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Een brief aan een meisje
In memoriam Joh. van 't Lindenhout Jr.
Mijn lieve Elaine, Je zult je nog wel herinneren, dat ik enige jaren geleden een
clubgenoot van me bij jullie introduceerde die Van 't Lindenhout heette. Hij liep
alleen om het kerkje bij het Vondelpark, en ik zag aan hem dat hij met zijn avond
geen raad wist. Bij jullie heeft hij niets bijzonders gedaan of gezegd, maar jou was
het ook opgevallen hoe hij soms met een koortsige ruk door zijn haren streek en,
toen Annie piano gespeeld had, zwijgend voor zich uit keek en achteloos, alsof hij
het zelf niet wist, over de grote bloemen der chrysanten streelde, tot hij er een met
zijn hand omspande en met een tederheid dichtdrukte, waarover hij zelf zo verlegen
was, dat hij, zijn thee grijpend, een opmerking moest maken over de glans van de
avond in het park buiten de serre.
Hij had iets blanks en blonds en het was alsof je zijn bloed vlak onder de dunne
huid zien kon. Met twee woorden, zei je, riep je hem voor de geest: provinciaal
troubadour; waarbij men dan bij provinciaal juist de dubbelzinnigheid van ‘uit
Provence’ of ‘uit de provincie’ moest laten werken. Er was ongetwijfeld iets van de
troubadour aan hem: hij had ogen die voorbij de dingen in een zacht landschap
schenen te kijken, hij maakte soms een beweging alsof hij met zijn lichaam naar
boven drong, er was iets in de klank van zijn stem of hij zoëven verwonderd
ontwaakte. Het was alsof hij luisterde naar een verre maat waarvan alleen zijn hart
de wijs verstond. Zijn verzen waren meer melodieus dan sterk van woord, meer
zuiver dan diep van zin.
Geloof me, Elaine, er moet veel binnen in hem gebeurd zijn, vóór hij de ruisende
zachtheid in zijn hart kwam te verachten en zijn gelaat afkeerde uit de schemer van
stil mijmeren, vóór hij de heiligheid van de dromen zijner knapenziel afzwoer als
een onbeantwoorde liefde en zichzelf krank en misleid rekende door een zoete leugen.
Toen beving hem wat ik de ziekte van onze tijd zou wil-
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len noemen, een tijd, die nu eenmaal meer Fausten dan Don Juans voortbrengt - toen
beving hem de begeerte om het ‘gistend’ leven te leren leven, en te gaan rijpen tot
‘sterke daden’. Wat hij bereikte was een lyrische exaltatie zonder discipline, een
enthousiaste virtuositeit zonder compositie. Hij werd toen niet vrij van een
studentikoze rumoerigheid die bij hem echter minder een onverschillige pret was
dan wel een krampachtig verzet tegen zijn sentimentaliteit die hij niet langer duldde
en waaraan hij niet anders toegaf dan in een zekere bitterheid.
Daarnaast wierp hij zich met heel zijn harde intellect op de filosofie en bereikte
op het gebied van romeins recht een naam onder zijn studiegenoten. Dat hij zich
bewust was dat hij, in de nonsens van fuiven en in de koude abstractie van wat
wetenschap, zich afleiding wilde bezorgen om te vergeten waarnaar hij gehunkerd
had, zag ik aan de pijnlijke glimlach waarmee hij eens tegen me zei: ‘Als je het ook
eens te kwaad krijgt, Nijhoff - er zijn altijd twee dingen: Palace en Pallas.’ En de
whisky beefde over de rand van zijn glas. ‘Dat is zonde’, zei hij.
Misschien is hij het zich ook voortdurend bewust geweest, dat wat in hem lag en
in het begin niet meer geweest was dan een tastend grijpen en een vaag verlangen,
juist door dit onderdrukken en elders zoeken tot meer wasdom rijpte en een vaster
vorm aannam. De ontwikkeling van zijn intellect verscherpte zijn sentiment en de
zotheid van het leven prikkelde zijn humeur tot het neersloeg in de weemoedigste
stemmingen.
Een melancholiek herdenken aan wat hij voor zichzelf zijn jeugd noemde, steeg
donker in hem op, een groeiende schaduw, en hij voelde zich onherstelbaar ontredderd.
Telkens kwam het terug, en zijn van uiterste spanning vermoeid bewustzijn leed, bij
een enkele ontmoeting, bij een enkele gebeurtenis, aan de herinnering van al wat
verloren was gegaan. Zat hij voor het raam en woei een zomergeur naar binnen, dan
kon hij wel wenen om wat hem vroeger een stil dromend geluk geweest was. Ging
een meisje hem voorbij, dan schrijnde in hem de leegte en hij wist dat hij zich vroeger
niet geschaamd zou hebben voor zijn
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diep verlangen naar een handvol tederheid. Het zingen van een vogel, de geur der
zoete vlier, de rode gloed der wingerd kwelden hem omdat ze hem terugvoerden
naar de tuin waaruit zijn leven losgerukt was. In hem speelde zacht het lied van wat
eenmaal was, maar, bloeiend, ging verloren. Zijn stem koesterde een lang vergeten
strofe, hij proefde verdrietig een oud genot. Voorbij, vervlogen. Een duistere wind
zwol aan en deinde weg in de nacht.
Een machteloos, een sprakeloos zwerver werd hij, die verder zwerven wil, maar
met een hart zwaar van heimwee. En zijn enige schamele troost was dan met een
glimlach even te rusten, zich thuis te denken, en met een schampere bezinning de
roerige jaren te overzien die hem het leven niet hadden leren leven maar hadden doen
beminnen. Dat deed wenen en, wenend, glimlachen en de zwerveling die zich zoëven
een ‘princelijk flaneur ten schoonheidshove’ waande, vraagt zich af of hij niet verloren
is in deze eenzaamheid, een dwaze of een wijze. En als hij verder gaat beseft hij
dieper zijn eenzame verdwazing en nijgt weer mond en hart tot de drift van lied en
wijn.
Een vriend van hem vertelde mij, dat hij hem eens een gehele zomermaand buiten
bij zich te logeren had, maar dat hij niet anders had gedaan dan in een lange stoel in
het zonlicht zitten. Hoe moet hij zich een genezende gevoeld hebben in de wijdheid
en de zachtheid van de warme wereld die hem overweldigde en bedwelmde! Hij
heeft gevoeld dat leven niet een steil groeien naar boven is zoals jonge stammen
omhoog schieten, maar dat onze groeikracht zich als bij bomen in takken moet
verbreden om ons heen. Zo is er voor gezorgd dat de bomen niet de hemel in groeien:
het zware sap verdeelt zich in de takken die gesnoeid en gebonden worden om
vruchten te gaan dragen.
Onze drang naar wat achter de einder wenkt, onze droom naar wat boven de sterren
zingt, ons eindeloos begeren naar God, dat zich weerbarstig van de wereld afwendt
waarop we gezet zijn, wordt vastgehouden en neergeslagen, tot al dit leven zich
verlost in het verrichten van daden, zich breekt in het voortbrengen van vruchten.
En het hart vindt geen troost in de ontspanning
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der bedwongen kracht, want ons verlangen begint onkeerbaar dezelfde tocht uit onze
gebrokenheid. We zien geen einde aan deze nutteloosheid en lijden er aan, tot we
misschien eens tot het inzicht komen dat we het leven niet leven maar ondergaan,
dat we niet leven maar gebeuren.
De moderne mens, oververzadigd, vermoeid door het besef van zijn vergeefs
bestaan, is pessimist en dilettant geworden. De ziel stijgt droevig met zware vleugels
omhoog. De persoonlijkheid tracht zich met steeds intenser en delicater expressie
van kleuren- en woordenrijkdom te handhaven, uit duizend emoties één idee
componerend, en langzaam disciplineert ze het tragisch geweld van haar passie tot
een beheersing, nog trillend van pijn en verwildering. Vlot werken wordt belemmerd
door een sceptische zelfkritiek die tenslotte nog slechts in een angstvol gekozen
verbijzondering, in een toegespitste vereenvoudiging haar scherp verfijnde smaak
kan bevredigen. Hetgeen tot stand komt lijkt koud en hard voor wie niet beseft wat
onderdrukt en genegeerd werd om tot perfectie te komen.
Daarom is de toon (die de muziek maakt) van alle grote werken der kunstenaars
van deze tijd gemarteld, troosteloos. Ze zoeken, vluchtend, een uitweg in de dood,
een elysium, berustende religie, extase, waanzin. Hun vreugde is warm van tranen,
hun lach grotesk en grandioos. Het ritme verheft zich ruisend en dansend als een
donkere golf, of scandeert zich met korte klank, plotseling en zeker.
- Ik schrijf hieronder voor je over, Elaine, een klein prozastukje van Van 't
Lindenhout dat hij onder het pseudoniem Theo Verwanen in de Amsterdamse
Studenten-Almanak van 1914 plaatste. Het is niet groot van opzet, maar het is zuiver
uitgewerkt en volgehouden en zo helemaal hém.

Van drie licht-schuwen
(een iet of wat sentimenteel verhaal van broze stemmingen)
Laat ik nou tot diep in de nacht, op zoo'n avond van krank pessimisme en troebele
weedom, verstrikt in de gouden mazen van den
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boozen vogelaar, die Zelf-Ontleder heet, hebben zitten mokken, mistroostig en
mistrouwig; laat ik nou hoed en jas aanschieten en neteloorig langs stiekumme
grachtjes gaan dolen; en laat me dàn, gebogen over de leuning van een brugje, Olivier
zien staan, met een bezopen kop in den donkeren gloed van 't water turend.
Zie je, dan davert je ziel van pijnlijke verbazing en je tast naar je gebarsten hart,
om te voelen hoe 't leeft.
Want Olivier is een minnaar van mijmer-stille schemeruren en maanlicht-leege
nachten, een goddelijke droomer, die de breedte van een glimlach mat aan de lengte
van een zucht en van lichten weemoed den luister in z'n oogen draagt.
Zoo zag ik dan Olivier staan en ik riep hem. En Olivier kwam, zooals hij alleen
kan komen: zonder verwondering me hier te vinden en op dit uur, z'n gelaat van tijd
en ruimte onbewust, z'n gang met iets van dat ongemeen los-ledige van 'n jongleur
en de zwierige verwaarloozing van 'n artiest in z'n kleeding.
‘Olivier!’ zeg ik.
‘Ssst!’ valt hij mij in de rede. ‘Ik hèb 't! De Angst, de Angst! zóó staat er: Toen
veranderde zich de glans des Konings en zijn gedachten verschrikten hem en de
banden zijner lendenen werden los en zijn knieën stietten tegen elkander aan. En dàn
weer: Toen verschrikte de Koning Belsazar zeer en zijn glans werd aan hem veranderd,
en zijn geweldigen werden verbaasd. Dat zal machtig worden, vriend, màchtig.’ Hier
lukte Olivier even want hij had veel bier gedronken. ‘Kijk’, vervolgde hij, ‘er staat:
de glans veranderde zich; gewèldig is dat. En ik zal er van schrijven met de laaiende
passie van Edgar Poe. Een personificatie van de Angst!’ Oliviers blikken zweefden
naar ongekende verten.
Ik begrèèp.
Want ge moet weten, waar of wanneer men hem sprak, altijd was Olivier juist met
iets gewèldigs begonnen. En een mateloos aantal studies, romans, schetsen, gedichten
zou er van zijn onversneden pen verschenen zijn, als maar niet telkens een nog
gewèldiger conceptie de vorige verdrong.
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‘Zoo zal dan de Angst zijn’, herbegon Olivier leunend nu tegen een bladerlooze linde
(want het was ver in de herfst) ‘een huivering, een rille verstijving, een verdwaasde
schaterlach, geluidloos verstorven rond den open mond; de wijde oogen in doellooze
aandacht gericht op niets, de handen half geheven als ten zege, met éven een plotse
rilling om de dorre vingers; en 't zal een angst zijn niet voor iets, noch bepaald door
uur of plaats, de Angst für und an sich.’
Zijn lenig lijf rees. En zooals immer weer, ving mij ook thans de onbewuste
bekoring van den vreemden dans in 't zacht bewegen van z'n wiegend hoofd en
mystisch gebarende handen.
‘Ja’, zeg ik, ‘dat zal machtig worden!’
Maar Olivier, die gansch exotische jongeling, die 't bittere van een vreugd, maar
't zoet der pijne weet, zegt met plotse daling van zijn stem: ‘Nèè, vriend, dat zal 't
niet!’ Een trage lach plooit zich om zijn moeden mond. ‘Dit is tè zeer bloed van mijn
bloed; dit leeft tè mooi, tè zuiver, tè groot in me. Geen van wie er te lachen en te
schreien weten onder den wijden hemel van Holland, zal bevroeden, dat daar één
leeft, koning van 't woord, maar dienaar van 't leven, die hun harten kàn doen sidderen
en hun oogen kàn doen weenen van diep geluk. Maar die 't niet zàl!’ Hij zwijgt even
en hikt; dàn, ‘kom’, zegt hij, en neemt m'n arm, ‘kòm, nu gaan we wat flaneeren!’
En zoo liepen we dan, zwijgend, arm in arm, door den duisteren nacht.
Maar toen gebeurde 't!
Want Olivier, die tien jaar van z'n leven wil derven voor éénen gouden herfstdroom,
was te afkeerig van passie-zwoele daden om een licht-schuwe vrouw te beminnen.
En tòch: klein, blond, met 'n lief, bleek gezichtje, maar een schaduw in de oogen,
liep een jonge vrouw in 't licht van een lantaarn, met pasjes als van een schuchter
vogeltje. Glimlachend laat Olivier m'n arm los, en met een glimlach kuiert hij op
haar toe, en met een glimlach kijkt hij haar in de oogen, juist dààr, waar die schaduw
lag. ‘Kind lief’, zegt-ie, steeds glimlachend,
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‘moet je nog vèr loopen?’ De jonge vrouw kijkt hem aan, 't mondje pruilt, glimlacht
dan òòk, en spreekt: ‘Nee, ik woon hier vlak bij.’ ‘Kijk’, zegt-ie, ‘dat treft! Ik heet
Olivier en jij?’ 't Mondje, gansch rose, gansch minnelijk en delicaat, blijft glimlachen
en zegt ‘Willie.’ ‘Wel Willie’, zegt-ie, ‘dit is m'n vriend Theo’ en hij wijst op mij.
‘Hij heeft wel niet zoo'n mooie naam als ik, maar 't is toch een beste kerel.’ Willie
kijkt me aan, glimlach kwijnt, maar, goddank, keert even struisch weer. ‘Zie je’,
vervolgt-ie, ‘ik heb geen lust langer rond te loopen, maar naar huis willen we ook
niet. Dus zullen Theo en ik wat bij je komen praten en koffie met poesjes drinken.
En dan gaan we met een vroeg-trammetje naar bed.’ Ze knikt en monkelt.
En zoo gaan we, Willie monkelend, Olivier monkelend, ik met een mallotigen gril
van jolijt in het hart, naar Willie's kamer.
Nu is er maar een oplossing voor dit probleem: deze nacht was voor Olivier een
van interne relatie. Want hoe anders te verklaren, dat hij wíst - en hij wíst het - dat
er op Willie's kamer koffie en ‘poesjes’ waren?
We drinken ze. En Olivier redeneerde over alles en niets; hij vertelde dwaze
verhalen van zich en anderen; hij profeteerde frivole wijsheid, zot genoeg om waar
te zijn; en uit de kaart voorspelde hij Willie niets dan gouden dagen en zalige nachten.
Toen gingen we whisten, tien punten om een halve cent. Maar Olivier bleef
onderhand doorpraten, en dronk vele poesjes. Willie's glimlach bleef monkelen en
haar oogen kregen den glans van Oliviers week-blauwe.
We gingen heen. Farewell's, everlasting farewell's! Maar Olivier lei stilletjes 'n
bankje op den schoorsteen en ging de trap af. ‘Zóó zit 't’, zegt-ie buiten gekomen,
en houdt me bij m'n arm vast, ‘zóó zit 't. Onverschilligheid voor 't leven natùùrlijk,
mòet ook; maar dùs: levenszatheid, en dùs levensbezonkenheid, en dùs levenswijsheid.
Vind je niet bij andere vrouwen.’
Dan gaan we zwijgend verder.
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En geleund tegen een bladerlooze linde wachtten we onze vroeg-tram, die maar niet
komen wou.
Over de daken gloorde de dag, bleek-rood. Toen beefde door de lucht, die teer en
ijl was, de morgenwind z'n koele preveling, en 'n musch zette zich met fladderend
gerucht op 'n kale tak.
‘Gewéldig!’ mompelde Olivier, en we stapten in den tram, die knarsend voor ons
stilhield.
Terwijl ik dit zat over te schrijven, zag ik hem ‘mistroostig en mistrouwig’ van zijn
eenzame kamer komen, met zichzelf overhoop, over zijn leven napiekerend. En als
hij dan Olivier ontmoet en met hem gearmd de gracht langs wandelt, zie ik opeens
dat Olivier en Theo éen figuur vormen. (Over Theo wordt dan ook later in het
verhaaltje niet meer gesproken). Ik zie dat hij zichzelf beschreef als de ‘minnaar van
mijmer-stille schemeruren en maanlicht-leege nachten, een goddelijk droomer, met
van lichte weemoed den luister in z'n oogen’, maar tevens als een die ‘'t bittere van
een vreugd maar 't zoet der pijne weet’ en die ‘voor een gouden herfstdroom tien
jaar van zijn leven wil derven.’ Weer trekt een huiver door me heen als ik de woorden
van de dode, die zich een ‘licht-schuwe’ noemde, neerschrijf. Was hij bang voor het
licht, dat te veel dingen te scherp zien laat en waarin wij niet blikken kunnen zonder
te verblinden? En ik denk weer aan Oliviers Angst. Ik had vroeger al, wanneer ik Van 't Lindenhouts werk las, wanneer ik hem in
Amsterdam zag rondlopen, onwillekeurig een vergelijking gemaakt tussen hem en
Breero. De persoonlijkheden der beide ‘zoekers van schoonheid’ hadden veel
overeenkomst voor me, wat zich versterkte toen ik in Prinsens Handboek het volgende
prachtige stukje over Breero's leven las. ‘In Breero is nog veel raadselachtigs. Hij
moet onbewust een geslagene door de tragiek van het leven zijn geweest. Hij hunkerde
naar de hoogste zaligheid der liefde, en telkens weer komt de teleurstelling en de
wanhoop over zijn ziel en hij schiet
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op in dolle woeste schijnvreugd; hij gaat dagen onder in den roes van zijn zwerftochten
met zijn kornuiten door de kroegen en kaatsbanen van Amsterdam en Haarlem; tot
hij plotseling zich zelf weervindt in droevige verzonkenheid achter zijn boeken en
mijmert over wat men hem vertelde van geloof, over wat hij droomde van reinheid
en geluk. En de groote onvoldaanheid van het leven groeide wijd uit boven de kleine
liefdesmisères.’
Sommige literaire figuren zijn belangrijk om het werk zelf dat ze verrichtten, van
verreweg het merendeel waarderen we het werk om de gestalte van de schrijver die
er uit naar voren treedt. Het is alsof er iemand naast ons komt staan die niet direct
iets tot ons spreekt, maar die zich zelf laat zien in daden en gedachten en ons eigen
medegevoel doet spreken. Er ontstaat een op elkaar inwerken van mens en mens,
ons eigen leven wordt met het andere vervlochten, dat even werkelijk wordt als het
onze. We gaan de ander kennen als een gestalte die een persoonlijke vorm aanneemt.
Wie heeft dit niet bij het lezen van Goethe of Strindberg of Verlaine? Komt dit
doordat hun werk uit de tijdelijke verstijving, waarin ze het overbrachten, weer
lossmelt tot een levende figuur, of doordat hun persoonlijkheid zelf, die een grote
indruk moet gemaakt hebben op de omringende wereld der tijdgenoten, op
onnaspeurbare wijze zich door hen naar ons heeft voortgedragen? In het laatste geval
is hun werk niet meer dan de afdruk van hun wezen, waardoor we ons de bekende
figuur in herinnering brengen en juister zijn afmetingen en waarde kunnen vaststellen.
Voor mij leeft het hele leven van Van 't Lindenhout wanneer ik weer één van zijn
verzen inzie. Ik herken hem zoals men een vriend uit de verte aan een gebaar herkent.
In zijn kleinste beweging is hij voor mij helemaal.
En het was alsof ik zijn wezen overzag, toen ik vernam dat hij een korte tijd
gelukkig en genezen schijnt geweest te zijn, voor zijn leven plotseling eindigde.
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Dirk Coster
‘Marginalia’
‘Ik heb een monument volbracht dat duurzamer is dan brons’, zegt Horatius, over
zijn verzen sprekend. Ik voor mij geloof niet, dat een dichter om zijn verzen alleen
eeuwig is. Ik geloof dat de mensheid zich geen gedichten, maar in de eerste plaats
zich mensen herinnert, en dat de gedichten dan vooral als afdrukken van hun
persoonlijkheid van waarde blijven. Horatius' verzen zullen steeds gewaardeerd
blijven omdat de mensheid zich gaarne een mens zal blijven herinneren die, ofschoon
hij wist dat het lot van Hellas het lot van Rome zou worden en dus zijn schild in een
nutteloze strijd wegwierp, met hooggestemde blijmoedigheid de herfst van zijn tijd,
zo niet als een gouden tijdperk, dan toch als een goud seizoen, glimlachend bleef
beschouwen.
Maar ieder tijdperk brengt zijn eigen mannen voort, heeft zijn eigen mannen nodig
en roept zich overeenkomstige gestalten uit het verleden op. Ieder tijdperk zoekt een
basis van zijn tendensen en groepeert en vervormt zich de historie tot een
vóórgeschiedenis van zich zelf. Zo, door zichzelf als een noodwendigheid te beseffen,
vergroot het de zekerheid van zijn richting en ideaal. Tegelijkertijd, volgt hieruit,
wisselt de waardering voor dezelfde dichters met het wisselen van geslachten en
denkbeelden. Schiller, Victor Hugo en Lord Byron, bijvoorbeeld, schreven beroemde
verzen en waren grote figuren, maar nu hun menselijke betekenis door het wijzigen
van behoeften en gedachten in de mensheid naar de achtergrond werd verschoven,
worden hun verzen met de dag van minder belang. Zo zal een nieuw tijdperk wellicht
in Dostojewsky en Strindberg de grote gestalten zien die op de drempel onzer eeuw
staan, die het voorgaande in zich samentrokken en overwonnen en een nieuwe groei
mogelijk maakten, zoals wij nu Goethe en Rousseau beschouwen als de grote
overschrijders der vorige eeuw.
Niets is waarschijnlijker dan dat zich de toekomst een geheel

