijn, Hotel Savoy, Juden auf der Wanderschaft, Panoptikum,
Der Antichrist, Rechts und Links.

Tijdschriften
aant.

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

Willem de Mérode herdacht
aant.

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

Poëzie en oorlog. Rectificatie
aant.

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

Als Monet en Cézanne
aant.

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

Kozakken in Nederland. Tijdschrift Groot Nederland
aant.

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

De Dichters en de Tijd
aant.

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

Alleen de neutralen zijn Europa. Tijdschrift De Gemeenschap
aant.

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

Wanneer stierf Prosper van Langendonck?
aant.

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

Hoe Joseph Roth werkte
aant.
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[De oorspronkelijke tekst van het artikel is voorlopig alleen op de krantenpagina te
lezen.]

Nieuwe uitgaven
aant.

Victor E. van Vriesland, Spiegel van de Nederlandsche Poëzie door alle
Eeuwen (De Spieghel, Amsterdam 1939).
[Dit artikel is voorlopig alleen te lezen als scan, klik op de pagina rechts.]

Een fatale quaestie
aant.

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

Menno ter Braak, Vaderlandartikelen 1939