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

17
ander overzicht vormt van onze tijd dan wij doen. Ik wil niet voorspellen, ik wil
hiermee niet kritiseren, maar het is mogelijk dat de komende eeuw, met minder
belangstelling in de nabloei der Engelse pre-Rafaëlieten, de dichter Boutens niet in
't middelpunt plaatst van de laatste twintig jaar poëzie, als wij doen. Het is mogelijk
dat zij de stellige pedagogie van Verwey niet zozeer zal waarderen als wij doen. Het
is mogelijk dat zij de sprong van Vosmaer naar Kloos, van Huet naar Van Deyssel,
van Potgieter naar Gorter, niet zo belangrijk zal vinden als het opstaan van Henriëtte
Roland Holst uit de ‘beweging van tachtig’.
Wanneer in de toekomstige eeuw de wijziging van begrippen, wier literaire neerslag
ik in grote lijnen trachtte aan te duiden, voltrokken zal zijn, zal men zeker Dirk Coster
beschouwen als een der belangrijkste figuren van de jongere generatie dezer jaren.
Zelfs, misschien, zonder dat de gebeurtenis plaats grijpt, naar welke het telkens
verschijnen zijner Marginalia in de ‘Gids’ het verlangen wakker houdt, dat nl. Dirk
Coster eindelijk eens het boek schrijft waarvan deze marginalia de kanttekeningen
of de voorbereidingen zijn.
Want deze aantekeningen, al worden ze hier gebundeld voor ons gelegd en dus
zelfstandig van waarde geacht, moeten vooral niet beschouwd worden als b.v. de
‘Maximes’ van La Rochefoucauld. Integendeel, de correctieve toon van 't merendeel
der ‘Marginalia’ doet negatief aan, als een zich nog machteloos voelende reactie. En
al zegt de schrijver in zijn voorwoord: ‘wat de eerste periode van het menschenleven,
die achter mij ligt, mij te weten heeft gegeven, heb ik getracht saâm te vatten en neêr
te leggen in deze bladzijden’, men blijft in ieder van zijn woorden voelen hoe hij
zich telkens niet ver genoeg van het leven verwijderde om het kort te kunnen overzien.
Terwijl men achter iedere Maxime van La Rochefoucauld de Franse edelman ziet
die, in de laatste periode van zijn leven, zich ver van Parijs eenzaam op zijn oud
kasteel terugtrok.
Neen, de Marginalia zijn voor een deel dikwijls te schamper om meedogenloos te
zijn, bevatten voor een ander deel te veel
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lering om vonnissen te zijn. Veeleer zijn ze op te vatten als toevallig gestolde
brokstukken van een voortstromende ideeënreeks, en hun betekenis is voornamelijk,
dat ons door hen de richting wordt aangeduid, waarin de stroom voortstuwt.
Als inleiding plaatst Coster de grondstelling: ‘De groote scheidslijn die de
menschheid verdeelt, loopt niet tusschen goed en kwaad, tusschen de goeden en de
boozen, maar tusschen de levenden en de levenloozen. Tusschen hen die haten en
liefhebben kunnen, en hen die niet haten nóch liefhebben kunnen. Tusschen hen die
toornen en vergeven kunnen, en hen die niet toornen doch nimmer vergeven kunnen.
Tusschen hen die misdaden en schoone daden volbrengen kunnen, en hen die nóch
kwaad nóch goed kunnen zijn.’
Er is dus geen absoluut, maar slechts een relatief onderscheid tussen goed en
kwaad, 'n absolute grenslijn echter scheidt levenlozen en levenskrachtigen. Het bezit
van een persoonlijkheid is dus beslissend. En zover ik kan nagaan stelt Coster het
buiten ons vermogen, een absolute keuze te doen.
Maar eenmaal een levenskrachtige persoonlijkheid, zal de mens deze levenskracht,
hetzij deze goed hetzij kwaad is, kunnen zuiveren over de liefde tot zielskracht. Bij
de welgeschapen mens voltrekt zich dit proces volgens zijn innerlijke wetten, terwijl,
anderzijds, de misdadige wil zichzelf door zijn eigen razernij en het geweld van zijn
passie zal vernietigen, waarna de mens gelouterd herboren kan worden. Zover ik kan
nagaan stelt Coster het eveneens buiten ons vermogen, een relatieve keuze te doen,
nl. tussen goed en kwaad.
Het enige heilzame van het kwaad ligt dus in de hevigheid van het kwaad, waardoor
het zichzelf kan vernietigen (blz. 94). Maar de mens heeft de gevaarlijke vrijheid,
dit proces te verstoren (blz. 96), nl. met zijn verstand, dat voorzichtig zelfbehoud
beoogt. Hier ligt naar ik meen het brandpunt van Costers denken: de strijd van het
zelfzuchtige verstand tegen het natuurlijke leven, dat een proces van zelfvernietiging
is. En hier voor het eerst verleent hij de mens het vermogen een keuze te
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doen. Hier begint in Dirk Coster de ethicus. Voorheen stelde hij een absoluut verschil
tussen leven en levenloosheid, een relatief verschil tussen goed en kwaad, maar
verleende de menselijke wil geen vrijheid een keuze te doen. Daar toonde hij zich
estheticus, toeschouwer, die de mens neemt voor wat hij is en met een zekere ironie
de misdadige wil de vertwijfeling aanraadt als de weg ter verlossing. Want het
esthetische is indifferentie. Maar hier, waar hij de strijd aan wijst tussen verstand en
natuurlijk leven, hier ontwaakt in Coster de ethicus. Want het ethische is willen. En
hij geeft de mens de vrijheid een keuze te doen, en hij kiest zelf terstond. ‘Het verstand
is een zwakteverschijnsel’ (blz. 98) ‘geestgeworden egoïsme’ (110). En nu beschrijft
hij, hoe het leven van vele mensen een wisselbedrog is van zinnen en verstand. ‘Het
verstand overtuigt den mensch van zijn eigen voortreffelijkheid, en de zinnelijkheid
overtuigt den mensch van zijn wijd vermogen tot liefhebben’, en tezamen weven zij
de waan die ganse levens beheerst, en hun vergunt, hun zelfzucht tot het einde toe
te cultiveren en iedereen aan te klagen, behalve zichzelve (106). En nu beschrijft hij,
hoe zij tezamen in de menselijke liefde, in het huwelijk, de levenskracht trachten te
ontzenuwen, te verzwakken, met hoogmoed of vreugdeloze berusting. Een ontzaglijke
‘verneinende’ Mefistofeles is het intellect en het foltert de mens in de eindeloze
leegte van het spel van zijn eigen verstand en in de hel der liefdeloosheid. We zien
de moderne mens ontredderd ‘het gewone leven’ terugstoten, terwille van meer
wijsheid en meer leven. En hij verdwaalde in een schimmenrijk van verstand en
driften (blz. 189), en de liefdeloosheid is het uitgangspunt van een tragedie, een
sluipgevecht op leven en dood in het duister.
Maar ook ‘de buitengewone mensch stijgt slechts na de volkomen aanvaarding,
en door de volkomen ontginning van het gewone leven, tot het buitengewone leven’,
waar ‘de liefde en het geluk der liefde het toereikende voedsel zijn voor de ziel’;
voor de mens der liefde is alle schoonheid van de zinnelijke wereld daarenboven een
gelukzalig toeval en een gave boven de
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behoefte zijner ziel, ‘een glorieus te-veel’. Maar hij moet de ladder der aardse
verschijnselen beklimmen eer zijn voorgevoel zich tot klaarheid, en zijn klaarheid
zich tot daadkrachtig levend weten ontwikkelen kan.
‘Wanneer een mensch op een gegeven moment heeft leeren begrijpen, dat hij tot
volkomenheid gedwongen is, en deze volkomenheid slechts door lijden te bereiken
is, zoo beslist de mate van levenskracht, die hij op dat oogenblik heeft overgehouden,
of dit visioen der toekomst hem met vreugde vervullen zal, of wel met ontzetting.’
(268). Zo wordt het genot van natuur en samenleving, het huwelijk en de vriendschap,
alle aardse geluk kortom, slechts volkomen en zonder verbittering geleefd, wanneer
het Christelijk geleefd wordt (278), want terwijl bijv. het Stoïcisme het gemis der
aardse vreugden vreugdeloos leerde verdragen (294), leert het Christendom dit gemis
verdragen van uit een hoger vreugde. Maar dat de Christelijke vreugde de ladder der
aardse verschijnselen doorloopt, aleer zij zich daarboven verheft, daarvan geeft het
grootste Christelijke werk, dat sinds het einde der Middeleeuwen werd geschreven:
‘De idioot’, van Dostojewsky, een onwillekeurig bewijs. Voor het eerst sinds eeuwen
stijgt in dit werk de Christelijke vreugde weder tot die verblindende en vernietigende
hoogten, die de Middeleeuwen de extase noemden, en waarvan zelfs de verste
herinnering in de laatste eeuwen is verloren gegaan. Doch deze mystische extase van
de hoofdpersoon, de eenvoudig en heilig geboren mens, prins Mysjkin, vangt aan
met de verrukte aanschouwing der aardse verschijnselen, met de schoonheid van het
aardse leven, zij vereenvoudigt zich naarmate zij stijgt, wordt steeds meer louter
vereniging, totdat bij de supreme woorden ‘ziet het kind, ziet de dageraad! -’ de
woorden overslaan tot de ‘schreeuw des geestes’ en de aanschouwing der aardse
schoonheid versmelt in het verblindend licht, in ‘het gouden oogenblik, dat
eeuwigheden duurt’ (blz. 300).
Ik hoop enigszins de richting van Costers ideeën-reeks te hebben weergegeven.
Ik deed niets anders dan een aaneenge-
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schakelde keuze neerschrijven uit de Marginalia. Ik gaf de richting aan, geenszins
het geheel. Want wie het boek doorbladert, vindt op iedere bladzij weer een
verduidelijking, een proef, een toegepast inzicht, dat zich voltooiend in zijn overzicht
voegt. En wie de ernstige toon, waarop hier de wetten van de gewone werkelijkheid
zijn neergeschreven, in zich laat doordringen, schrikt als hij telkens weer beseft, hoe
de ‘levensbeheerschende ideeën in vergetelheid zijn geraakt, hoe het moderne leven
gedompeld is in een barbaarsche duisternis’ (blz. 304).
De schrijver is belangrijker nog dan zijn boek. Want deze Marginalia geven
merendeels slechts een correctieve, negatieve reactie, zoals ik al zei. Zijn positieve
grootheid echter is, dat hij de grote werkelijke waarheden onderscheidt zoals men
bij bliksemlicht in de nacht de dingen ziet, in lichtende omtrekken. Ook als
persoonlijkheid in onze tegenwoordige literatuur is hij correctief van onbepaalbaar
belang, alleen al omdat hij de enige is die voorlopig de estheticus in zich zo volledig
dienstbaar heeft weten te maken. Het moet hem vertwijfeling gekost hebben. Een
estheticus blijft met een zekere ironische indolentie boven zijn eigen leven zweven,
glimlachend, zwaarmoedig. Hij heeft een gemakkelijk, onaanvechtbaar naar boven
wijkend gevoel van eigen grootheid. Coster heeft de estheticus in zich neergehaald,
dienstbaar gemaakt, en de ethicus dwingt zich in een streng gecontinueerd levensplan.
Hij is de figuur die de tijd nodig heeft, want hij stelt zich zelf een toekomst, die hij
tegemoet gaat. En de schaduw die hij achter zich werpt is dit boek. Dit boek schrijven
was dikwijls omzien.
Ik ken slechts één figuur waarmee Dirk Coster overeenkomst vertoont: Sören
Kierkegaard.
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Aart van der Leeuw
‘Sint-Veit en andere vertellingen’
Aart van der Leeuw is een dichter met een zeer gaaf lyrisch talent, maar dat gevaar
loopt, zich zuiverende, te verzwakken. Hij is een bucolisch dichter, misschien onze
enige. De ernstige blijdschap van het landleven zingt krachtig en breed in de beste
zijner verzen. Ik herinner me een gedicht van hem, dat enige tijd geleden in ‘De
Beweging’ stond. Het heette ‘De dieren’ en beschreef de boer die, na zijn avondlijke
rondgang in de stal, zijn handen boven de Bijbel vouwt en in vrome berusting beseft
dat hij met al zijn dieren als in een ark over het water vaart. De klank van dit gedicht
was eenvoudig en groot van ontroering. Sinds het beroemde ‘Dieuwertjen’ uit
Potgieters ‘Liedekens van Bontekoe’ had ik iets dergelijks niet gelezen.
Maar nu heeft Aart van der Leeuw tevens een neiging tot allegorie. Men vindt dit
steeds bij bucolische dichters, omdat zij een primitieve karakterisering zoeken. Het
ligt voor de hand dat zij de hartstochten, die in hun elementaire landelijke mensen
als 't ware zichtbaar en tastbaar zijn, willen verbeelden tot figuren. En gelijk Aart
van der Leeuws gedichten als ‘De dieren’ aandoen als schilderijen van Millet, doen
deze verzen van gretige faunen en weigerende nimfen denken aan Italiaanse barok.
Want hij heeft een ‘heimwee naar het Zuiden’ waar tenslotte voor ieder bucolicus
Arcadia eeuwig groen en schaduwrijk lacht onder de wolkeloze hemel. Maar in deze
verzen dansen de metaforen ijler naarmate ze aan realiteit verliezen, en de dichter
verdunt zijn eenvoudig en groot geluid, naarmate het zich zuivert, tot een ‘sluier van
geruisch’. Als dichter moet Aart van der Leeuw zich Stefan George voor ogen houden.
Ik heb nu zijn proza-bundel ‘Sint-Veit en andere vertellingen’ gelezen. Dit is het
proza van een dichter. Bij een geboren prozaschrijver vloeit een zin uit de vorige
voort en richt zich tot de hem volgende, lost zich zodoende op in een golvend geheel.
Bij een dichter echter is de zin die de strofe omspant zelve het
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geheel, waarin de woorden als onderdelen opgelost zijn. In dit boekje is elke zin een
volledigheid, iets afs. Men voelt neiging nog eens te lezen of te pauzeren. En dit
pauzeren is even vermoeiend als in lopende houding stilstaan.
Een twintigtal jaren geleden meende men een overgang tussen proza en poëzie
gevonden te hebben in het zogenaamd ‘literair proza’, een poëtisch gestileerd proza
dat angstwekkend in zwang kwam. Niets is zo banaal als aangewende poëtiek, en
men kan hoogstens zeggen dat het prozaïsch was, maar het was geenszins proza. De
schrijvers die het pleegden waren in hun hart verkapte medestanders van Jourdain,
de onsterfelijke bourgeois-gentilhomme. De ‘durf’ was ontleend aan het z.g. ‘vers
libre’ dat toentertijd, niet geheel toevallig, hoogtij vierde. Nu kan men van de beste
der ‘verslibristen’ (van Jules Laforgue, die als de eerste en van Emile Verhaeren, die
wel als de laatste beschouwd zal worden) nog zeggen, dat zij de ‘vrijheid’ slechts
gebruikten om zichzelf ieder een eigen instrument te scheppen, maar dat zij aan de
wetten daarvan des te nauwgezetter gehoorzaamden. Het merkwaardig verschijnsel
deed zich voor, dat de uitvinder van een instrument, tevens de beste bespeler was.
Ook in ons land is de enige vers-librist van betekenis de gewetensvolle Verwey. *
Het literair proza is uitgestorven, maar de geest waarvan het een uiting was, woekert
voort. Het is een geest van gemakzucht, die zich met de voorlopige expressie van
een nog niet gerealiseerd gevoel tevreden stelt. Dan meent men, door een inwendig
gevoel van rust, gevonden te hebben, als men slechts opgehouden heeft te zoeken.
En het enige wat een mens, die ophoudt te zoeken, nog overschiet te doen is zijn stijl
te zuiveren.

*

Het literair proza heeft niets gemeen met het z.g. ‘poème en prose’, dat een geheel eigen
materie en wet heeft, waarover ik hier niet uitweiden zal. (Ter aanduiding: Bertrand en
Rimbaud, de schrijvers van ‘Gaspard de la Nuit’ en ‘Une saison en enfer’ zijn hier de meesters.
De poèmes en prose van Baudelaire, later ‘Spleen de Paris’ genaamd, acht ik even bedenkelijk
als literair proza).
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Deze perfectie koelt af tot verstarring, maar de geest vindt daarin nog voldoende
occupatie en zo weert men zich met dit ‘schoon harnas der literatuur’ tevens invloeden
van buiten af. Het voorbeeld hiervan zijn de ‘Verhalen’ van Van Schendel die zo
leeg en geheimzinnig, zo afgesneden van het leven aandoen na zijn meesterwerk,
‘Een zwerver verdwaald’.
Zo zijn we door de dichterlijke zorgvuldigheid van het woord-proza te beschouwen,
nader gekomen tot de keuze van het onderwerp, waartoe zich vertellingen als van
Van Schendel en Van der Leeuw bepalen. Ik zei: ze stellen zich tevreden met de
voorlopige expressie van een niet-gerealiseerd gevoel. En in plaats van het gevoel
te realiseren, zal men de expressie trachten te zuiveren. Zulk een geest zal het
onwezenlijke bekoren, omdat daarmee niet één werkelijkheid, maar talloze
mogelijkheden worden aangeduid, verzacht, afgerond en als in een mist verenigd.
Men zal een voorkeur voelen voor het verzoet verleden, voor de schemerige
middeleeuwen, voor legenden. Maar de oude legenden zijn evenmin vaag en
onwezenlijk als b.v. Dürer. Ze zijn donker en wonderlijk, argeloos en gecompliceerd.
Ze hebben een naïeve vooropgezetheid die, juist door avontuurlijke verwarringen en
omdolingen, ten slotte het doel des te helderder in het licht stelt. Men is weliswaar
nimmer ongerust over de afloop, want alles is voorzien, maar men vertraagt verheugd
de wandeling langs de kronkelende paden. Aart van der Leeuw is hierin, niet geslaagd.
In zijn vertelling ‘De zichtbare God’ b.v. rijdt een jong edelman uit om Gods gestalte
te zoeken. Hij had de Metamorfosen gelezen, hij: wist dat God op de Sinaï en aan
Abraham, Izaäk en Jacob verschenen was. Het motief is prachtig: wat deden Faust,
Don Juan en Ahasverus anders dan deze jonge edelman? Er is in hem iets van de
hartstochten dezer drie grootste figuren der Europese overlevering. Hij ontmoet een
meisje en de Don Juan in hem aarzelt, zoals de Faust al aarzelde bij zijn oude
leermeester. Het motief is verslapt, maar wordt ten slotte reddeloos opgegeven als
de zwerver een arme landloper ontmoet en, in zijn eigen deernis
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voor die gehavende kerel, de werkelijkheid van zijn God in mensenliefde geopenbaard
ziet: een vruchteloze poging van iemand, die 't verleden inmijmert om verband met
hedendaagse tijdstromingen te herstellen. - De beschrijving van de oude vader en de
jonge moeder van de held is te doelloos en van geen betekenis voor de strekking, de
ontmoetingen hebben wel het benauwde, maar niet het duidende van droomgestalten.
Ware het b.v. niet zuiverder geweest, indien deze minnaar der heidense metamorfosen,
indien deze zoeker naar de zichtbare God, ten slotte, evenals een jonge Goethe, de
takken van het romantische woud, waarin hij dwaalde, op zij had gebogen om op
een open plek, wit en blinkend, het marmer van de Griekse god te ontwaren? Ligt
de tijd waarin 't verhaal speelt niet tussen middeleeuwen en renaissance?
Voor zijn proza-vertellingen moet Aart van der Leeuw de ‘Gesta Romanorum’ en
Walter Paters ‘Imaginary Portraits’ herlezen.

Ada Gerlo
‘Daadlooze droomen’
‘Verzonken grenzen’, ‘Donker geluk’, ‘De branding’, ‘Maskerade’, ‘Daadlooze
droomen’, hoe schoon en zacht en evocerend zijn de titels boven de boeken der
hedendaagse schrijfsters. En ik denk aan de Japanse dichter die de ontroering van
één dier woorden in zijn hart zou doen dringen, de klank en de betekenis ervan telkens
verdiepend en verdubbelend, hoe zijn wereld en al de ervaringen van de dag zouden
te zamen trekken in de grondeloze verwikkeling van zijn woord, hoe hij dit woord
ten slotte, gezuiverd, vervloeid, en, bij het langzaam neertekenen, helder gestold, als
't ware vóór zich zou kunnen opheffen als een spiegel, waarin hij achter zijn eigen
ontroerd gelaat het landschap van zijn emotie verstild ziet aangeduid.
Wanneer echter een moderne Nederlandse schrijfster een su-
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bliem woord als ‘daadloze dromen’ wil verbeelden doet ze... hetzelfde; alle mensen
hebben iets eenders, maar ze bezigt een geheel andere werkwijze. Zij schrijft een
negental novellen, waarin telkens haar ‘woord’ de ‘moraal’ is, waarvan haar woord
om zo te zeggen de ‘grootste gemene deler’ is. En ter verduidelijking plaatst ze een
citaat, dat de betekenis van haar woord omschrijft, vlak onder haar titel. Zo maakt
ze het de lezer gemakkelijk, wat niet zo heel erg is. Maar wat erger is: zij maakt het
zichzelf te gemakkelijk. Haar methode is te makkelijk om nog een methode te zijn.
De kwaliteit van de uitwerking der novellen daar gelaten (‘Herfst’ heeft me als de
beste getroffen) - de grondgedachte reeds is niet naar haar waarde verwerkt. Want
de gedachte van het woord ‘daadloze dromen’, is die niet deze: dat het tragische der
wereld niet bestaat in de daden der mensen, in hun gewetenloze actie, maar juist in
hun daadloosheid, in hun peinzende inactie? Dat een misdaad ten slotte niet zo
hopeloos tragisch is (berouw en genade immers herstellen het verband met God
wanneer de mens voortleeft) als de tragiek van een hart dat zijn daadkracht verdroomt
en ledig en ontzield op generlei wijze de verloren voeling met het leven kan te boven
komen? Zó is Hamlet, zo is Macbeth tragisch van ontreddering, zo zijn ‘De drie
zusters’ van Tsjechof tragisch van inactie.
Geen enkele der novellen van Ada Gerlo doet recht aan de diepte van haar ‘woord’.

Jo van Ammers-Küller
‘Maskerade’
En ook de laatste roman van Jo van Ammers-Küller die ‘Maskerade’ heet, doet haar
titel geen recht. De gedachte is: de maatschappij is schoon van schijn maar van binnen
zijn de mensen egoïste knoeiers, de straten zijn netjes geveegd maar daaronder zijn
de riolen, een huisgezin dat gelukkig lijkt is in wezen een
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geslaagde transactie. ‘Make the best of it’ is verachtelijk, wanneer we gaan vergeten
wat dat ‘it’ eigenlijk is en leggen de nadruk op ‘best’. Want overal waar de maskers
niet goed passen of doorzichtig en versleten worden, ontwaart men een vergroeid en
gekneusd mens die zich nog het gelukkigst voelt in een staat van verdoving waarin
hij zijn krimpend hart niet meer slaan voelt.
Deze schone schijn der maskerade waaronder inwendig een arm mens hunkert, is
het thema van het boek. Maskerade was het, wat de schrijfster geven wilde. Dit is
op zich zelf niet verkeerd, maar dan had ze moeten geven een carnaval minder tam
dan een Leidse studenten-maskerade, dan had ze de gecomprimeerde beheersing
moeten geven die het dragen der maskers vereist, de beheersing, die ondanks zich
zelf in een vreemd en onverwacht gebaar de ziel verraadt van de gevangen mens die
onder het masker de zich ingeprente danspassen uitvoert. Of ze had zich moeten
bepalen tot het weergeven van de arme mens, de maskerade als een uitwendige
bijzaak beschouwend. En dan had ze haar boek ‘armoede’ genoemd, zoals Ina
Boudier-Bakker deed. Dan had ze met Ina Boudier begrepen dat het enige wat op
deze wereld gaaf en zuiver is, de ‘candeur’ van een kind is. Dan had ze begrepen dat
de opstandige mens juist van de maskerade der maatschappij zulk een afkeer heeft
omdat hij zich griezelig voelt van de schmink, maar dat de waarlijk verheven mens
niet anders dan een kind is, een ‘onnozele’ zoals b.v. Prins Mysjkin in Dostojewsky's
boek ‘De idioot’. Dan had ze de diepe betekenis van Shakespeares mismaakte clowns
en simpele narren begrepen, wier lichamen potsierlijk als maskers vergroeid zijn,
zodat ze zichtbaar de hereditaire vloek als merk van onze samenleving dragen, maar
wier argeloosheid de waarheid zegt, zonder het zelf te beseffen. Dan had ze
Shakespeares koningen en grote heren begrepen die met eenzame trots en
magnificentie de verwording overmantelen, en de kardinalen die zich zo hoog
oprichten dat de zon de jammer in hun schaduw niet zien kan. En daar zijn Balzacs
schurken die de poel nog
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troebeler roeren om er gretiger in te vissen, zijn grote ‘strebers’ die de maatschappij
hanteren om verder te komen, onder zich wegtrappen om hoger te staan, en zijn
miserige mannetjes die als ouwelijke aapjes op hun kantoorkrukken hurken - want
deze Maskerade had een ‘comédie humaine’ moeten zijn.
Maar wij Hollanders, interieur- en tegelschilders, schrijven geen grote boeken.
Laten wij dan zuiver en gaaf schrijven. Laten wij niet de Maskerade, maar de arme
mens schrijven. Jo van Ammers-Küllers talent voelt zuiver genoeg om deze ‘armoede’
te gaan schrijven. Want m.i., het beste uit haar boek is niet de vermaskerde liefde
tussen Tine en Ter Berge, maar het is de ernstige glimlach van Arnold, de stille
psychiater met zijn warrige grijze kop, die nadenkend zijn pijpje uitklopt.

Johan de Meester zestig jaar
Een studie in perspectief
Heden wordt Johan de Meester zestig jaar. Zestig jaar is een ‘hele leeftijd’, maar
zestig jaar is niet een heel leven. Daarom viert men om dubbele reden de zestigste
verjaardag van een kunstenaar: om terug te zien in het verleden en zich rekenschap
te geven van de waarde van het werk dat achter hem ligt, van zijn plaats en invloed
ten opzichte der tijdgenoten, maar anderzijds om vooruit te zien in de toekomst en
de richting te bepalen waarin zijn leven zich zal voortzetten.
En het is de persoonlijkheid zelve van de jubilaris, die onze keuze tussen de beide
gezichts-richtingen bepaalt. Toen b.v. Kloos verleden jaar zestig jaar werd, keek
iedereen onwillekeurig terug naar de ‘beweging van '80’. En terecht: Kloos is een
statische figuur, die was omstreeks '80. Maar nu De Meester die leeftijd bereikt, zal,
naar ik verwacht, iedereen vooruit zien en daarmee aan De Meester recht doen. Want
hij is een dynamische persoonlijkheid die nog wordende is, in '20. Hij is iemand die,
steeds onzeker van zichzelve, rusteloos is, die rusteloos zoekt, die
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zoekende omhooggroeit langs de muur waaraan wij allen ranken zijn. Hij is ouder
maar niet oud geworden. Hij heeft nog evenveel verband met het leven als de vitaalste
onder de jongeren. Eenvoudig omdat hij leeft. Men kan immers niet méér doen.
Men bezie van dit standpunt De Meesters leven tot op deze dag. Een onverbroken
voortgang, die hier en daar in haar vaart een werk van betekenis afzet, en achterlaat.
Ook in dit opzicht heeft hij de slordige rijkdom van een Parijs artist, die haastig een
omnibus naloopt en ongemerkt een meesterwerk uit zijn zij-zak laat wegwaaien.
Men spreekt veel over De Meesters journalisme. Men zegt dat zijn journalisme
werk en dat zijn werk journalisme is. Het wordt hoog tijd dat men het begrip
journalisme corrigere. De man die in den treure de krant met erbarmelijk afzaagsel
volstopt, mag niet meer journalist genoemd worden. Maar de man die de inhoud van
zijn dag voelt als het résumé van al de vroegere tijdperken, waaruit weer naar alle
richtingen de toekomst zal openbreken, de man die zijn dag als een geweldig
knooppunt beschouwt en die zich ernstig en onpedant verantwoordelijk voelt om die
knoop te ontwarren of door te slaan, dat is de man die schrijft wat iedereen denkt (of
moest denken), dat is de journalist. Journalisme moet een kunst worden, een kunst
van energieke voorbereiding. De privaat-docenten, de secretarissen van grote
industriële ondernemingen, de jonge kunstenaars moeten als journalisten wegwijs
worden in hun tijd, om weer hun tijd de weg te wijzen. En daar zijn ze in het
buitenland: Maurice Barrès, Maurras, Shaw, Chesterton, Hofmannsthal, Bahr. Was
Lessing anders dan een journalist? en Lasalle, en Disraëli? Zo is journalisme een
kunst met een eigen materiaal, misschien het moeilijkst om makkelijk te hanteren.
In deze grote zin was De Meester de journalist die de nieuwe realistische
romankunst dertig jaar geleden de weg wees naar Frankrijk, in die zin is hij de
journalist die de nieuwe dramaturgie richt naar Strindberg. En in die grote zin zijn
ook zijn romans journalisme. Want zoals, naar ik aanduidde, de journalist
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zijn dag voelt als een samengreep van alle dagen, zo voelde hij de realiteit als een
gecompliceerdheid. We zien dit terstond in zijn stijl: is het niet of hij alles in eens
wil zeggen? Is zijn zinsbouw meestal niet even abrupt maar tevens even intens als
een geste? Kan men van een titel als ‘Het leed van den hartstocht’ of als ‘Gedenk te
leven’ niet zeggen dat ze ‘volumes’ spreken?
Dit gevoel voor overzicht, samengreep, groepering, hangt nauw samen met zijn
gevoel voor kringen en standen in de maatschappij. Hij is democraat. Maar er zijn
twee soorten democraten. Er zijn er die de gelijkheid aller mensen aantonen door te
doen zien dat alle gelijkelijk verheven zijn: zij doen zien dat een stervende makelaar
waardig en koninklijk kan zijn als een koning, dat een acrobaat, dat een jordaan-type
bitter en subliem zijn kunnen als miskende bastaards, als vermaskerde prinsen. Laat
ik hen noemen romantische democraten. Het zijn classici als Walter Scott, het zijn
realisten als Querido. Maar er is een andere groep democraten die de
gelijkwaardigheid der mensen aanneemt juist omdat ieder mens maar een mens en
gelijkelijk observatie en liefde waard is. Juist de grote variëteit der mensen geeft
hun, van boven bezien, gelijk belang. Tot dezulken behoort De Meester. Maar de
journalist in De Meester, dagelijks niet buiten maar tussen de mensen staand,
aanvaardt nog te veel de gelijkwaardigheid dezer variëteiten binnen een standskring,
ondervindt misschien pijnlijk de kloof die de standen scheidt, een kloof die men
vergeten of overvliegen kan, maar bezwaarlijk overschrijden. En zo wordt zijn
democratie tevens strijdbaar, en meestal meer bitter dan robuust.
Ik kom nu te spreken over wat ik het meest in De Meester bewonder. Dit is niet
zijn Frans gevoel voor maatschappelijke verhoudingen, voor financiële intrige. Ten
slotte heeft hij nooit een Rastignac of een Mercadet gemaakt. Maar De Meester is
waarlijk groot, waar hij als Hollander, en dan als realist, schildert. Maar ook hier
komt de journalist als impressionist voor de dag. Hij laat niet een compositie zich
voltrekken, hij sluit nimmer de ogen om in zichzelf te verzinken, maar terwijl hij
schildert blijft
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hij met open ogen zien. En het zijn woeste studies die hij maakt, met scherpe
accentuering. Vochtig en slordig doemen de stadsgedeelten van Rotterdam met
bruggen en bouwterreinen onduidelijk in de bruine nevel op (als in ‘Geertje’). Hij is
de beste stadsschilder in Holland en vergelijkbaar met Breitner. Hij heeft dezelfde
zware en donkere kleuren. En de mensen die midden in deze stad leven, als het ware
uit dezelfde kleuren bestaande, dat zijn de diepe gestalten waaromheen de stad
schaduwend wijkt. Ik denk hier natuurlijk terstond aan Kees Maandag (uit ‘Geertje’),
aan Kees Maandag met zijn groot nadenkend dwergenhoofd in zijn brede schouders
weggedrongen. Kees Maandag met zijn berusting, met zijn peinzende glimlach, met
zijn aanvaarding. In de karakter-tekening van Kees Maandag komt tevens een
eigenschap in De Meester naar voren die zeer bewonderenswaardig in hem is en die
hem kenmerkt. Ik meen zijn zin voor satire, die in zijn ‘goede’ personen de fouten
aandikt. Dit doet hij bij het geven van zijn patriciërs en aristocraten gemakkelijk, en
misschien met wat veel heftige haat, door de geestes-armoede van hun rijkdom naar
voren te brengen, door hen het meest verachtelijk en het meest egoïst te tonen wanneer
zij vrijgevend en opofferend de stumperende burgerman tegemoet willen komen.
Maar een zin voor groter satire openbaart hij als hij aan zijn goede Kees Maandag
al de belachelijkheden van een bulte-naartje geeft. Hierin benadert De Meester
niemand minder dan Dickens.
Ik kan niet duidelijker de richting aangeven waarin ik vermoed dat De Meesters
romans zich zullen voortzetten, dan door een lijn te trekken tussen Kees Maandag
en Huibert Willerns (uit ‘Gedenk te leven’), en deze lijn te verlengen. Ook in Huibert
Willems, de reus met de Luther-kop, zien wij dit goeds-moeds levensaanvaarden,
maar hier reeds is het niet meer de schrijver die doet zien, maar de figuur zelve die
de satire uitspreekt: ‘ik heet Huibert Willems, handelsreiziger, oud-kapelaan,
huisvader, lid van de S.D.A.P., turner, teekenaar en vriend van dominee Brouwer’.
Dit is een reus-achtige groteske, alleen
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een reus torst zo veel op zijn schouders, die niet ineenkrimpen als de schouders van
Maandag.
En als wij vragen: hoe heeft deze ontwikkeling zich in hem voltrokken (Scharten
noemt het een kentering van pessimisme naar optimisme) dan kan ik weer niet
duidelijker doen dan u de titel van een zijner beste korte verhalen te noemen: Terug
‘in den lieven eenvoud’. Want daarin horen wij zijn ontroerd sentiment dat zich een
weinig verlegen in een satire terugtrekt. En dit is eigenlijk de grond van al De Meesters
later werk. Een verscholen tederheid die zich uit in een gebaar, dat soms ruw en
plotseling is van bedwongen gevoel. En dit is het diepe en grote menselijke in zijn
werk. En dit leest iedereen daarin tussen de regels en zinnen door, die dringen en
draaien en afbreken, omdat ze van alles niets zeggen willen.

Jo de Wit
‘De branding’
‘Jo de Wit, schrijfster van “Donker Geluk”’, staat op de titelpagina. ‘Donker geluk’,
de eersteling van deze schrijfster, was een bundel schetsen, waarmede zij terstond,
wat men zo noemt, naam gemaakt heeft.
‘Donker geluk’ was een bundel schetsen. ‘Je moet ze niet allemaal achter elkaar
lezen’, zei een vriend, die me de lezing aanried, ‘want ze zijn een beetje hetzelfde.’
Maar hoe gaat zo iets: ik nam een avond voor ‘Donker geluk’ en las ze allemaal. En
ik vond, dat ze niet allemaal een beetje hetzelfde waren, ik vond dat in al deze schetsen
slechts één ding was uitgedrukt. En dat ene ding was een zekere stemming, een
stemming van plotseling ontwaken uit de hartstochtloosheid der jeugd, een stemming
van verward hunkeren, van losgeruktheid, van doelloos en smartelijk begeren, van
teleurgestelde bevrediging. En ik begreep de titel Donker geluk. Daar was iets in van
‘Sturm und Drang’ en vooral van ‘Himmelhoch jauchzend, zum Tode be-
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trübt’. Nu waren de personen, die in haar schetsen optraden, echter wel allemaal een
beetje hetzelfde, d.w.z. volkomen onpersoonlijk. Het waren geen mensen, mensen
zijn allemaal anders. De schrijfster had de schetsen geschreven voor die ene zekere
stemming, die ik zoëven trachtte aan te duiden, en haar personen liet ze als 't ware
dienst doen als paaltjes, waartussen zij die stemming uithing. Ik voor mij vind dit
een averechtse wijze van schrijven. De stemming zelve bovendien verkreeg zodoende
weinig diepte, weinig ‘atmosfeer’, werd wat vlak. En de verhalen verkregen de
‘onechtheid’ die nu eenmaal een stemming eigen is. Zo wordt van wie weinig heeft
nog ontnomen wat hij heeft.
‘De branding’ is echter een ernstiger geval. In twee betekenissen. Ten eerste is dit
niet langer een schets, maar een roman, en ten tweede is hier niet langer van een
stemming sprake, maar van een daad. Ik heb ergens gelezen dat het wenselijk geweest
ware, dat de schrijfster deze roman, tot een schets verkort, aan de bundel ‘Donker
geluk’ had toegevoegd. Ik ben het daar volkomen mee eens. ‘In der Beschränkung...’
enz. Maar dit uiterlijke bezwaar loopt geheel parallel met het meer innerlijke bezwaar:
dat hier niet langer sprake is van een stemming, maar van een daad. Een stemming
is ten slotte voorbijgaand, onschuldig, ‘kan geen kwaad’, maar men kan van een
schrijfster, die een daad beschrijft, vergen dat zij beseft, dat zulk een daad voor het
leven beslist en dus ernstig is. Let wel, ik verg niet dat zij zulke diepe,
hevig-ingrijpende daden vermijdt, ik verg dat men ze beseft. En dat zolang men ze
niet beseft, men ze vermijdt of wel zich tot stemmingen bepaalt. ‘In der
Beschränkung...’ enz.
Deze roman ‘De branding’ beschrijft een jong meisje, dat Hellen heet en denkt,
dat ze schilderes is. Ik geloof, dat de schrijfster dit ook denkt, al geeft ze hier en daar,
wanneer ze andere schilders beschrijft, blijk beter te weten wat een kunstenaar is.
Deze Hellen heeft natuurlijk een minachting voor haar omgeving, een adoratie voor
wat ook artiest is, wordt sentimenteel bij het zien van kinderen en bloemen, die zij
schildert, en voelt
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eigenlijk voor iedere man die zij ontmoet een vage verliefdheid, weer niet meer dan
een stemming, maar die ze zo gewichtig voelt, dat het haar te zwaar wordt. Van liefde
is bij haar eigenlijk nooit sprake, iedere verliefdheid kan echter als 't meeloopt tot
iets als liefde groeien. Haar leven wacht eigenlijk op de man die geduld en energie
genoeg heeft. Ze is dan ook niet van af het eerste moment in de macht van Ernst de
Wale, de beroemde geniale schilder van wie zij les krijgt, en als het zover is, vindt
hij geen zweem van weerstand, hoewel zij weet, dat hij getrouwd is, kinderen heeft
en dat zij niet zijn eerste maîtresse is. De rest van de roman verhaalt hoe hun
verhouding langzaam verloopt, Ernst gaat onverschillig aan 't werk, Hellen zet zich
met enige inspanning over haar verdriet heen.
Nu moet iedereen weten wat hij van zo een ‘vrije liefde’ denkt, maar van de
schrijver verg ik dat hij beseft, waarover hij schrijft. Vrije liefde moge evenals vrije
verzen een gewaagdheid zijn, die soms groot is van een zekere bewuste roekeloosheid,
men moet in 't oog houden dat een onnodig en klakkeloos wegsmijten van 't mooiste
wat de mensheid heeft, niet anders dan ‘zonde’ kan genoemd worden. En 't mooiste
wat de mensheid heeft vind ik nog steeds het meisje en de moeder. En wie daar niet
ernstig bij stil staat, hem is het menselijke vreemd. Zeker, we kunnen spelen met het
leven, als we dan maar beseffen dat wij ons hart in pand hebben gegeven, zoals
Hélène Swarth zegt. Zulk een spel met zulk een onevenredige inzet mag men spelen.
Maar als men niet weet dat het zonde is, proeft men nog niet eens de zoetheid van
de verboden vrucht. En voor zulke jammerlijke verkwisters kan men alleen vergeving
vragen, omdat ze niet weten wat ze doen.
‘De branding’ beschrijft ernstige dingen, maar ik hoorde nergens een toon van
ernst. Zo gaat men langzamerhand denken dat het een boek van bedrog is. Ik weet
wel dat de schrijfster hier en daar fris en fijn de natuur kan beschrijven: het plonzen
van eendjes in het water, het kantelend vallen van een blad langs het venster, maar
de beschrijvingen hebben niet meer be-
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lang dan deze gebeurtenissen, zelf, al zijn ze ook vaardig met de stemming van de
heldin verweefd. De beschrijving daarentegen van de vlinders die aan de lamp
dood-schroeien is niet totaal mislukt, maar het verbaast ons, dat Hellen uit dit
meer-gebezigde beeld niet eens de voor de hand liggende les leert en het ergert mij,
dat ze gevoelloos en hoogmoedig het slotwoord van de roman uitspreekt: ‘De vlinders
zijn dood, maar ik leef.’
Dit is erger dan de banaliteit van het beeld, want dit is bedrog.
Het bedrog en de zelf-verblinding uit zich ook in dit: dat een ploertig kunstenaar
als De Wale excusabel wordt voorgesteld. Reeds in 1902 merkt Van Deyssel hetzelfde
op naar aanleiding van ‘Annie de Boogh’ van Herman Robbers. ‘Een ietwat ploertige
beursheer is niet een edel schepsel. Neen, neen; maar een ietwat ploertige orgeldraaier
even-min. Ik geef de voorkeur aan een ietwat ploertigen beursheer -.’ Bedrog is ook
de voorstelling dat Hellen het in de kring der normale familie van haar vader, moeder
en zuster niet uk kan houden, omdat zij een ‘exceptioneel wezen van verfijnd
mijmeringsleven is’ (v.D.). De schrijfster leze ook dienaangaande nog eens waar
Van Deyssel hetzelfde in Annie de Boogh afkeurt (Zevende bundel, blz. 107-111).
Hebben we dan sedert 1902 niets geleerd?
Waarom schrijft Jo de Wit? Ik geloof alleen omdat zij wat men noemt een vlotte
pen heeft. Let wel: zij heeft geen stijl, maar zij heeft een gemakkelijkheid van
schrijven. Hiermee hangt samen, dat haar gedachten niet eigen, maar zeer traditioneel
zijn. Het schilders-atelier is een veranderd decor, het huiselijk milieu doet denken
aan Robbers, de ‘vrienden’ aan De Meester, enz. Men behoeft niet eens de grenzen
over om aanknopingspunten te zoeken. Nu is de jeugd doorgaans gehoorzaam,
traditioneel. Eerst op rijpere leeftijd vindt men eigen gedachten en tendensen. De
grootste verdienste der jeugd is meestal zuiver te kiezen. Jo de Wit heeft echter
verkeerd gekozen. Voor haar genre had ze ‘De koele meren des doods’ moeten
herlezen en ‘Eline Vere’, om weer in het binnenland te blijven. Ik ben bang dat ze
hopeloos met haar tijd in de war zal komen, als ze blijft
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voortleven. Ik ben bang dat ze b.v. professor Bernhardi en Shaw gelijk zal geven,
dat ze Romain Rolland mooi vindt en Pallieter niet, dat ze van Toorop houdt, maar
nooit de Bijbel herleest. Natuurlijk, wij zijn allemaal traditioneel. Maar daarom
dragen we toch ook niet de mode van 1902?

Elisabeth Zernike
‘Het schamele deel’
Ik houd van het werk van Elisabeth Zernike. Ik heb een tijdje geleden van haar
gelezen ‘Een vrouw als zij’ in het maandschrift Elsevier. Ik las nu van haar ‘Het
schamele deel’. Ik kan niet anders zeggen, dan dat mij haar werk ontroert, vertedert.
Wanneer ik weer hier en daar het boek inzie, grijpt het me telkens aan. De stijl is zo
argeloos en zuiver, dat het is of we door de woorden en zinnen heenzien. We voelen
hier geen ‘literatuur’. We voelen zonder bemiddeling wat hier geschreven is. Sytske,
haar vreemd bewegende gedachten, haar stille wonderlijkheid. Sytske, die haar
dromen aaneenschakelt als woorden en beelden in kinderrijmpjes. Haar reinheid is
zo gaaf en broos. Er is een sfeer van lente om haar heen. Zij is ver buiten de wereld
in zichzelve verzonken. Ze luistert roerloos naar het geheim in zichzelve, dat haar
doet glimlachen. Ik geloof, dat ze het mooiste is van wat de mensheid heeft. Er zijn
menselijkheden, die groter, die wilder, die onstuimiger en vervoerender zijn, maar
ik ken niets dat zo mooi is en diep. Was het niet haar glimlach, die Da Vinci
ontroerde? Haar legde de romantische cynicus Heine de handen op het hoofd ‘Du
bist wie eine Blume’ en weemoed besloop zijn hart en hij bad. En Shakespeare, de
eeuwige Shakespeare, aarzelde tegenover haar en trok alleen dun en vaag haar omtrek
naast de prins van Denemarken. Is het niet merkwaardig, dat de vrouwenfiguur uit
het meest besproken stuk van Shakespeare, Hamlet, de meest onbegrepene is?
Laat ik van dit boek niets anders zeggen, dan dat het mij ont-
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roerd heeft. Wanneer dit niet een spottende toon in de volkstaal had, zou ik er van
zeggen: het is weinig, maar uit een goed hart. Maar is ‘Du bist wie eine Blume’ dat
ten slotte ook niet, en de tekst van Ophelia?

Frederik van Eeden zestig jaar
Frederik van Eeden wordt heden 3 april 60 jaar. Hij behoorde tot de eersten der groep
die men de ‘tachtigers’ is gaan noemen, omdat zij tussen '80 en '90 hun tijdschrift
‘De Nieuwe Gids’ oprichtten, een tijdschrift dat ten doel had het in
letterkundig-esthetisch opzicht dommelende Nederland wakker te schudden en
‘omhoog te stoten in de vaart der volkeren’. Behalve Van Eeden behoorden tot deze
groep: Kloos, Van Deyssel, Verwey, Gorter, e.a.
Men moet in 't oog houden, dat de verbinding van deze kunstenaars tot een groep
eigenlijk geheel toevallig was. Er was geen innerlijke eenheid tussen hen, zij
beïnvloedden niet elkanders groei en richting, zoals b.v. Lessing, Herder, Schiller
en Goethe deden. Zij hadden slechts één negatieve gezamenlijkheid, nl. dat hun werk
in andere tijdschriften geweigerd werd. Toen richtten ze ‘De Nieuwe Gids’ op.
Dit komt duidelijk uit als men het verloop der historie van ‘De Nieuwe Gids’
beschouwt. Dommelend Nederland werd wakker geschud: dit was een te gemakkelijk
gevecht en heeft aan enigen van hen een vals gevoel van heroïsche onstuimigheid
gegeven, maar toen de jonge groep omhoog steeg ‘in de vaart der volkeren’ werd zij
gelijk een vlucht vogels door een rukwind aangegrepen en uit elkaar geslagen. Kloos
is omlaag gesmakt, terug naar het landje van polders en parochies, Van Deyssel liet
zich op uitgestrekte vleugels kantelend meedrijven, Verwey redde zich in een
windstille duinpan, Gorter is in de nacht tegen een geweldig licht aangevlogen. En
Van Eeden? Hij was niet mee opgestegen.
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Hij had dieper dan de anderen het besef dat de dichter deel uitmaakt van de mensheid
en als zodanig aan de aarde verbonden is. Hij voelde dat als men de mens in zich als
ballast wegwerpt, men wel enige tijd zwaarteloos omhoog tuimelt, maar slechts om
ontredderd verloren te gaan. Hij voelde dat de plaats van de dichter tussen de mensen
is, midden tussen de mensen.
Nu kan men zich de dichter denken als de mond der mensen, die hun zonden belijdt
en hun noden uitspreekt, als een opstandeling, een hemelstormer, die evenals Saul
met hoofd en schouders boven zijn medestanders uitsteekt. Maar men kan zich de
dichter ook denken als de mond van God, als een profeet, als een gesel.
Van Eeden was noch het een, noch het ander. Hij was, als echt Tachtiger, aan de
ene kant te individualistisch, om de zonden en noden van zijn tijd innig en oprecht
als de zijne te erkennen en uit te spreken, aan de andere kant echter had hij wel het
gevoel van relatie tussen God en mens, dat een profeet eigen is, maar hij miste het
besliste zienerschap en de macht, dit in woorden te verwerkelijken. En zo bleef zijn
ganse leven een zoeken, een tragische rusteloosheid.
Hij is de meest ontwikkelde der tachtigers, hij is, wat men tegenwoordig noemt,
een ‘universele’ geest. Hij toont in vele opzichten overeenkomst met grote figuren
als Ruskin of Tolstoi. Wij voelen in zulke figuren het sociale streven dikwijls meer
als een zelf-opgelegde taak, dan als een uit hun inwendig wezen noodzakelijk
voortspringend element. Het zijn de grote voorgangers die ten slotte slechts zichzelf
opvoeden, en die zichzelf liefhebben gelijk hun naaste.
Ik herinner me dat ergens in zijn boek ‘Happy humanity’ Van Eeden zich er over
beklaagt, dat hij met zijn later serieus werk nooit zulk een openbaar succes en zulk
een algemene waardering heeft gevonden als met zijn eerste, betrekkelijk on-serieuze,
blijspelen. Hij had zich daarover niet moeten beklagen, maar het had hem een
vingerwijzing moeten zijn. Hij had, als artiest die zich aan de geest der mensheid
dienend voelt, moeten
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voortgaan werk te leveren dat klaarblijkelijk in de geest der mensheid viel. Ik wens
hier een zijde van Van Eedens werk te belichten die naar ik meen algemeen onderschat
en door Van Eeden zelf misschien geloochend zal worden.
Indien Van Eeden zich naar de aanleg en de opzet die ik in hem vermoed, had
ontwikkeld, zou hij - en daarmee is tevens enigszins de aard van de aanleg die ik in
hem zie, gedefinieerd - meer gelijkenis vertonen met een figuur als Bernard Shaw
dan met een figuur als Tolstoi. In een stuk b.v. als ‘Ysbrand’ is de hoofdfiguur een
zwakke verschijning. Men houde mij ten goede, maar met al zijn idealisme doet hij
enigszins bête aan. En als hij ten slotte als patiënt wordt behandeld, vinden wij de
wijze waarop men die argeloze neerstoot wel enigszins ruw, maar we zeggen toch,
evenals de harteloze familie, dat dit nog maar het beste voor hem is. Waarom nu is
dit stuk geschreven? Om de figuur Ysbrand goed en groot voor te stellen. Hierin is
echter Van Eeden niet geslaagd. Maar als Van Eeden in de trant van zijn eerste
blijspelen en in de trant van iemand als Shaw had gewerkt, zou hij dit stuk niet om
Ysbrand geschreven hebben, maar om de harteloosheid van Ysbrands omgeving. En
het zou een geweldige aanklacht geworden zijn, omdat men als 't ware de schrijver
had horen zeggen: ‘Ten slotte ben ik en zijn wij allen even gevoelloos als Ysbrands
familie.’ Maar nu haast ieder toeschouwer zich om (evenals de schrijver zelf) zich
met Ysbrand te identificeren. In elk boek van Van Eeden is de goede figuur iemand
als Van Eeden zelf, zegt Prinsen. Dit is echter niet alleen bij Van Eeden waar, en
waarom zou men dit een schrijver moeten verwijten? Socioloog als Van Eeden is
gelijk Shaw, had hij echter de strijdende partijen meer gelijkwaardig moeten doen
voorkomen, gelijk in Candida, gelijk in Mrs. Warren.
Tot één der beste toneelwerken die de laatste tijd in ons land geschreven zijn,
reken ik ‘De heks van Haarlem’, maar waarom werd dit stuk gewichtig en historisch
opgevoerd en niet vlot als een scherzo?
Men herleze van Van Eeden: ‘De kleine Johannes’, ‘Het lied
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van schijn en wezen’, ‘De heks van Haarlem’ en mijns inziens zal ieder dan begrijpen
waarom hij in een tragedie van splitsing en verdeeldheid, waarom hij in ‘De
broederveete’ zijn grootste werk schiep in een duizelende extravagance.

Frits Hopman
‘Nachtwaken’
Gaat ook de tijd sneller, nu wij sneller gaan? Helpt het ons niet dat wij ons haasten?
In vorige eeuwen werd de zandloper om de zes uur omgekeerd, thans tikken de
horloges iedere seconde. Goethe reisde weken en weken per diligence van Weimar
naar Rome, wij reizen daar heen in twee dagen. Maar wat helpt ons deze haast? De
tijd, wiens ironie ons intellect overtreft, heeft eenvoudig zijn tempo versneld. En wij
blijven kleine Duimpjes in onze zevenmijls laarzen.
Ook de schrijver Frits Hopman heeft de tijd deze parten gespeeld. De telkens
versneld voortjagende mensheid leest geen dikke romans meer. Die waren goed in
de eeuwen dat men zich zoals Goethe in de diligence, of, zoals de Engelse aristocratie,
aan het haardvuur een winter lang verveelde. De twintigste eeuw echter vraagt lectuur
voor het ogenblik dat men zich in de tram verveelt, voor de autorit op weg naar het
kantoor, voor het wachten in een file, voor de underground, voor de lift. Want hierin
bestaat de tragische ironie van de tijd: in de eeuwen dat men zich niet haastte kon
men zich een hele winter lang in zijn bibliotheek terugtrekken, maar in deze moderne
eeuw, waarin men zich overijlt om tijd te sparen, houdt men slechts enkele seconden
voor zijn genoegen over. En men eist dus lectuur voor seconden.
De theaters, meer van het publiek afhankelijk dan de schrijvers, gaven dan ook
terstond korte stukken, één-akters, cabaret. Men kan te laat komen, men kan ieder
kwartier weer weglopen. De onafhankelijke schrijvers echter vervreemdden zich
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met hun zware literaire boeken van het publiek, vormden hoe langer hoe meer een
heimelijk geïsoleerde en tevens iet-wat verwaande kaste van willens-en-wetens
onmaatschappelijken. Zij schreven hun romans voor elkaar, voor een paar dilettanten,
voor enige vrouwen die nog niet iets te doen hadden. Het publiek behandelde hen
alsof ze al dood, in 't gunstigste geval alsof ze klassiek waren.
Wie wat lezen wilde in zijn vrije minuut, greep naar een krant. En als er een
onbevredigde behoefte, na het feuilleton, nog in de ziel van de lezer hunkerde, nam
hij in godsnaam een dik boek ter hand, verslond de eerste twintig bladzijden en
bevond zich juist behagelijk in een vreemde wereld van stemmingen en gedachten
ingelijfd, als de onverbiddelijke seconden-wijzer van zijn pols-horloge het minuutje
bijna had omgetikt. Dan sloeg hij wanhopig de bladen bij tientallen om, tot hij zich
van 't verloop en het besluit der intrige had meester gemaakt, klapte 't boek voldaan
dicht en vluchtte.
De Amerikanen hebben toen de z.g. ‘short story’ uitgevonden. In een bestek van
een paar honderd woorden moet de behoefte bevredigd worden van de hunkerende
ziel van een feuilleton-lezer. Dit eist een eigen techniek, de techniek van de spannende
beperking. Juist door haar kortheid, moet de intrige worden toegespitst, juist omdat
de stemming ons slechts even frôleert, kan ze zonder hinder bizar en apart zijn. Dit
zijn de twee elementen van de ‘short story’: de bijzondere grillige stemming en de
natuurlijke enigszins anekdotische intrige. De stemming fantastisch, desnoods
barbaars, maar fantastisch, want ze moet de lezer even uit zijn levenshaast verlossen.
De intrige reëel, levens-echt, in een kort tijdsverloop zich afspelend, want de lezer
moet blijven hopen dat ook in zijn overhaast leven zo iets als het gelezene mogelijk
is. En dat alles in een paar honderd woorden! Dit eist een merkwaardige virtuositeit.
Men zal zeggen, dit is als een schilderij in een vooraf-vastgestelde lijst schilderen;
men geeft een lijst en vraagt daar een schilderij in. Maar ik zou daarop kunnen
antwoorden: wat is een muur-schilde-
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ring anders? En gebrand glaswerk in een kerkvenster? Is ten slotte niet alle kunst
een overwinnen van eisen? Is het niet voor de kunstenaar een groter taak de wetten
en beperkingen door de mensheid gesteld te beheersen dan de zelfgestelde?
Frits Hopman deelt in een voor-woordje mede, dat zijn dag bezet is door een
bedrijvig leven, dat hij daarom alleen de nachturen overhoudt voor zijn pretentie-loos
werk. Vandaar de titel ‘nacht-waken’ waaronder hij een twintigtal korte verhalen
bundelt. Hij is, voor zover ik weet, de enige schrijver in ons land die een ‘short story’
schrijven kan. Maar laat ik er terstond aan toevoegen dat er geen één dezer kleine
vertellingen smetteloos is. Meestal slaagt hij voortreffelijk in het weergeven van het
eerst door mij aangeduide element: de fantastische stemming. Elk dezer verhalen
heeft een geheel eigen en een geheel aparte sfeer. In het tweede verhaal, dat ‘Travestie’
heet, beschrijft hij b.v. uitstekend het interieur van een Engels bisschoppelijk paleis.
In een ander voert hij u naar een bal in Moskou, naar een oorlogsschip, tussen
Italiaanse oplichters, in de oerwouden van Brazilië waar vlees-etende planten zulke
reusachtige afmetingen hebben dat ze mensen kunnen vastzuigen. Dan weer zijn we
aan de Afrikaanse goudkust, in een vredig Engels heuvellandschap, in een Duits
dorpje, in een opiumkit. En telkens is de beschrijving van de bijzondere sfeer
weergaloos knap en beknopt. Ieder woord dat te veel was werd geschrapt. Maar ieder
woord dat is blijven staan, roept de merkwaardige stemming waarin het verhaal zich
afspeelt op. We zouden ons hier en daar kunnen stoten aan een iet wat
hinderlijk-vrijmoedig, studentikoze toon. Maar is zulk een toon geheel te vermijden
in verhalen als deze die zo geheel van uit een soort intellectuele ironie geschreven
worden?
Wat het tweede element der ‘short story’, de intrige, betreft, daarin is de schrijver
in geen dezer verhalen geslaagd. De anekdote mist hier doorgaans wat men noemt
‘pointe’. De laatste bladzij van iedere story is meestal de slechtste. Dit is soms
bijzonder onaangenaam als b.v. in het overigens zo voor-
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treffelijke ‘Travestie’. Nog erger is dit gemis voelbaar in 't nog voortreffelijker
‘Clairvoyance’. Hoe beter een verhaal, wat sfeer en opzet betreft, is, des te kwalijker
verdragen wij het wegblijven van de passende ‘pointe’.
De schrijver geeft ergens de raad: de lezer moet van dit verhaaltje maken, wat hij
kan. De lezer echter zal daartoe niet altijd geneigd zijn als hij bemerkt dat ook de
schrijver van het verhaaltje niet er van gemaakt heeft wat de schrijver kan. Laat ik
een voorbeeld geven. In een novelle van vier bladzijden, getiteld ‘Waar Oost en West
elkaar ontmoeten’, beschrijft Hopman een Engelse society-dame die voor het eerst
een Japans aristocraat bij zich ontvangt. Hij komt theedrinken. Nu verbiedt de
Europese convenance dat de gastvrouw zegt, dat het bezoek lang genoeg geduurd
heeft, wat de Japanner niet weet: terwijl daarentegen de Japanse vormen eisen dat
een gast niet eerder heengaat, alvorens verlof te hebben tot vertrekken, wat de Engelse
dame niet weet. De gastvrouw moet dus, ofschoon met verwondering en tegenzin,
de hoge gast, omdat deze niet vanzelf afscheid neemt, uitnodigen om te dineren, wat
de Japanner, ofschoon met verwondering en tegenzin, moet accepteren. Om dezelfde
reden en met dezelfde gevoelens moet de Engelse de Japanner verzoeken om van de
logeerkamer gebruik te maken, als hij de gehele avond blijft ‘hangen’. Zij zijn zo
beiden martelaars van hun etiquette. De Japanse baron blijft logeren, blijft ontbijten.
Ze zijn beiden radeloos, maar blijven natuurlijk correct en spelen virtuoos ‘de klucht
van benarde hoffelijkheid’. Dit had zo nog dagen, weken kunnen voortduren. Dan
was men onder het streng vasthouden aan verschillende etiquetten inderdaad het
geheim duel gaan voelen tussen Oost en West. Dan was deze ‘klucht’ niet ‘vlinderteer’
en niet belachelijk geweest te midden van ‘het brute, vergruizelende leven van de
Londenpoel’. Maar - en nu verkleint Hopman het gehele gegeven door de
zelfbewustheid van de Engelse gastvrouw te verkleinen - na het ontbijt belt mrs.
Stodhart een huisvriend op, die haar de Japanse etiquette uitlegt. Zij laat terstond de
Euro-
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pese vorm varen en geeft de Japanner verlof tot vertrek, die binnen vijf minuten op
straat staat.
Mijn opvatting van het verloop van dit betekenisvolle gegeven is in 't kort de
volgende. De gastvrouw, ofschoon door de huisvriend op de hoogte gebracht van de
Japanse gewoonte, had haar Engelse conventie daarvoor niet moeten verloochenen
en prijsgeven. De Japanner, van zijn kant, wordt door een huisknecht
onberispelijk-discreet op de hoogte gebracht van het Engels gebruik dat een gast de
zelfoverwinning moet hebben om afscheid te kunnen nemen, maar blijft desniettemin
der Japans conventie getrouw. De partijen kennen nu elkanders wapen, hebben die
aan elkaar gemeten, en het duel begint. Hooghartig en hardnekkig, maar soepel en
elegant, pareren ze elkanders bedachtzame aanval. De strijd wordt verwoeder maar
omzichtiger naarmate de tegenstanders elkaar in hun kwaliteiten van gast en gastvrouw
overtreffen. Een kring van oogknippende bekenden en giechelend personeel zijn de
zwijgende getuigen van dit oost-contra-west. Want nu eerst zijn beide werelddelen
vertegenwoordigd in het tweegevecht der waardige gewoonten.
En de afloop? zult ge vragen. Hoe wordt dit ‘combat de convenance’ beslist? Er
is meer dan één mogelijkheid.
Het is nl. mogelijk dat een der partijen tenslotte verliest, waarop de ander met
stille triomf congé neemt of geeft. Maar ik verwerp deze mogelijkheid als in strijd
met de opzet en als tendentieus partij-kiezend voor oost of west. Een tweede: de
Japanner pleegt harakiri (na natuurlijk buiten het huis van zijn gastvrouw gevlucht
te zijn om haar onaangenaamheden te besparen). Een derde: ze hebben elkaar
begrepen. In hun onderbewustzijn wilden ze eigenlijk niet uiteen gaan. Ze ‘krijgen
elkaar’.
Maar ik geef deze bevredigende apotheose voor beter. Want ik ben lang zulk een
voortreffelijk ‘short-story-teller’ niet als Frits Hopman.
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Karel Wasch
‘Judith van Esten's donkere jaren’
Men spreekt in de laatste tijd veel over de ‘psychologische’ roman. En men noemt
dan, naar ik meen, het werk van b.v. Jo de Wit, Ada Gerlo, J. van Oudshoorn en
Karel Wasch, wiens laatste boek ik hier ga bespreken, psychologische romans of
althans psychologische studies in roman-vorm. Dit berust echter mijns inziens op
een misverstand omtrent het wezen der psychologie. De boeken van genoemde
schrijvers, - en ik zou er nog talrijke namen aan kunnen toevoegen, - hebben met
psychologie slechts weinig uit te staan.
Ik zal zeggen waarom.
Voorondersteld dat een schrijver ons met zijn boek wat te zeggen heeft, noem ik
een psychologische roman een roman waarin de schrijver hetgeen hij te zeggen heeft
belichaamt in de persoonlijkheid van zijn ‘held’. De persoonlijkheid van de held is
het materiaal waarmede hij zijn geestelijke gedachten realiseren gaat. De
psychologische roman is daarom voor mij de roman van het grote karakter, van de
uitgesproken groeiende persoonlijkheid, wier individuele waarde door de conflicten
en de gebeurtenissen van de roman verduidelijkt wordt en gerechtvaardigd. De
compositie is om de held heen gecentraliseerd. De wereld, waarin de roman zich
beweegt, is als 't ware de werkelijkheid waarin de persoonlijkheid zich voor ons
uitbeeldt, de materie waarmede de persoonlijkheid ons het geheim van haar hart
openbaart. En daar was het de schrijver om te doen: de persoonlijkheid van zijn held
verwerkelijken.
Daarnaast nog een bijzonderheid: de grote persoonlijkheid is iets zeldzaams. Zij
gevoelt zich dan ook, naarmate ze in het leven bewust wordt, meestentijds een
uitzondering. En van een zich ‘anders’ voelen tot een zich superieur voelen, is maar
één stap. De bewustheid zelve brengt deze hoogmoed mede. Zo is de psychologische
roman merendeels de roman van de exaltatie der persoonlijkheid.

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

46
Laat ik als voorbeeld van wat ik zulk een roman noem, geven: ‘Le rouge et le noir’
van Stendhal, ‘Le disciple’ van Bourget, het buitengewone boek van André Gide
‘La porte étroite’.
Zijn nu de boeken als ‘Judith van Esten's donkere jaren’ door Karel Wasch, dat
thans voor me ligt, als psychologische romans te beschouwen?
Wie is dan Judith van Esten?
Wij ontmoeten haar als zij typiste is op de N.O.T. Zij heeft met opzet een drukke
betrekking aangenomen om zich over het verdriet van een verbroken liefdesrelatie
met de schilder Frank Lasonder heen te zetten. Een paar maanden heeft haar het
harde werken verdoofd. Maar - en daarmede vangt de roman aan - plotseling ontmoet
ze Frank op straat. Aan de pijn van het weerzien beseft ze, niets vergeten te hebben.
Zij heeft geen steun en geen bevrediging in haar werk gevonden. Zowel Judith als
de lezer begrijpen dat het haar met haar liefde voor Frank ernst moet geweest zijn,
dat echter, nu klaarblijkelijk belangrijke gebeurtenissen deze verhouding hebben
doen eindigen, de breuk haar eveneens ernst moet zijn, en dat zij dus de kracht zal
vinden, zij het niet uit haar werk dan ergens anders vandaan, om zich tegenover deze
noodlottige liefde te handhaven, zelfs ten koste van een volledige ondergang.
Maar al spoedig blijkt dat Judith een dergelijke grootheid van karakter geheel mist.
Al in de twee volgende hoofdstukken zien we dat haar ‘Liebelei’ met Lasonder noch
een gevolg van liefde geweest is (want ze kende hem om zo te zeggen niet), noch
een gevolg van hartstocht, want hun gehele verhouding berustte op Lasonders iet-wat
ploertige energie. Zij was niet anders dan de dupe van haar eigen zwakheid. Het
ergste is dat Judith, die over zichzelf wijd-uit mediteert, dit niet schijnt in te zien,
neen integendeel aan het geval met Lasonder een valse gewichtigheid verleent.
Als dan na deze retrospectieve hoofdstukken over Lasonder de roman eigenlijk
begint, zien we ook terstond hoe weinig
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ernstig Judith haar eerste liefde opnam. Zij ontmoet tijdens een dineetje bij haar
zuster Victor Delorme, een decadent schrijver van slechte verzen en toegespitst proza.
Deze sublieme dilettant oefent, door het uitspreken van enige scherpheden en door
het zenden van een paar brieven en overdrukjes van zijn literaire arbeid, zulk een
fascinerende invloed op haar uit, dat ze niet alleen Lasonder vergeet, maar ook zich
zelve, zoals men dit wel eens noemt. Zij stort hals over kop in een nieuwe affaire
met de bellettrist, een man die ze wederom niet kent en voor wie ik niet kan aannemen
dat zij iets gevoelt. Let wel, Judith doet deze stap geenszins om de ‘knauw’ die ze
van Lasonder kreeg te boven te komen. Een wanhopige radeloosheid die naar een
laatste middel greep, zou een voor de hand liggende verklaring geweest zijn voor
haar zwakte tegenover Delorme. Geenszins, zeide ik. Lasonder verdwijnt uit haar
gedachten en uit de roman. Delorme, de steriele lettré, is na enige Zondagmiddagen
van intellectuele passie niet langer door haar geboeid en stoot haar ruw van zich af.
En het boek eindigt met Judiths vertwijfeling om de breuk met Delorme, zoals het
begon met haar vertwijfeling om de breuk met Lasonder.
A quoi bon? Wij zijn, evenals Judith zelve, geen stap verder en geen inzicht wijzer.
En zoals de schrijver geen eenheid in de compositie van zijn boek heeft weten te
brengen, maar een hinderlijke en volstrekt onnodige splitsing heeft teweeg gebracht
door het pleonastisch parallellisme der dubbel-figuur Lasonder-Delorme, zo is ook
Judiths leven zonder één en dominerend groot gevoel. Zij mist volkomen wat men
‘ziel’ noemt. Haar ‘geestelijk’ leven echter bestaat uit brokjes zwakheden en
verstandelijkheden, die elkaar over en weer begrijpen en daarom vergeven.
En hiermede vat ik dan wederom mijn betoog op, waarom romans als deze met
psychologie weinig te doen hebben.
De schrijver heeft in dit werk niet de individualiteit van een heldin belichaamd,
integendeel bijna, hij deed niet anders dan haar lichamelijke gewaarwordingen
verstandelijken. Judith
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heeft slechts de ietwat hoogmoedige bewustheid van een persoonlijkheid, maar mist
volstrekt alle geestelijke waarde welke een individu rechtvaardigt. Daaruit vloeit
onmiddellijk voort dat haar bewustheid geheel uitwendig blijft en zich dus tot het
lichamelijke beperkt.
Het gehele boek is eigenlijk niet anders dan een analyse van lichamelijkheden. Is
dit niet bijna het tegengestelde van psychologie?
Ik vermoed dan ook dat een onbewust besef van het ziel-ledige van zijn roman de
schrijver er toe gebracht heeft enige bijfiguren, die een ‘goede’ rol spelen, te vullen
met onecht-aan-doend, enigszins pathetisch, socialisme. Echter is hij eerlijk genoeg
om aan te duiden dat ook dit, als verstandelijke theorie, een niet zeer warme
levenskern geeft, en tenslotte blijken deze figuren even weerstandloos en onmachtig
als het kunstenaarschap van Delorme.
De schrijver belooft ons in een naschrift een vervolg op deze roman: ‘Judiths lichte
jaren’. Waaruit zij, of één der figuren van haar omgeving, de kracht daartoe zal putten,
kan ik nu nog niet zien. Indertijd voorspelde Josef in Egypte zeven magere jaren na
zeven vette. Men kon toen voorzorgsmaatregelen nemen. Deze economie lijkt mij
hier verwaarloosd.

H. Laman Trip-de Beaufort
‘Vondel’
‘Vondel vertegenwoordigt onder ons eene dier nobele vergissingen, waarop natiën
eeuwen lang teren kunnen’, schreef Busken Huet in 1867 ter gelegenheid van de
Vondel-viering. En die nobele vergissing bestaat in 't kort hierin: dat wij stil stonden
bij onze welvaart, dat wij de zelfbewustheid en de rijkdom, die ons door de 80-jarige
oorlog en de Indische reizen deelachtig werden, slechts tot een materieel breed leven
aanwendden en geenszins tot een verdieping van onze geestelijke waarde. Van
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deze stilstand werd Vondel de dichter, de grandioze virtuoos, Vondel, de Vlaming,
met zijn rijke materiële retoriek, Vondel, de dichter uit het land waar Rubens schilder
was. Hij was eigenlijk de laatste en verreweg de grootste der rederijkers. Hij bleef
als zodanig een dienaar, een dienaar van zijn grote tijd. Zijn alexandrijnen waren de
weelderige draperieën om de toen algemeen geaccepteerde gedachten. Van een
zelfstandige bezieling is bij hem zelden sprake. Hij is de lofredenaar bij uitstek bij
een of andere gebeurtenis, hij is de puntdichter onder de portretten zijner voorname
en invloedrijke vrienden. Zo valt tevens te begrijpen waarom deze renaissancist
nimmer ‘het keurslijf van het bastaard klassicisme’ heeft afgelegd. Om weder met
Huet te spreken: ‘Elk oogenblik is het, of hij voor goed op eigen wieken zal gaan
drijven; en, evenals de geboeide arenden in onze diergaarden, zit hij na een vleugelslag
drie vier weder aan de oude plaats geketend. - Met dit onderscheid evenwel, dat zijne
gevangenschap hem dierbaar is.’ Ik ben het echter met Huet volstrekt oneens, wanneer
hij zegt, dat hierin de reden schuilt waarom reeds bij zijn leven zijne wegen en die
der Nederlanders meer en meer uiteen zijn gaan lopen. Vondel is thans impopulair,
maar hij was dit geenszins in zijn eigen tijd. Hij was iemand, waarmee men in
Amsterdam rekening hield, en waarschijnlijk ernstiger dan met Cats. Eerst later is
hij ten slotte voor het nageslacht onvruchtbaar gebleken. Vondel en zijn tijd hadden
elkaar nodig, om het woord vlees te doen worden. Hij was het die ‘ten behoeve van
de gemeenschap decoratieve ensembles schiep’ (Schmidt-Degener). Vondels voldane
tijd zat, zoals zijn standbeeld zit, in zijn eigen park. Het was de tijd, die zonder begrip
en liefde van zich afstiet wat nog rusteloos verder wilde; de tijd die een geestelijke
voortgang loochende. Het was de tijd, die zijn grote zelfstandige geesten met zijn
zwaarte neerdrukte en vernietigde, die in eigengerechtigheid Rembrandt, Spinoza,
De Groot, De Witt uitdreef. Maar het was tevens de tijd waarin men gelukkig leven
kon, als men maar wilde meeleven. Enerzijds had zich om Hooft heen een uitgelezen
kring
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van ‘beaux esprits’ in arcadische afzondering op 't Muiderslot verzameld, waar een
‘grandeur’ van stijlverfijning en eruditie werd bereikt die een spoedige décadence
verborg. Anderzijds was de welvaart tot in de onderste lagen van het volk doorgezakt
wat aanleiding gaf tot de meest specifiek-Hollandse kunst van Breero en Jan Steen.
Ik kan onmogelijk in dit bestek hier nader in treden, maar wil alleen aanduiden,
dat er in die tijd twee dichters waren, die zowel de ene als de andere richting hebben
omvat; ik bedoel Huygens en Vondel.
Huygens, de ‘even geleerde als galante’ Huygens, zoals Mevr. Laman Trip zegt,
de vriend van Frederik Hendrik, Huygens die geheel Europa kende, droeg het hart
der stoutmoedige matrozen en kaapvaarders onder zijn kraag van sierlijke kant. Hij
was een wereldburger en een stedeling. Hij leerde als Hooft van de Italianen de
zuivere plastiek, van de Fransen de geest van het intellect. Maar hij hield zijn Hollands
hart warm en ontroerd. Hij had de ronde deugd van een eenvoud en moed die ons
volk kenmerkt sedert mannen als Marnix en Willem de Zwijger. Hij was met zijn
‘Voorhout’ en zijn ‘Scheepspraat’ de Hollandse dichter van zijn tijd. Ik heb deze
beide gedichten vaker en met meer werkelijke gemoedsbeweging herlezen dan welk
gedicht van Vondel ook. En ik geef u slechts het recht dit, als zijnde een persoonlijk
oordeel, te verwerpen, wanneer u eerst ze nogmaals hebt ter hand genomen.
Vondel echter beschikte over oneindig veel meer wat de Engelsen noemen ‘poetical
power’. Ende zware welvaart van zijn tijd gaf aan zijn verzen die grote zwaai,
waardoor ze boven het werk van bijna alle Hollandse dichters uitmunten. Huet haalt,
om de betekenis en het nut van Vondel voor ons aan te duiden, de anekdote aan van
de Franse docent in de oude talen, wie men vroeg waartoe het Grieks diende, en die
aanstonds gereed was met het antwoord: om het te onderwijzen. Dit heeft, volgens
Huet, dieper zin dan men bij de eerste oogopslag gelooft. ‘Zoo ligt ook in de
schijnbaar paradoxale stelling dat
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Vondel allereerst dient om les in te geven, een kostelijke waarheid. Groot en weldadig
is de paedagogische kracht die van Vondel uitgaat.’
Ook Van Deyssel, in zijn inleiding tot het boekje van Mevr. Laman Trip, is van
deze mening. ‘Al ziet dus menig mensch tusschen het vijftiende en vijf en twintigste
jaar slechts het uiterlijk van een groot dichter, toch kan het niet opvoedkundig heeten,
hem buiten aanraking met dit voorwerp van beoefening te laten.’ Ik voor mij echter,
al ben ik de gewraakte leeftijd voorbij, gevoel nog steeds de meeste belangstelling
en waardering voor de uiterlijke hoedanigheden van Vondel, en ze worden levendiger,
naarmate ik meer met ‘dit voorwerp’ in aanraking kom. Ik meen ook door de
oppervlakte allengs tot in de kern te zijn genaderd. Maar het uiterlijk heeft mijn
grootste bewondering en gevoel behouden. En ik denk dat Vondel evenzo dacht. Ik
denk dat hij zijn ontwikkeling vooral wilde zien in de ontwikkeling van zijn techniek,
telkens getoetst aan zijn geliefde meesters, Vergilius en Ovidius, ik denk dat ook
zijn bekering tot de Katholieke Kerk vooral voortsproot uit zijn behoefte naar rijkdom
van symbolische uiterlijkheid. Hij heeft niet, als Rembrandt en Spinoza, een steeds
voortgaand geestelijk leven, dat aanvaardt en verder gaat in onverbiddelijke
wereld-diepe consequenties. Hij heeft geen lichting, en vandaar weinig gevoel voor
noodlot en ondergang (wat aan de meeste van zijn drama's schaadt). Hij is groot en
uitgegroeid en het is rustig binnen in hem. Zoals Mevr. Laman Trip zegt: ‘Hij wil
niets. Vondel heeft nooit iets gewild: zoo doelbewust is hij nimmer geweest.’
Er gaat van zulk een mens een grote kracht uit, een pedagogische kracht. Mevr.
Laman Trip heeft ons de figuur van deze sterke mens uitstekend gegeven. Ook juist
de beschrijving van Vondels omgeving, Utrecht eerst, Amsterdam later, die van
zoveel invloed moet geweest zijn op een natuur als de zijne, is levendig en pittig
aangegeven. Met een bekorend gevoel van menselijkheid zijn deze bladzijden
geschreven. Een vlot essay
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waarin echter, zoals waar de schrijfster de Jephta bespreekt, een innige ernst eenvoudig
tot uiting komt.
Dat ik het hier en daar met schrijfsters denkbeelden niet eens ben, kan uit het
bovenstaande blijken. Ik verwijs lezers die belang stellen in een mening over Vondel
die meer met de mijne overeenstemt, naar het prachtige artikel van Schmidt-Degener
in de ‘Gids’ van februari 1919, getiteld ‘Rembrandt en Vondel’. Ik erken gaarne
daaraan veel te danken te hebben.

Nico van Suchtelen
‘Demonen’
Nico van Suchtelen, de schrijver van ‘Quia absurdum’, die blijkens zijn vertalingen
van Dante, Spinoza en Goethe over een volledige kennis der Europese literatuur
beschikt, noemt zijn nieuwste boek ‘Demonen’ met dezelfde naam, waarmee
Dostojewsky een zijner grote romans betitelde. Dit moge onderbewust, in de diepten
der ziel, voltrokken zijn, nu hij zelf deze moed gehad heeft, lijkt mij van mijn kant
het geschikte moment gekomen om een kleine en zeer voorzichtige vergelijking
tussen onze litteratuur en de algemene te maken.
Vooraf enige vooropzettingen.
Wat is de bedoeling van een kunstwerk?
Indien er op deze zo vaak gestelde, maar helaas even vaak onvoldoend
beantwoorde, vraag een antwoord is te geven, dan is het mijns inziens dit:
Er bestaan tweeërlei uitingen van kunst. Eén die gemaakt wordt en voortkomt uit
de perfectie van een talent, en een andere die de uiting is van de drang tot het
formuleren van een levenshouding.
Tot de eerste kunnen wij dan rekenen alle kunstwerken waarvan het doel en de
verdienste liggen in een perfectionering van de techniek, zoals b.v. Van Deyssel en
Boutens bij ons die hebben laten zien. Van deze zou men kunnen zeggen wat Oscar
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Wilde zei: ‘Er bestaan geen goede of slechte boeken, er zijn alleen boeken die goed
of slecht zijn geschreven.’ In hoeverre de mensheid bij deze kunst baat heeft, omdat
zij misschien juist tijdens perioden van geestelijke overvloed behoefte heeft aan een
scherpe, geperfectioneerde, desnoods bizarre ordening, zoals wij die zien in mozaïeken
en tapikten, is voor de geest van de kunstenaar die deze ‘things of beauty’ maakt,
van secondair belang.
De andere kunstuiting vinden wij terug bij: De Balzac, Dostojewsky, Stendhal,
en zoveel anderen, voor wie het leven minder een zodanige luxe was dat zij zich op
een ‘culte du moi’ bevredigend konden toeleggen. Zij voelden zich arm van binnen,
en dit reeds deed hen hunkerend zich richten naar de geestelijke waarde van hun tijd
en de hen omringende mensheid. Maar, ziende dat zij mensen waren onder de mensen,
zagen zij tevens dat de mensen arm waren als zij. En dan begint hun wanhopige strijd
voor de mensheid, strijd om een levenshouding, strijd om een geestelijke waarde,
met meer persoonlijke kracht gevoerd naarmate ze zich meer met de mensheid
identificeerden. En uit deze persoonlijke kracht komt dan een kunst voort die de
gehele mensheid voedt. Voedt, letterlijk voedt. Een kunst die geestelijke waarde
geeft, waardoor een volk zich van een sterke levenshouding bewust wordt. Men zou
kunnen zeggen dat Goethe 1870 won en dat Wagner 1914 verloor.
Helaas geloof ik niet, dat er in onze Hollandse literatuur velen geweest zijn, of op
het moment nog zijn, die wij bij deze tweede categorie van kunstenaars kunnen
indelen. Op 't ogenblik valt mij alleen te binnen ons ‘Wilhelmus’ van Marnix, ons
waarlijk en enig volkslied (men leze wat Dirk Coster daarover schrijft in ‘De nieuwe
geest in kunst en letteren’) en enige gedichten uit Vondels jonge tijd, van Huygens
en Potgieter.
Voor zover ons welvarende, onbekommerd en rustig verder levende volk de neiging
in zich gevoeld heeft tot het vormen van kunst heeft het zich geuit in het streven naar
de ‘thing of beauty’. Vandaar de bloei van onze schilderkunst, waarin een-
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zame opstandelingen als Rembrandt en Van Gogh contrasteren door een bijna
opzettelijk zoeken naar een lelijke vorm, geneigd als zij waren tot een zekere ‘scrupule
de la beauté’, toen zij in het zoeken naar schoonheid een te gemakkelijke bevrediging
van de honger naar geestelijke waarde gingen zien. En vandaar dat tot op de huidige
dag de poëzie in ons land het verre wint van het proza. Waar vinden wij onder onze
prozaschrijvers een enkele die presteert wat op het gebied der poëzie door dichters
als Leopold, De Haan, Boutens, Henriëtte Roland Holst en A. Roland Holst
gepresteerd is?
Misschien met uitzondering van Couperus en Van Genderen Stort, is er niet één
die een mens getekend heeft die ons in een menigte zou opvallen. Al hun figuren
hebben dezelfde fletse uitdrukkingloze trekken van de mensen die men dagelijks bij
honderden in de straten tegenkomt. Waar zijn de Hollandse schrijvers die ons gestalten
geven, die de verste geslachten nog boven de ‘trage en sombere verwarring van het
moderne leven’ altijd zullen zien verrijzen? Waar is onze Anna Karenina, onze Iwan
Karamazoff, onze Rastignac, onze Goriot en Julien Sorel? Waar zijn die gezichten,
herkenbaar uit duizenden, die voor ons leven, de incarnatie zijn van onze problemen?
Waar zijn die gezichten die meer zijn geworden dan enkel gezicht, die, als tienmaal
vergrote figuren uit heldensagen, de verwezenlijking zijn geworden van onze
gedachten-wereld? Wordt onze wereld dan heus bepaald door een Bernard Bandt,
een Judith van Esten, een Victor Volkert? Moeten die de mogelijkheden van ons
volk aanduiden en is het door de mond van de stamelende dichter Arnout Tersteghe
(uit de Demonen) dat de geweldige problemen van deze tijd, van socialisme en
intellectualisme, tot ons moeten komen?
Het is ten enenmale uit gebrek aan een scherpomlijnde en uitgesproken levenshouding,
dat dit mogelijk is. Er is een gebrek aan een geestelijke vorm van leven in ons land.
Wij hebben geen behoefte aan een fotografische weergave van onze omgeving.
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Wij hebben behoefte aan een wereld boven de onze. En het zijn de schrijvers die,
als zij in oprechtheid als mensen van hun tijd deze behoefte zouden bekennen, een
grotere wereld boven de onze zouden projecteren. Zij zouden grote voorbeelden van
levenshouding en geestelijke waarde moeten scheppen, groot in fouten of deugden,
maar in ieder geval uitstekend boven ons en onze wereld.
‘Alle kunst is overdrijving’, zegt Chesterton, en daarin zit een diepe waarheid. De
proporties van de geest zijn anders dan die van het leven en zijn aan grenzen niet
gebonden. Maar dit is een vrijheid, die een privilege is alleen voor wie zich op het
gebied van de geest bewegen. En het geeft geweldige verplichtingen en
verantwoordelijkheid, die echter weer zodanig de ernst en het levensbesef van de
scheppende kunstenaar verscherpen en omhoog stuwen, tot hem de vrijheid, die hij
voor het ontwerpen van zijn meer dan levensgrote gestalten neemt, een noodzaak
wordt.

Top Naeff
‘Vriendin’
Een klein boekje van Top Naeff heb ik in handen gekregen.
‘Vriendin’ is de titel, even eenvoudig en ongekunsteld als het boekje zelf is. Het
bevat geen wereld-omwentelende gebeurtenissen, geen gecompliceerde intriges.
Het is de eenvoudige vertelling van een verborgen liefde. Een liefde, die
ternauwernood wordt aangeroerd, waarvan de ernst en de motieven nimmer worden
besproken, noch in hartstochtelijke bewoordingen, noch met wanhoop of enige andere
heftige aandoening.
Alleen door de regels heen, gaat men eindelijk iets begrijpen. Er begint eindelijk
iets week te worden in het hart. En langzamerhand ziet men, dat hier meer is dan
alleen de beschrijving van het gezin Grashorst - dat uit de heer des huizes, ‘de voor-
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overneigende gestalte en het fijne vochtig-bleeke gezicht’, de beide grafelijke zoontjes
en Conny bestaat. Conny, die met ieder ander het hartsgeheim van de ander had,
Conny, wier zachte evenwichtige sfeer zich mededeelde aan alles wat haar omringde
en toebehoorde. Voor alles en ieder vond haar belangstelling een vriendelijk woord,
voor allen wist zij de geëigende toon te vinden en het tere punt te treffen en te
koesteren. Zij had de omvattende glimlach van hen die vanzelf begrijpen, ogen die
altijd gaven en nooit vroegen.
Men vindt beschreven de regelmatige rustige gang van het ‘mooie gezin’ in de
kleine provincieplaats, in zuiver en melodieus proza, hoe alles voortging, ongemerkt
en onbegrepen. En hoe tenslotte alleen de dood van een goed vriend des huizes even,
heel even maar, iets schijnt gebroken te hebben.
Maar dan is alles weer gelijk het was, en het is pas later, veel later, als Conny is
gestorven, dat veel dingen duidelijk worden. Dan begrijpt men waaruit de kracht
voortkwam die voor dit rimpelloze leven nodig was, en waarom die kracht zich juist
uiten moest in een zo ingetogen regelmaat.
Het is een ongetrouwde vriendin van Conny die dit vertelt, warm en toegewijd,
die jaren lang geleefd heeft naast en in dit gezin en even weinig van de verborgen
liefde heeft geweten als Grashorst zelf.
Maar na Conny's dood, als zij haar brieven krijgt toegestuurd, gaan haar de ogen
open.
Het is een tragedie die tot tranen dwingt. Er breekt even iets open in het hart, en
dat vraagt een moment aandacht voor iets onraakbaar-teders, voor iets dat ijl en
ontroerend is als een herfst-schemering.
Een korte fijne novelle vult de laatste bladzijden van dit boekje. En het zijn de
laatste woorden die weer even onze aandacht vragen ook voor deze simpele vertelling:
‘Hij had nog altoos haar handen, ze werden in de zijne koud.’
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Madeleine Böhtlingk
‘Astrid’. Drama in vijf bedrijven, met een inleidend woord van Dirk
Coster
Uit het voorwoord van Coster:
‘Het wezen van het dramatisch conflict, dat Madeleine Böhtlingk opbouwt: het is
de levenskracht, die zich omhoog worstelt tot hoogere levensvormen. Het is met
andere woorden juist als bij Dostojewski: de werking van het geweten. Maar hier is
het geweten niet meer ‘de kleine heimelijke stem’, die het voor het Westersch
bewustzijn was: het is de geweldige, sombere macht, die den mensch met schrikkelijke
zekerheid omhoog dringt boven zichzelven, hoezeer hij ook worstelt om zich zelf te
behouden. Hier in dit drama treedt de mensch niet meer geleidelijk omhoog tot
zedelijke volmaking; een ziel ondergaat, met vertwijfelingen en woede, den
onverbiddelijken doem om te stijgen.
Toch heeft dit drama niets ascetisch. Integendeel: de heerlijkheid der levenskracht,
die overwonnen worden moet, verschijnt nergens verrukkender dan in de elementaire
vrouwenfiguur, die dit drama beheerscht: ‘Astrid’, de natuurlijke koningsdochter.
Door bedrog neemt zij de plaats in van de wettige koningsdochter, als gemalin van
Olaf den Heilige van Noorwegen. Edelen hartstocht, levensvreugde en koningseer
zoekt zij met dit bedrog, en tot levensvreugde en ‘prachtig bloeien’ is zij inderdaad
geboren, - en toch vindt zij haar noodlot. Twee machten, wier bestaan haar natuurlijke
vrouwelijkheid zelfs niet vermoeden kon, zetten zich door deze bittere wilsdaad als
't ware mechanisch aan het werk en verpletteren haar tenslotte en maken haar tot een
armzalig en reddeloos schepsel. Twee machten: het geweten in haar binnenste, en
de neerstraling van dat geweten in de werkelijkheid: de heiligheid van haar gemaal,
de ziel, die het stille geweld zijner gelouterdheid neerstraalt in haar donkere natuur.
Hoe haar roofdierlijk-schoone menschelijkheid door deze machten wordt vernietigd;
hoe zij telkens weifelt en in doodsche ontzetting zich terugwerpt in haar eigen natuur,
hoe
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zij zelfs den koning tracht te dooden om het stralende beeld, dat haar uit haar zelve
trekt, te vernietigen; het drama zelf ontrolt dit in tal van hartstochtelijke scènes. Het
zij aan den lezer zelven overgelaten hun loop, hun diepe verwikkeling en hun
ontvouwing te volgen. -’
Ik kan niet beter de motieven en de daarin verwerkte problemen van dit drama
weergeven, dan door deze lange passage uit Costers door de schrijfster als 't ware
geautoriseerd, voorwoord over te schrijven. ‘Astrid’ is het eerste werk dat Madeleine
Böhtlingk publiceert, maar ik aarzel niet te zeggen, dat het mijns inziens het beste
dramatische werk is dat in ons land gedurende lange tijd, misschien wel tot Vondel,
werd geschreven. Deze betekenis echter ontleent het werk bijna uitsluitend aan zijn
grote opzet, aan de breedte van plan waarmee de figuur Astrid is ontworpen, aan de
geweldige krachten die zijn aangeduid. Dat ook de schrijfster zelf haar opzet, haar
plan, de aanduiding der krachten, als het belangrijkste van haar werk gevoelde, wordt
uit het eenvoudige feit bewezen dat zij een inleiding, die dit alles aangeeft, blijkbaar
noodzakelijk achtte en voorop liet gaan. Het gehele stuk, dat uit vijf bedrijven bestaat
(een indeling in vier bedrijven met een voorspel ware zuiverder geweest), is eigenlijk
een verteren van de basis. Als eenmaal de grondhandeling, Astrids bedrog, geschied
is, wordt al het overige in de interne relatie der hoofdfiguren voltrokken. De daad
van bedrog wordt tot berouw verinnerlijkt, maar deze innerlijke kracht wordt nimmer
weer tot een daad veruitwendigd. Zo gebeurt de eigenlijke tragedie onzichtbaar
binnen in het stuk. Alleen wordt zo nu en dan (b.v. in de scène van de bedelaar, het
koek-eten, het vogelnestje, enz.) ons een indruk gegeven hoever reeds het proces,
dat zich in Astrids ziel afwikkelt, is gevorderd. Zo zien we slechts hier en daar
plotselinge reflexen van haar leven, maar nergens wordt, na het bedrog, een directe
consequentie daarvan ten tonele gevoerd. Een grote daad schijnt Astrid, die toch eens
de grote leugen beraamde en uitvoerde, niet aan te durven. Een grote daad, waarin
de spanning
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van haar ziel zich zou kunnen bevrijden, een daad, waardoor wij zouden begrijpen
dat haar leven voortging, voortging in verdere en heviger consequenties. (Ze had
m.i. met Akke, de viking, moeten vluchten op de wrakke schepen, de dood tegemoet;
schipbreuk of plotselinge landing; een onderkomen in de hut van Thore, de arme
visser die het Moeder Godsbeeld stal; dood van Akke, vermoord door Thore; Astrid
leeft als een waanzinnige op het eenzame kustland; Thore voelt zich machloos
tegenover haar en vraagt hulp bij Olaf, die door Hjalte thans het bedrog van Astrid
te weten is gekomen; laatste ontmoeting van Olaf en Astrid, beiden eindelijk rein,
zonder bedrog, dat uitgeboet is, gelijkwaardig tegenover elkander. - Of, een geheel
andere oplossing: Astrid vlucht, met Hjalte of Akke, naar Ingegerd, de echte
koningsdochter, terug; ze weet Ingegerd tot Olaf te voeren; beslissing van deze tussen
haar beiden). Zulk een grote daad, waarin de gespannen kracht van Astrids
hartstochtelijk leven uitslaan zou, was zowel de karakter-uitwerking als de
dramatisering van het stuk ten goede gekomen. Astrid lijkt, zoals het stuk nu is,
voorzichtig en bewust. Zij mist, na het voorspel, de roekeloosheid en de grootmoedige
daadkracht, waartoe ze tijdens het bedrijven van de leugen in staat bleek. Haar
bekentenis, in het laatste bedrijf, is aarzelend en onvrijwillig, en wordt nog door Olaf
haar afgedwongen en door hem geformuleerd. Zij was, denkt men, ten slotte iemand
die haar enkele daad niet aanvaardde en de consequenties niet op zich nam.
Consequenties zijn er eigenlijk niet. Er is één leugen, en het berouw daarvan, dat als
een geweldige veer in haar binnenste kronkelend wordt samengedrongen, geen uiting
vindt voor zijn werking, totdat het zich aan het eind plotseling in overspanning
verslapt. Want in de laatste bedrijven zijn de (merendeels dan ook toevallige)
gebeurtenissen geen daden van Astrid, maar enkel reflexen van haar zielsbewegingen,
zoals ik al zeide. Vandaar ook het belang der uitgebreide toneel-aanduidingen, die
zich niet bepalen tot feiten, maar tevens stemming en sfeer aangeven.
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Maar het prachtige en ontroerende van ook deze bedrijven is, dat, misschien juist
door deze innerlijkheid, misschien door deze telkens weer verkropte daadkracht, een
diepte van vertedering en een innige menselijkheid bereikt werden, die warm en
levend zijn als bloed en ademhaling, warm en levend als het ritme van het proza
waarin geschreven werd, als het inwendig ritme van de stijl van dit drama.
Omdat echter noch Astrid, noch Olaf, noch enige andere figuur, de uiterste
consequenties van hun natuur metterdaad uitwendig beleven, lijkt mij, in tegenstelling
met des inleiders mening, dit drama geenszins te noemen in verband met Dostojewsky.
Men vergelijke het conflict tussen Astrid, Olaf, Akke en Ingegerd met de
verhoudingen tussen Mysjkin, Natasja, Rogoschin en Aglaia uit ‘De idioot’ van deze
schrijver. De richting der daar beschreven levens wordt in 't oneindige doorgezet en
tot het laatste gevolg verscherpt en als 't ware daaroverheen nog voortgetrokken,
terwijl de richting van Astrids leven in zichzelf dicht cirkelt. Veeleer zou nog, dunkt
mij, een vergelijking te trekken zijn met Strindbergs grote koningsdrama's (ofschoon:
- men stelle de daadloze Olaf, die nergens zijn gehele wezen verwerkelijkt, eens
naast Erik XIV!) maar een vergelijking met het werk van Handel ligt, naar mijn
mening, voor de hand. Dezelfde innerlijkheid der conflicten die tot een zekere lyrische
dramatiek aanleiding geeft, dezelfde naar de diepte bewegende schakeringen. Er zou
ook een belangwekkende studie te schrijven zijn over lady Macbeth, uit Shakespeares
Macbeth, Astrid en Rebekka, uit Ibsens Rosmersholm. Wij zouden zien dat, eenmaal
lady Macbeth en Rebekka door de lezer aangenomen, er geen verdere mogelijkheden
uit deze figuren zouden te trekken zijn, dan reeds door de schrijver aangegeven en
uitgewerkt. Wij zouden zien dat deze figuren volledig opgebouwd en omhoog gestoten
zijn naar de breedte van haar basis. Terwijl Astrid, door de overwegende innerlijkheid
der handeling, zichzelf verteert, en gedurende de loop van het stuk onevenredig
versmalt.
Maar de grootste betekenis van dit drama, waardoor het wer-
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kelijk een zeldzame gebeurtenis is in onze toneel-litteratuur, zoals ik aan 't begin van
dit opstel zei, is de basis, de opzet, die ik gelijkwaardig acht aan de gronden van
bovengenoemde buitenlandse meesterwerken. Waarbij men bedenke, dat dit de eerste
publikatie van de schrijfster is.

Kees van Bruggen
‘Zondvloed’
Te Genève is onder leiding van Robert de Traz een internationaal maandschrift
opgericht: ‘La Revue de Genève’ genaamd. Zij stelt zich voor in haar bladzijden
werk te verenigen, van grote schrijvers van alle landen. In de eerste twee afleveringen,
van juli en augustus, vindt men bijdragen van de bekende Franse essayisten Suarès,
Thibaudet en Mauclair, novellen van de grote Engelse schrijver Joseph Conrad, van
Maxim Gorki, de Rus, van Per Hoellström, de Zweed; men vindt er een uiteenzetting
van de opmars naar Parijs, door de Duitse generaal Von Kluck; Ferrero schrijft over
Italiaanse politiek, Piérard over het Belgische talenvraagstuk. Medewerking werd
o.a. toegezegd door mannen als Bernard Shaw en Prezzolini, Seillière en Aubry.
In het augustus-nummer trof mij een korte studie van Edmond Jaloux, over oorlog
en literatuur. Het eerste wat hij vaststelt is, dat tot op de huidige dag de oorlog geen
invloed op de literatuur heeft uitgeoefend. Men beweert dikwijls het tegengestelde.
Men is dan schijnbaar vergeten, dat al wat wij thans zien ontbloeien, reeds in 1910
zichtbaar was. De drie meest kenmerkende richtingen acht hij het nationalisme, de
avonturenroman en het z.g. dadaïsme. Maar de exaltatie van het nationaal sentiment
vond men reeds vóór de oorlog bij schrijvers als Péguy, de avonturen-roman bij Gide
en Fournier, en het dadaïsme vindt men reeds geheel in het literair kubisme van
Apollinaire, Jacob, Cendrars. Alleen voor de revolutionaire schrijvers schijnt de
oorlog, maar meer nog het Russische Bolsjewisme
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van grote betekenis geweest te zijn. Enerzijds echter draagt hun werk meer een
politiek dan een literair karakter, anderzijds zetten zij een traditie van intellectuele
anarchie voort, die nergens ooit ontbroken heeft. De oorlog zal, evenals de
Napoleontische oorlogen, waarschijnlijk eerst een tiental jaren na zijn afloop een
dieper invloed gaan uitoefenen. Wij zullen in 1930 een nieuwe literatuur hebben.
Voorlopig is het grote belang van de oorlog gelegen in een versnelde
bewustwording van de vragen die ons reeds bezig hielden. Een crisis is merkbaar
ingetreden. Maar al zijn de problemen ons helder voor ogen gekomen, dit wil
geenszins zeggen dat haar oplossing gemakkelijk zijn zal.
Tegelijkertijd zijn mij twee Hollandse oorlogsromans in handen gekomen. De
twee schrijvers, Van Bruggen en Salomonson, vogels echter van geheel diverse
pluimage, hebben ieder op hun eigen wijze de oorlog als een donkere achtergrond
voor hun boeken aangewend. Het kan van belang zijn, contrasten te vergelijken.
Het boek van Van Bruggen brengt ons in een gebombardeerd dorpje. Een gedeelte
der bevolking is in een onderaardse schuilplaats gevlucht. De meest typische
vertegenwoordigers van deze kleine maatschappij zijn aanwezig: een priester, een
schoolmeester, een veldwachter, een fabrikant, een burgemeester, daaromheen een
donker gewoel van arbeiders, vrouwen, kinderen. De gemeenschappelijke nood, de
angst, die hen tezamen dringt, het rantsoen dat onder hen gelijkelijk wordt uitgedeeld,
alles drukt hen in de bekrompen ruimte nauwer bijéén. Ten slotte, als de uitgang
door de instortende kerktoren versperd wordt, als zij met elkaar voorgoed van de
buitenlucht zijn afgesneden, als binnen enkele uren een verstikking dreigt, dan is
deze reddeloze menigte zo hecht in een laatste strijd op leven en dood verenigd, dat
alle individuele verschillen die hen scheidden, wegvallen, dat zij aan elkander
bekennen dat deze individuele verschilpunten fout en zondig geweest zijn, dat zij
bijna juichend het plan maken om voor de enkele momenten die res-
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ten, een nieuwe samenleving te stichten, van mensen onder gelijke mensen, zonder
verheffingen van persoon en stand. Zij zijn samengedrongen als struikgewas, zij
voelen de gemene wortel, terwijl iedere ademhaling het gemeenschappelijk quantum
lucht vermindert, terwijl ieder leven dat van de anderen inkort.
Terwijl deze langzaam tezamensnoerende natuurwet zich onder de grond voltrekt
(‘a touch of nature makes all world akin’) worden we boven de grond telkens in een
militair veld-hospitaal gebracht, waar door gelijke pijn en doodsangst soldaten van
alle natiën zich verbroederen. De hoofdstukken voeren ons om beurten onder en
boven de grond. Terwijl de burgers in de kelder een gemeenschap vinden door het
opheffen van ongelijkheid, vallen tussen de soldaten de onderscheidingen van
sentiment en temperament weg, doordat zij allen ten slotte kinderen zijn gebleven,
doordat bij hen allen een eender-gestemde kindheidherinnering over blijft nu de pijn
hun leven vernietigd heeft. Zij leren gezamenlijk het vergeten ‘Onze Vader’ weer
bidden voor het sterven, ze troosten elkaar met heilslegerliedjes.
Dit had alles zeer groot en ontroerend kunnen zijn, zeer groot deze
gemeenschapsziel, ontstaan uit de samensmelting der opgeloste persoonlijkheden,
zeer ontroerend, deze primaire liefde en offermoed. In 1912, dus vóór de oorlog,
publiceerde Jules Romains zijn drama: ‘L'Armee dans la ville’, waarin geen
persoonlijkheden, maar slechts vertegenwoordigers van groepen optraden. Romains
had opgemerkt dat een menigte een eigen ziel heeft, die gehéél anders is dan de som
der haar samenstellende delen. Een schouwburg, een kazerne, een volksoploop spreekt
andere oordelen uit en ageert anders dan elk der individuen afzonderlijk zou gedaan
hebben. Hij formuleerde dit door van de ‘vie unanime’ van een menigte te spreken.
In zijn stuk ‘L' Armée dans la ville’ treden geen eigenlijke persoonlijkheden op, maar
de woordvoerders zijn als 't ware stemmen die de ziel der groep, welke zij
vertegenwoordigen, uitspreken. Maar we voelen dan ook achter iedere stem de
donkere stuwing van dui-
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zenden. Een vijandelijk leger is de stad binnengerukt, leeft op haar kosten en vernedert
de burgers. Er ontstaan in de kroegen vechtpartijen tussen de hooghartige soldaten
en de verarmende burgers. Er wordt ten slotte een opstand beraamd. De vrouwen der
stad zullen de vijandelijke officieren, met wie ze heimelijk omgang hebben, in één
afgesproken nacht tot zich lokken en allen ombrengen, terwijl de mannen het aldus
kaderloze leger zullen overvallen en verdrijven. Deze daad welke alleen mogelijkheid
heeft bij een volkomen wegcijfering van persoonlijke gevoelens, wordt
gerechtvaardigd door het gemeenschapsbelang en is in dit stuk waarin slechts
menigten optreden volkomen op zijn plaats. Het conflict tussen stad en leger wordt
dan uitgevochten rassen de burgemeestersvrouw en de generaal, die zij voor haar
rekening heeft genomen.
Van Bruggen heeft getracht ons zulk een ‘vie unanime’ te geven, maar daarin is
hij slechts gedeeltelijk geslaagd. Want hij is niet positief, gelijk Romains, die een
menigte verpersoonlijkt, hij is veeleer destructief; hij ontneemt de individuen hun
eigenheid, en laat wat dan van hen overblijft tot een conglomeraat samenstorten,
waarin nog wel leven trilt, maar zo ontredderd, zo ziekelijk en zo wanhopig en tevens
idealistisch, dat de ironie van de dood een verlossing is. Daarom wekt dit boek niet
de grote ontroering die de kracht en de passie van een unanieme menigte geven, het
wekt weerzin en medelijden over de onttakeling der individuen. Deze onttakeling is
eigenlijk het onderwerp van het boek, en daarom zijn tevens in hoogste instantie
voor Van Bruggen toch de persoonlijkheden van het meeste belang geweest. In het
geven van deze persoonlijkheden nu is hij allerminst geslaagd. De burgemeester, de
schoolmeester, de priester enz. zijn meer kwaliteiten dan personen. Ze hebben ten
slotte geen eigen leven gehad, ze hadden een betrekking. En als ze hun tekortkomingen
bekennen, prediken ze de doelloosheid van hun ambten. Zo krijgt dit boek een
and-maatschappelijke tendens, die geenszins verruimend werkt. Bovendien is hij
klein genoeg om de groepen, die hij haat toedraagt, te personifiëren
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in belachelijke figuren, zoals de fabrikant, de minister, de burgemeester, of in
onmenselijke roofdieren, zoals de correcte batterij-commandant die met een zeker
glimlachend genot al de ellende over dit dorp brengt. Ik behoef niet te zeggen dat
deze figuren hun eigenheid handhaven, dat hun persoonlijkheid niet zo heilzaam
gebroken wordt, als met de anderen het geval is, dat zij tot een algemeen menselijk
leven dus niet in staat blijken te zijn. Ze handhaven zich, en werden, als mens, reeds
daarom door de schrijver blijkbaar veroordeeld.

Herman Salomonson
‘Bomston’
Het boek van Herman Salomonson ziet de oorlog van de andere kant. We zijn in een
wereld van diplomatie en intrige. De geest van oorlog maakt misdaden wakker, maakt
avonturen mogelijk. De gril van een vrouw kan iemand naar het front sturen, als ze
zich van hem wil ontdoen. Geheime relaties en conferenties weven 'n verstrikkend
web om de wereld. Een geringe daad beschikt over duizend levens, maar ze kan
slechts het gevolg zijn van talloze verwikkelingen, ze is slechts mogelijk als het
resultaat daarvan. Zo is juist de hoogste leiding der wereld machteloos
ineengestrengeld, en wie in deze verwarde draden grijpt, zoals de oude professor,
zoals de markies ex-koloniaal, wordt reddeloos omstrikt. Want deze draden zijn diep
in de historie, onuitrukbaar vastgehecht.
De hoofdpersoon, die wat hij van deze stille gruwel heeft begrepen aan een vriend
mededeelt, is van de ontzettende fascinatie daarvan 'n wijs en stil man geworden. De
fout van het boek is, dat hij niet zelve in de verwikkelingen betrokken wordt, zodat,
daar het slechts als een wederverteld verhaal ons ter ore komt, veel van het directe
en hevige verloren gaat. Ware de held metterdaad meer een held geweest, dan was
het boek tevens niet met een zo hulpeloos slappe stemming geëindigd, als thans het
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bezoek aan het eenzame Zweedse kasteel geeft. Het ene verhaal sluit in het andere,
gelijk Japanse doosjes, maar ten slotte komt er niets. Bij Japanse doosjes echter vindt
men dan vaak een kostbaar miniatuur-beeldje, een verdorde bloem. Het is al genoeg
als de bodem van het laatste doosje fraai beschilderd of bewerkt is. Maar hier vindt
men niets, en dat is altijd een teleurstelling.
De beide Hollandse oorlogsboeken ontleenden veel aan Franse originelen. Bij Van
Bruggen wees ik op Romains. Ik vind in zijn stijl en werkwijze ook veel van Barbusse.
Het blijft echter bij invloeden. Salomonson daarentegen heeft Pierre Benoit, de
schrijver van ‘Koenigsmark’, ‘L'Atlantide’, met zoveel profijt gelezen dat het hem
tot navolging stemde. Maar de talentvolle imitatie is dan toch van waarde.

Een nieuw letterkundig tijdschrift
‘De Stem’. Onder redactie van Dirk Coster en Just Havelaar
‘Een nieuw tijdschrift dat een plaats vraagt onder de zon! Het verschijnsel zal velen
bedenkelijk hebben aangedaan. Er zijn er reeds zoo vele! - Doch wellicht zal het niet
gemakkelijk zijn, één bezwaar te noemen, dat niet reeds door Uitgevers en
Redacteuren onder oogen moest worden gezien, aleer zij eindelijk tot de daad der
uitgave overgingen. - Thans is het tijdschrift er, en zoo wij wagen, wij zijn bewust
te wagen!’
Aldus vangt het voorwoord, door beide redacteuren ondertekend, aan. Ter algemene
oriëntering volgt daarop een ‘brief aan de medewerkers’ met een toelichting, van de
hand van Dirk Coster. Een bepaald program stelt het nieuwe tijdschrift zich niet,
maar een verklaring van algemene beginselen valt uit de brief en zijn toelichting op
te maken.
Wat zouden wij aan een bepaald program gehad hebben? Niet meer dan een
controle op de redactie in hoever zij in staat was haar vooropzettingen gestand te
doen. Een tijdschrift is
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echter meer dan het orgaan van zijn redactie. Een goed tijdschrift is het orgaan van
zijn tijd. En zoals de tijd zich langzaam voortbeweegt voorbij zijn eigen consequenties,
zo moet ons de richting en het karakter van een tijdschrift duidelijk worden door de
zich maandelijks herhalende daad van publikatie. En van de redactie verwachten we
niet meer dan een gevoeligheid daarvoor; zodat het mij juist voorkomt, wanneer ik
in de ‘brief’, gevolgd door de ‘toelichting’, van een der redacteuren niets anders vind
dan een persoonlijke, enigszins kritische, uiteenzetting van zijn tijdbeschouwing.
Hij geeft aan hoe zijn gevoeligheid op de tijdgeest reageert. Inderdaad lijkt mij een
kritiek op het tegenwoordige Nederlandse geestesleven de beste redactionele
beginsel-verklaring.
‘Nog altijd is het Nederlandsche geestesleven te zeer verdeeld in twee
scherp-gescheiden kampen: zij die de bevrediging hunner geestelijke behoeften
zoeken in godsdienst en moraal, en zij die deze bevrediging vóór alles vragen aan
de schoonheid of de kunst. En toch moeten wij het feit onder oogen zien, dat geen
machtig geestelijk leven mogelijk zal zijn in Nederland, wanneer niet beide
stroomingen zich vereenigen om zich tot een hoogere eenheid om te vormen.’ Zijn
toelichting vervolgend, verklaart Coster hoe deze splitsing van ‘ethicisme’ en
‘esthetisme’ in laatste instantie op zwakte van leven berust. Hoe de
godsdienstzoekende mens, die zich vergenoegt zijn religieuze gevoelens te laten
wringen in oude theologische schema's en die dogmatische termen uitspreekt zonder
één trilling van persoonlijk ritme, dit slechts doen kan, doordat de zwakte dier
gevoelens hem dit vergunt; - hoe de schoonheidzoekende mens daartegenover, die
als enige geestelijke bevrediging niets wenst dan afbeelding, verhouding en
welluidendheid, daarmee de zwakke doelloosheid van zijn leven verraadt, zijn
krachteloosheid die slechts bij machte is het leven te spelen, en dit leven tot een
schouwspel te vernederen. En ‘het maakt niet zooveel uit, of de mensch speelt met
de religie dan wel met de schoonheid, waar toch de ontaarding niet in de vormen,
maar in het spel zelve
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schuilt.’ - ‘Oorlog dus aan het dilettantisme en de intellectueele vervalsching in alle
vormen, oorlog aan alle spelen waarin de mensch zijn bittere natuur heeft leeren
verhelen.’ - ‘Wij kunnen nog niet weten, tot welke machtige religieuse concepties
de verhevigde levenswil van dezen tijd zal leiden; wij weten alleen dat deze conceptie
komen zal, en zichzelf voltooien zal met een zekerheid, die alle menschelijke
berekening overstijgt.’
Ik herhaal, mij komt het juist voor, dat een beginselverklaring niet meer is dan
een kritische tijdgeestbeschouwing. Meer positief wordt de wil van het tijdschrift
aangeduid door het noemen van de grote naam van Dostojewsky, die ‘met diepen
eerbied boven het tijdschrift’ werd geschreven. De redacteur volstaat hiermee, doet
niet meer dan een extatisch handgebaar naar de lichtende letters van het geheimzinnig
woord Dostojewsky. Wij die in de vorige jaargang van ‘De Gids’ zijn voortreffelijk
opstel over Dostojewsky lazen, zullen trachten in 't kort de betekenis van dit woord
aan te geven.
Deze grote Russische schrijver heeft, wanneer hij al niet een geheel nieuwe
opvatting van het leven bracht, ons in ieder geval een wijze van beschouwen gegeven
waarmede wij het leven kunnen beheersen. Sinds de Renaissance was het Europese
geestesleven verindividualiseerd, door de eenzame inspanning der kunstenaars
overprikkeld en vermoeid, totdat het ten slotte, tegen het midden der 18de eeuw, nog
slechts bevrediging vond in de beheersing van de meest excessieve weelderigheid
en in de zelfmarteling van een ironisch scepticisme. Onder dit, van de wereld
reddeloos afgesneden, geestesleven brak de Franse Revolutie door. Het was als een
doorbraak der natuur, een tomeloze overstroming, door de verzwakte geest niet meer
te kanaliseren. En deze vluchtte, voorgoed ontworteld, omhoog van de verzonken
wereld, naar de verlatenheid der Romantiek, waar de droom een troost is, vluchtte
omhoog, zwaar en langzaam door de weemoedige herinnering aan de wereld die
ontstegen moest worden nu daar de natuur het prachtigst doorbrak, vluchtte zieltogend
omhoog, met de jubel van de tragisch-heroïsche
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zielskracht die, eenmaal losgescheurd, zich in het eindeloze voelt opstormen, duizelig
en verblind door de ongebreidelde opvaart van de eigen roekeloze wil.
Ik kan er hier niet op ingaan, hoe deze vlucht van de geest niet alleen verdedigbaar
maar zelfs noodzakelijk was, ik wil alleen constateren, dat deze vlucht in de
Romantiek voorgoed een breuk heeft gebracht tussen het leven van de natuurlijke
wereld en het leven van de geest. De natuurwetten werden voortaan bijna buiten de
geest om voltrokken en als de geest met ontredderde vlerken daarin terugstortte, was
hij door zijn eigen krachteloosheid tot niets meer in staat dan tot een, noodwendig
pessimistisch getint, beschouwen dier natuurwetten. Zijn morbide rust bezag het
leven als een hard en groot proces van wetten waartegen toch niet te kampen viel.
En voorzover de geest niet in de natuur terugstortte, moest hij volstaan met, trots en
hooghartig, zichzelf genoeg te zijn, zichzelf ‘in schone heimelijkheid’ te belijden,
een dilettant van het leven te blijven. (Ik herhaal, dit is niet alleen verdedigbaar maar
zelfs noodzakelijk. De geest heeft wellicht geen ander doel dan een ‘grandeur et
décadence’.)
Naar mijn mening waren het Nietzsche en Dostojewsky die hiermee hebben
gebroken. Nietzsche enerzijds, als ‘Umwerter’, die juist uit de persing der
natuurwetten zelf, boven-menselijk, een laatste anarchistische stijging van de geest,
die het gehele leven waardeloos onder zich vernietigt, mogelijk acht; en Dostojewsky
anderzijds, die zien laat hoe in de mens, die het zelfvernietigingsproces van zijn
natuur aanvaardt, aanvaardt tot in de uiterste consequentie, die dus bewust de natuur
in hem door haar eigen wetten laat ondergaan, hoe in deze mens een vonk ontspringt
die de kern van zijn samengedrongen dynamisch-geladen energie treft, door welks
goddelijke ontbranding de wetten stuk springen, en het leven van de geest bevrijd
wordt.
In hoeverre in Dostojewsky's roep, dat uit de zelfvernietiging der natuur de geest
tot God wordt opgedreven, verstaan werd,
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b.v. in het moderne Duitsland, de raad om bewust de ondergang te begeren, waardoor
de geest, in plaats van zoals bij Dostojewsky bevrijd te worden, slechts in dienst
gesteld wordt van deze ondergang; in hoeverre Dostojewsky's tendens, dat onze
Europese cultuur reddeloos zich van het werkelijke leven vervreemd heeft, een
destructieve invloed heeft uitgeoefend blijve hier buiten bespreking. De
niet-destructieve elementen van zijn werk, de weerloze levensrust, de strijdloze
goedheid van zijn figuur Alexis Karamazoff, zijn voor ons tevens de minst begrepen,
de minst doorvoelde bestanddelen. Het zijn de Aziatische elementen. Het is de wind
die van over de Oeral Europa binnenwaait. Maar het is wel een merkwaardig
symptoom van de uitbloei der Europese cultuur, dat zo zonder onderscheiding naar
de cultuur van andere werelddelen wordt gegrepen: Frankrijk vooral naar Amerika,
Duitsland naar Rusland.
Zo is het dan toch een teken van de fatale tijd dat een redacteur van een nieuw
tijdschrift de naam van Dostojewsky daar boven schrijft. Mijns inziens pleit dit voor
zijn gevoeligheid voor de tijdgeest. Maar niet voldoende breed van inzicht is zijn
splitsing van het geestesleven in godsdienstzoekenden en schoonheidzoekenden. Het
is niet zo heel jammer dat een dichter geen preken schrijft en een dominee geen
gedichten. Maar het is heel jammer dat kooplieden en industriëlen, dat de mensen
van het wezenlijke natuurlijke leven, noch voor preken, noch voor gedichten
belangstelling gevoelen, en dat de dichters en dominees slechts aan hun gedichten
en preken denken. Daarin schuilt de misschien onherstelbare breuk: een niet meer
voor elkaar bestaan van geestelijk en reëel leven. Want juist daarom grijpt Frankrijk
naar het reële leven van Amerika, en Duitsland naar het geestelijk bezit van Rusland.
(Nietzsche riep uit: ‘Wie erlösend ist Dostojewsky’, en Mahler: ‘Dostojewsky lesen
ist mehr als Contrapunkt’).
Ik wil hier niet trachten te voorspellen, hoelang dit nieuwe tijdschrift zich zal
handhaven tussen de andere. Dit zou geen be-
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wijs zijn voor zijn betekenis. Er zijn in ieder geval in ons land tijdschriften die bestaan
met een minder bewust doel en een minder gevoelige redactie.
De eerste aflevering brengt verzen van Ine van Dillen, Dop Bles en Marie van K.
Dop Bles blijve hier, als bekend dichter, buiten bespreking. De poëzie van Ine van
Dillen is zuiver maar zwak, heeft iets traditioneels dat door een zekere half-luide
muzikaliteit niet banaal wordt, een wel innige maar onpersoonlijke lyriek. Een kort
gedicht echter van Marie van K., dat door de zich verschuilende schrijfster ‘Visioen’
genoemd wordt, heeft me buitengewoon getroffen. Een zacht landschap van huizen,
wegen en bomen, wordt in een ‘wonderbaarlijk licht’ onder de wolken gezien. Met
primitief-preciese realiteit wordt de betekenis der visionaire verschijnselen tevens
geestelijk aangeduid: de verspreide huizen ‘in groote, vrome eenzaamheid’, de wegen
‘bleek van ingetogen zaligheid’, het landschap in de stilte ‘rein en vol
beschroomdheid’. En de dichteres bekent voor dit heilig visioen het hoofd eerbiedig
te hebben afgewend, totdat ‘het wonder uit den tijd van 't leven’ weer was
heengevlogen.
Van Genderen Stort begint een nieuwe roman ‘Kleine Inez’ genaamd. Ik achtte
hem reeds de meest betekenende jonge romanschrijver. Met deze inleiding handhaaft
hij zich in mijn oordeel. In zijn stijl is de over-hardheid van ternauwernood beheerste
innerlijke woelingen. Maar ook hier brengt juist de scherpte der gegeven realiteit de
geestelijke betekenis daarvan. In hoever dit nieuwe werk zijn voorgaande boeken
overtreft, is nog niet uit te maken. Over de ontwikkeling van zijn innerlijke figuur
leze men de bespreking van zijn ‘De grijsaard en de jongeling’, door Dirk Coster,
achter in het tijdschrift, een kleine voortreffelijke studie die de opgang van ‘Hélène
Marveil’ tot ‘De grijsaard en de jongeling’ schetst.
We vinden verder een causerend vlot essay van prof. dr. Aug. Vermeylen over
‘13e-Eeuwsche beeldhouwkunst’, een opstel van Just Havelaar over ‘De volksziel’.
Over Havelaar, de democratische optimist, hoop ik in een mijner volgende
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kronieken, naar aanleiding van zijn ‘Humanisme’ te spreken.
Madeleine Böhtlingk geeft ‘Aanteekeningen bij het lezen van Charles Louis
Philippe’, en de schrijver van deze kroniek zag een korte scène in verzen geplaatst.
De aflevering sluit met boekbesprekingen: Tielrooy over Maurice Rostand, de jonge
zoon van Edmond, en Coster over Van Oudshoorn en Van Genderen Stort.
Voor de volgende afleveringen werden bijdragen toegezegd o.a. van Pauwels en
Jan Prins (verzen), van Van Oudshoorn, Ary Prins, Teirlinck, Timmermans (proza),
Frans Erens, Herman Wolf, Van Kranendonk, Bierens de Haan, Van der Leeuw,
Plasschaert, prof. Roland Holst (studies), enz.
Het tijdschrift is rustig opgezet. Wij kunnen het niet meer toewensen dan dat het
zijn doel moge bereiken: het Nederlandse geestesleven volledig vertegenwoordigen.

W.L. Penning tachtig jaar
De dichter W.L. Penning, geboren in 1840, viert 10 november zijn tachtigste
verjaardag. Deze tachtiger, een twintigtal jaren ouder dan de meesten der z.g.
tachtigers, vertegenwoordigt door zijn leeftijd voor ons een eeuw Hollandse poëzie,
en door zijn poëzie vertegenwoordigt hij ons het Hollandse leven van een eeuw
geleden.
Ik heb zo even zijn grootste en tevens zijn meest bekende gedicht ‘Benjamin's
vertellingen’ gelezen. Enige dagen geleden verscheen van dit werk een tweede,
herziene druk, met een voorrede van Albert Verwey (Amsterdam, S.L. van Looy 1920). Zoals Verwey terecht aan het einde van zijn inleiding opmerkt, heeft ‘de
aanstonds tachtig-jarige, die tot op het laatste oogenblik vóór deze uitgaaf ter perse
ging, zijn vertellingen herzag en verbeterde, tot diep in de twintigste eeuw een
geschenk gedragen, waaraan men, als aan weinig andere, de negentiende kennen
kan.’
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Humor en teerheid behoren, volgens Verwey, tot de voornaamste trekken van dit
werk, waarin de nestor van onze dichters zichzelf achter de naam Benjamin verschuilt
en zijn herinneringen vertelt. Maar de humor is nergens scherp, en de teerheid nergens
melancholiek. En het zacht gevoel, waarmee dit herinnerd leven eenvoudig werd
beschreven, is zo zuiver en argeloos daarin neergelegd, dat het telkens tijdens het
lezen als uit de bladzijden schijnt op te stijgen, dat het telkens zich van de lezer
meester maakt, die van het boek opkijkt om tegen de levende herinneringen ontroerd
te glimlachen.
Ik behoef u de inhoud van 't boek niet te vertellen. 't Is bekend genoeg. Ik wil hier
alleen op enige merkwaardigheden wijzen, die naar mijn inzicht het werk van belang
maken. Wat men beschreven vindt, zijn merendeels niets dan huiselijke voorvalletjes,
die op zichzelf bezwaarlijk als een passend object van kunst zouden kunnen
beschouwd worden, maar - en dit is het merkwaardige - al deze huiselijke voorvalletjes
zijn gezien in de herinnering als kleine feesten. En deze kleine feesten gaven aan de
dichter de verhoogde stemming, waardoor de verzen een tinteling verkregen waar
een geheimzinnige troost van uitgaat. We worden ons bewust dat er een
blijmoedigheid bestaat, die niet boven het dagelijks leven behoeft uit te stijgen om
het rustig geluk van neder-kijken te vinden, neen, die integendeel dat dagelijks leven
met zich opvoert, totdat het wordt als een feest dat juist door zijn herhaalde terugkeer
zo bijzonder wordt. Wij kennen allen dit gevoel bij Kerstmis, bij Oudejaarsavond.
De dag is vanzelf een feest. Het kan niet anders dan feest zijn vandaag, want het is
vandaag immers déze dag en geen andere. In de regelmatigheid van zijn terugkeer
schuilt zijn uitzondering. De dag heeft telkens weer zijn eigen geur, zijn eigen traan
en lach. En we herkennen hem, want hij was er en zal weer komen. De herkenning
geeft de vertrouwdheid en de blijmoedigheid, die het dagelijkse altijd weer tot een
feest maken.
En zo ‘herkennend’ zijn al deze herinneringen beschreven. Zo speciaal is in dit
boek iedere dagelijksheid, zo van duizend
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bijzonderheden, is ieder huiselijk voorval een merkwaardige gebeurtenis, iets aparts,
een gelegenheid, wier verhoogde stemming aanleiding geeft tot een gedicht.
Er is nog in de literatuur een figuur, van oneindig groter omvang weliswaar dan
Penning, die beschikte, zij het dan ernstiger, minder speels, met hoger humor en
dieper vertedering, over hetzelfde gevoel voor de gelegenheid - ik bedoel Charles
Dickens. (Zijn ‘Christmas carol’ is het grootste gelegenheidsgedicht dat ooit
geschreven werd). Ik zie elementen in Dickens en Penning, die zij gemeen hebben,
al hebben beide dichters deze elementen bewerkt met factoren van eigen aanleg en
eigen tijdsomstandigheden. Zij hebben beiden het gevoel voor volkseigenaardigheden,
voor de vernieuwende natuurlijkheid daarvan. Er is in Kaatje iets van Peggotty, er
is in de gehele Benjamin iets van Copperfield. Benjamin is een lyrische herinnering
aan Copperfield, hij trekt de eeuw van Copperfield naar ons over. Hoe geheel-Dickens
is het romantisch avontuur van Ruth en haar minnaar Eduard, hoe geheel-Dickens
is de figuur van Oom Tom, die maar één arm had, maar met zijn éne linkerhand voor
de neefjes knipte en knutselde, die hun ‘der hemelbollen wonderbare wetten’ vertelde,
‘de grootheid van 't heelal, de schoonheid der natuur’, die daarbij zelfs de
‘planetenkleur’ niet oversloeg, die zich troostte met het feit geen vogel te zijn omdat
hij toch aan één vlerk niet veel zou hebben, die stokpaardjes had, die vermaande,
wanneer hij in zijn oude trijpen armstoel een pijpje stopte, om ‘uw beetje kracht voor
werkelijke rampen te bewaren’. En hoe geheel-Dickens is Ruth, de ‘schöne Seele’,
die haar bekentenissen neerschrijft, de slanke stille vrouw, wier ‘ziel zich los maakt
van het stof’, nu haar leven door het grote avontuur van haar jeugd plotseling
vernietigd is.
Met dezelfde gave van humor en teerheid waarmee mannen als Penning en Dickens
de dag als een feest zien, met dezelfde gave, en om dezelfde reden ten slotte, zien
zij juist in de gewone alledaagse mens telkens weer de bijzondere gestalte, die ze
met
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hun stemming omweven. De valse democratie wil in ieder mens een koning zien,
maar de echte ziet in iedere koning de gewone mens, en houdt van hem om deze
gewoonheid, en maakt hem door deze liefde weder bijzonder.
Terwijl zo de opzet van Pennings figuren ons de tijd van Dickens te voorschijn
roept, voelen wij toch weer aan zijn wijze van werken dat ons een gehele eeuw van
Dickens scheidt. Het was een eeuw van een positivistisch materialisme, welks strenge
wetmatigheid de geest wel machteloos beschouwen, maar nimmer beheersen kon.
Ook daarvan zien wij de neerslag in Pennings werk. De figuren worden meer bekeken
dan geschapen. Dickens' brede verhaaltrant heeft plaats gemaakt voor een
verbrokkelde lyriek. Dickens was diep en bewogen. Penning is precies en bewegelijk.
Opstelten heeft in zijn inleiding tot de bloemlezing uit Benjamin's vertellingen, in
Penning invloeden aangetoond van Potgieter en Staring. En naar de andere kant zou
ik weer in het werk van Albert Verwey invloed van Penning kunnen laten zien (De
dood van Alberdingk Thijm). Er zijn in Penning elementen die men terugvindt bij
veel Hollandse interieur- en landschapschilders. Merkwaardig is dat, waar hij
interieurs beschrijft, hij meer doet denken aan de oudere school, de blijmoedige
ouderwetse school (als Bakker Korff en Bles) maar dat hij, in zijn
landschapschilderingen, soms zulk een volle lyrische toon treft, dat wij aan de
watergezichten van een Jacob Maris herinnerd worden. Deze landschapschilderingen
zijn het best in ‘Het dagboek van Oom Tom’ (verschenen in 1910) dat met ‘Benjamin's
vertellingen’ (eerste druk verscheen in 1898) een geheel vormt.
Zo kunnen we in Pennings werk een smalle schakeling zien van het Hollandse
geestesleven der laatste eeuw. Ik volstond hier met enige aanwijzingen.
In zijn bundels ‘Kamermuziek’ en ‘Sint-Jans-lot’ werden ‘persoonlijke
herinneringen onverhuld geuit’. Binnenkort zullen de gedichten die Penning deze
laatste jaren geschreven heeft,
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en voor het merendeel reeds in ‘De Beweging’ gepubliceerd, gebundeld worden
uitgegeven. Hoezeer Pennings werk in den lande gewaardeerd wordt, bewijst het feit
dat er een commissie werd samengesteld, bestaande uit letterkundigen en
belangstellenden in Pennings werk (minister De Visser, ere-voorzitter; Boutens,
voorzitter), die zich ten doel stelt van deze uitgave een bijzondere daad te maken.

J. de Meester
‘Vertellingen van vroeger en later’
Bij De Meester heersen twee strijdende machten: een wil tot objectiviteit en een
romantisch hart. Zo begrijpen we hoe bij hem het ontroerd sentiment zich verlegen
in de satire terugtrekt, hoe soms zijn gebaren ruw zijn van het geweld van een
bedwongen gevoel, hoe zijn woorden soms hard zijn van een verkropte tederheid.
Men merkt dit al in zijn stijl. De zinnen dringen, draaien en breken af. Er is een
voortdurend inwendig conflict tussen zijn objectiviteit die het sentiment wil
verzwijgen, en zijn oprechtheid, die weer niet verzwijgen kan, tussen objectieve
juistheden en subjectieve waarheid, zou men kunnen zeggen. Tussen een bewustheid
die er haar kracht in stelt zich aan de natuur onderworpen te verklaren, en een hart
dat onoverwinlijk blijft reageren, onoverwinlijk, juist omdat het ontkend wordt,
omdat er geen rekening mee gehouden wordt, omdat het zich veilig voelt weggestopt
in zijn eenzaamheid.
Het is dan ook opmerkelijk, dat de meeste dezer vertellingen, die men in deze
nieuwe bundel bijeengebracht vindt, tot onderwerp hebben een, laat mij zeggen,
verscholen gevoel. Een verscholen gevoel, dat diep in de harten der helden of
heldinnen dezer verhalen heeft verborgen gezeten, dat zich dan langzaam loswoekert
en loswringt. Soms een jeugdliefde, soms een zonde, soms een teleurstelling. Meestal
is dan gedurende een geheel leven van wilskracht en doelbewustheid zulk een gevoel
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verdrongen of beheerst geworden. En het verhaal beschrijft dan de inwendige werking
van deze vreemde planten in de harten der mensen. Het zijn verhalen van onbegrepen
hartstochten, van onbestemd heimwee, van vage troosteloosheden, of plotselinge
onstuimige bekentenissen. Het zijn verhalen van harten die terug hunkeren naar het
leven waaruit ze weggedrongen zijn, van harten die ontkend zijn tot zij krompen en
verkleumden, maar die dan soms in pijn en wanhoop een uitweg baanden.
Er is één verhaal in deze bundel, dat ver boven al de andere uitsteekt. In dit verhaal
werd het hart erkend, volledig erkend; met opzet werd het uit zijn schuilhoek te
voorschijn geroepen, om dan bewust vermorzeld, onderworpen, verbeten te worden.
Het is een vertelling van diepe, van bodemloze gruwel. Het is van een gewelddadige
meedogenloosheid, van een scherpe overrompelende ontzetting. Ik bedoel ‘De
klompjes’. Een meisje, een kind nog, verdrinkt haar jonger weerloos broertje, omdat
hun vader geleerd heeft dat men in de hemel gelukkig zal zijn. Het is de liefde van
het meisje voor haar broertje, het is haar onwankelbaar geloof in hemel en geluk, dat
haar de afschuwelijke daad doet verrichten. De realiteit van dit hart-verhaal is zo
eenvoudig en bedwongen geschreven, dat ik niet aarzel ‘De klompjes’ een
meesterwerk te noemen, dat men b.v. naast het beste van Tsjechof of De Maupassant
zou kunnen stellen.

Karel Wasch
‘Dialogen’
Indien er de laatste jaren een essentiële fout in onze literatuur is ingeslopen, waaraan
wij grotendeels het tegenhoud tot het bereiken van een werkelijk kunstwerk kunnen
wijten, dan is dat wel de bijna dolzinnige beoefening der psychologie door de meesten
onzer moderne schrijvers.
Niet de beoefening der psychologie als zodanig, die voor mid-
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delmatige talenten, aan wie niet de zuivere instinctieve psychologische kijk het meest
primaire beginsel van hun genie is, zoals dat feitelijk bij een schrijver behoort te zijn,
zonder twijfel tot enig resultaat kan leiden. Maar wel die psychologie die tot gegeven
een daad neemt en zich ten doel stelt deze zuiver te ontleden. En dit, en niet anders,
doet Karel Wasch in zijn dialogen.
Maar wat kunnen ons schelen de redenen of overtuigingen waarom een couple
van doodgewone, banale, ofschoon enigszins geëxalteerde gelieven, er toe komt een
geestelijk huwelijk te sluiten? (Eerste dialoog).
Of wat gaan ons de redeneringen aan volgens welke een ‘leerling’ tot het plan van
zijn ‘meester’ gestegen is? (Tweede dialoog).
Wij hebben de verborgenheden der techniek niet nodig. Zij horen niet thuis op het
gebied van de kunst, en zouden, indien hun verwikkelingen gecompliceerder en
pathologischer waren, beter in de medische wereld op hun plaats zijn.
Het zijn alle, deze vier dialogen van Karel Wasch, niet anders dan schetsen, en
dan nog middelmatige, ongeniale, van de meest primitieve opzet van wat de schrijver
bedoeld heeft te schrijven.
En de psychologie er van is nog niet eens, zoals dat bij een schrijver behoort te
zijn, een voor hemzelf alreeds weer overwonnen, en tot instinct geworden, bewustheid
gebleken.
Men behoeft onder een schilderij niet te schrijven van welke samenstellingen de
verven zijn, om het te doen bewonderen en begrepen worden.
En het is een waan-idee te denken, dat men, door de wijze, waarop iets gemaakt
wordt, te verklaren, zijn schoonheid zou kunnen bewijzen.
Ik zou de schrijver, die tevergeefs ons een beeld tracht te geven van de fijnere
verwikkeling in de verhouding der sexen, willen verwijzen naar de ‘Einakter’ van
Strindberg, die ons, evenals het leven zelf, wel leren, dat het niet de bewustheid van
de figuren zelf is, die de grote noodlottige conflicten schept, maar de bewustheid van
de schepper, die het doel niet uit het oog verliest.
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Het schrijven van deze dialogen is even dwaas, als de berekeningen van een
bergbeklimmer, die, na nauwkeurig alle moeilijkheden te hebben nagevorst, rustig
zitten gaat en menen zou, daardoor reeds op de top te zijn aangeland.

Augusta de Wit
‘De drie vrouwen in het Heilige Woud’
Toen Augusta de Wit indertijd met haar boekje: ‘Orpheus in de dessa’ voor de dag
kwam, hadden we alle reden te verwachten en aan te nemen, dat deze kleine, sublieme
novelle de belofte in zich droeg van belangrijk en zuiver literair werk voor de
toekomst.
Maar ik geloof, dat die belofte niet is vervuld geworden. Is het, omdat deze
schrijfster, zoals meerdere kunstenaars van deze tijd, feitelijk gebleken is een beter
literator dan schrijver te zijn?
Of komt het, omdat misschien de grote figuren en gebeurtenissen van het leven
slechts te ver van haar verwijderd en in een dichte nevel, als vage schimmen door
hun schaduw vergroot, maar verdoezeld, aan haar zijn voorbijgegaan?
Wij herinneren aan ‘De wake bij de brug’, waarvan de toon ons te gewichtig, te
plechtstatig, te veel belovend voorkwam, na de betrekkelijk onbelangrijk-lege inhoud
van het verhaal.
En hier staan wij voor een ander geval. ‘De drie vrouwen in het Heilige Woud’.
Het is de geschiedenis van twee jonge meisjes uit de kampong, die sprekend op
elkander gelijkende in jeugd en schoonheid, op dezelfde dag in het huwelijk treden.
Een jaar later sterft de ene, Inten, bij de geboorte van haar zoon, terwijl de ander,
Samirah, die geen kind heeft gekregen, uitgehoond en veracht om haar
onvruchtbaarheid, een vereenzaamd leven leidt.
De oude moeder van Inten, die haar kleinzoon groot brengt, heeft in een droom
een gezicht gehad, dat haar dochter herrij-
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zen zou uit de dood op het graf van een heilige kluizenaar, in het ‘Heilige Woud’.
Onderwijl heeft Samirah, verstoten door haar echtgenoot, het plan opgevat naar
het Heilige graf te gaan en daar, als bruid getooid, de zegen der vruchtbaarheid af te
smeken.
Zo in gebed verzonken vindt haar de moeder van Inten, en de zwakzinnige oude
vrouw, gelovend, dat een wonder geschied is en haar dochter uit de dood is herrezen,
duwt Samirah het kind van Inten in de armen en voert haar in triomf als haar weer
gevonden dochter naar huis. Zo is dan het wonder geschied.
Maar de schrijfster heeft het wonder niet aangedurfd. Vaag aanvoelend de grootheid
van dit onderwerp, heeft zij getracht er een novelle van te maken. Maar niet bekend
genoeg met de wonderbaarlijkheid van het wonder, niet voldoende begrijpend het
waaróm van de oude moeder en van Samirah, heeft zij de werkelijke diepte angstig
ontweken en er zich afgemaakt met die laatste pagina, waar de resident er bij komt
en lacht om de domheid van dat volk, dat in Samirah de wedergeboren Inten meende
te zien.
Zo doet zij onrecht aan haar eigen onderwerp en figuren. En zo doet zij hun ook
onrecht door haar stijl. Die enigszins plechtige quasi-verheven stijl van een schrijver,
die zelf tegen zijn figuren opziet, zonder er naast te staan en als broer en zuster er
mede om te gaan. Zij stelt zich aan de voeten van het beeld harer ideeën, in plaats
van ze op te nemen in haar eigen leven en ze te kennen als zich zelf.
En het doet ons even denken aan de begrippen van kinderen, die menen dat een
koning alleen maar pasteien en taarten eet en dat zijn kok nog minstens een baron
is.
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Henriëtte Roland Holst
‘De held en de schare, een verbeelding van Garibaldi en de
Italiaansche vrijheidsbeweging’
Men zou zo oppervlakkig-weg kunnen denken: waarom zijn eigenlijk grote historische
gebeurtenissen en grote historische personen zo belangrijk voor ons? Is eigenlijk niet
ieder klein voorval van ons eigen dagelijks leven, is eigenlijk niet ieder mens die we
ontmoeten, van meer directe betekenis voor ons dan helden uit een ver en verwijderd
verleden als Garibaldi? Zeker, de verovering van Sicilië en Napels, dat waren indertijd
geweldige gebeurtenissen, maar de acht-urige arbeidsdag en een rechtse
Kamermeerderheid, zijn dat niet eigenlijk dingen van oneindig meer belang voor
ons leven? Zou dus een kunst die zodanige onderwerpen behelsde, niet van veel meer
betekenis voor ons zijn? En hieraan schakelen zich weer talloze overdenkingen vast,
b.v.: ‘Is dan journalisme van meer belang dan “schone” kunst? Is dit de reden waarom
in de tegenwoordige tijd met meer hartstocht de krant dan het boek gelezen wordt?
Is er om zo te zeggen een conflict tussen krant en boek, tussen kunst en dagelijks
leven?’
Indien er zulk een conflict bestaat, dan is dat zo gekomen omdat we niet meer
weten wat kunst is, want wat het dagelijks leven is, dat weet iedereen. Er is een dwaas
idee ontstaan, als zou ‘kunst niet voor een tijd, maar voor de eeuwigheid’ zijn. Maar
kunst die niet eens voor zijn eigen tijd van belang is, hoe zal hij het voor volgende
tijden zijn? Kunst ‘voor de eeuwigheid’ is onleesbaar en onbelangrijk. Wie de
zes-en-twintig letters van het alfabet te gering acht voor de uitdrukking van zijn
gevoel zal nooit een dichter zijn, en wie de zes-en-twintig feiten van het dagelijks
leven niet kent, zal nooit als kunstenaar een wereld-aanschouwer kunnen zijn. En
zoals de orde der letters een woord vormt, en weer de samenvoeging der woorden
een zin, een zin die als gedicht of als ‘maxime’ de formulering zijn kan van een
geheel leven, zo doet een overzicht der dagelijkse voor-
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vallen daarin een wetmatigheid zien, en deze wetten weer vormen tezamen de ‘zin’
aller dingen, wier betekenis wijd als de wereld en diep als de geschiedenis is.
Op zulk een overzicht, op zulle een samenstellende orde is ten slotte alle geestelijke
arbeidzaamheid der mensen gericht. En de kunst bekleedt daarin een functie die enig
en daarom onmisbaar is, die ook geen enkel tijdperk heeft kunnen ontberen. Want
terwijl wijsgerige, godsdienstige en wetenschappelijke wereldaanschouwingen hun
wereldbeeld slechts kunnen uitdrukken in daarvan afgeleide, dus indirecte, begrippen
en theorieën, zodat de mens om tot zulk een wereldaanschouwing te komen zich
eerst de begrippen en theorieën moet eigen maken en dan pas later in de mogelijkheid
gesteld wordt deze tot een wereld-omvattend geheel in zich te verenigen - terwijl
dus zo doende alle wijsgerige, godsdienstige en wetenschappelijke geschriften als
het ware nog maar inleidingen zijn tot een wereldbeschouwing, heeft de kunst als
speciaal-onderscheidend element dat zij aanschouwt en tevens direct aanschouwen
doet.
Dit beginsel aller kunst, nl. dat zij een onmiddellijk wereldbeeld tonen wil, maakt
dat haar het dagelijks leven als een bijna onbruikbaar materiaal voorkomt. Want het
dagelijks leven, met zijn geheimzinnige bewegelijkheid vlak om ons heen, is moeilijk
te beheersen en tot één beeld samen te vatten. Vandaar dat kunst die dit zich
desondanks ten doel stelt, meestal aan een der beide volgende tekortkomingen lijdt:
óf ze ziet af van het geven van een wereld en beperkt zich, als z.g. kleinkunst, tot
het geven van een naturalistisch detail-complex, en dan horen we in de beste
voorbeelden, in de toon en in de stijl een bedwongen wereld-wijd gevoel, dat er de
grootste betekenis aan geeft, en dat b.v. zeggen wil: ‘zo is nu de hele wereld’ en
‘herhaal dit detail, dan ziet ge alle mensen’, - óf ze ziet af van het
onmiddellijkheidsbeginsel en construeert, als z.g. tendenskunst, uit het dagelijks
leven één enkele gevolgtrekking die, als geconstrueerde hypothese, eerder een
wijsgerige of wetenschappelijke ‘inleiding’, dan een onmiddellijke aanschouwing
zijn kan.
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Alleen al om de eenvoudige reden, dat wij van het dagelijks leven noch gevolg noch
einde zien, is het voor de kunst een zo moeilijk - om niet te zeggen onmogelijk materiaal. En alleen al daarom zal de kunstenaar naar het verleden, naar de
geschiedenis grijpen om enig beeld te kunnen samenvatten, ook als hij een beeld wil
geven van zijn eigen tijd. Want van de geschiedkundige feiten zijn hem oorzaak en
gevolg bekend, en dit maakt een orde en een overzicht mogelijk. Meer nog: de
geschiedkundige feiten en personen zijn als afgekoelde vormen van hun geestelijke
betekenis. Een historische figuur stelt zijn betekenis voorop, we zien het eerst zijn
einde. Terwijl dus in z.g. tendens-kunst de strekking een constructie blijft, is hier de
uitkomst direct aanschouwelijk. De kunstenaar heeft slechts aan te duiden, en een
symbool, zelf weer van duidende kracht, staat tegenover ons.
Dit doel bezielde de geschiedschrijving van Garibaldi's leven, dat het onderwerp
uitmaakt van Henriëtte Roland Holsts laatste werk: ‘De held en de schare’. In haar
voorrede zet de schrijfster de bijna pedagogische betekenis uiteen die zij hoopt, dat
deze figuur voor het dagelijks leven van haar partijgenoten verkrijgen gaat door haar
boek. Geen ander doel heeft waarschijnlijk eens Plutarchus bewogen tot het schrijven
van zijn grote Levens. ‘Het was in dit werk mijn pogen, om aan de toekomstige
strijders voor het Heil der Menschheid een spiegel voor te houden, waaruit de geest
van onverschrokken revolutionnaire daadkracht, onverbrekelijk verbonden aan dien
van grootmoedige menschelijkheid, hun heerlijk-vlammend tegenstraalt...’
Blijkt hieruit niet reeds, dat volgens de opvatting van de schrijfster haar
geschiedbeschrijving, deze ‘spiegel’ van Garibaldi, eigenlijk een ding, een symbool
is; een ding evenals een vaandel, evenals een helden- of heiligenbeeld, dat de
kunstenaar aan zijn volk voorhoudt als een richting-duider en als een verwezenlijkt
ideaal tevens? En wie zo de grote eenheid van zijn idealen verwerkelijkt voor zich
ziet, hem zal het overeenkomstig ideaal
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van zijn eigen leven mogelijker en bereikbaarder lijken, waardoor hij aan kracht en
bezieling wint.
In hoeverre Henriëtte Roland Holst in een zekere historische objectiviteit
moedwillig te kort geschoten is, in hoeverre zij het beeld van Garibaldi enigszins
van háár zijde alleen belicht heeft, in hoever zij b.v. zijn onverschilligheid voor een
monarchistische dan wel republikeinse staatsregeling in zijn, hoe dan ook,
onafhankelijk en één geworden vaderland, naar haar wil heeft geïnterpreteerd, - dat
zijn vragen van, voor haar doel, secondair belang, maar zij doen de grote eenvoud
van dit doel duidelijker blijken. Toch maakt dit, zoals ook de overstelpende minutieuze
historische details, haar held meer tot een personificatie dan een persoon. En zo loopt
haar boek het gevaar, dat de jonge communist, wie zij deze ‘spiegel’ voorhoudt,
daarin eerder zichzelf vergroot ziet dan het beeld van Garibaldi. En misschien zal
hij dan onwillekeurig vergeten zijn, of de mensen een god maken naar hun beeld, of
dat God de mens gemaakt heeft naar het zijne.

Louis Couperus
‘Iskander’
Met dit laatste boek van Louis Couperus, ter recensie, voor mij, en met nog enkele
van zijn vroegere werken daarnaast, ter inzage, moet ik bekennen, dat ik mij enigszins
beklemd gevoel bij de gedachte over deze schrijver mijn mening te moeten zeggen.
Immers wij staan hier niet tegenover een schrijver, die, door het publiceren van zwak
en middelmatig werk, vanzelf zich aan een scherpe kritiek blootstelt. En evenmin
hebben wij te doen met een tastende onzekere, die mogelijkerwijs uit een hard oordeel
nog zijn voordeel putten zou.
Integendeel. Zo niet de knapste van zijn tijd, is Louis Couperus toch zeker een der
allerbeste van onze Noordnederlandse romanciers en wij kunnen gevoeglijk aannemen,
dat bovendien
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de meest juiste en zuivere kritiek over zijn werk zijn eigen oordeel zijn zal.
En dit maakt de taak, om over hem te schrijven, voor ons dubbel moeilijk.
Als wij dan nog bovendien zijn oeuvre beschouwen, de ongeveer dertig boekdelen,
zo geheel verschillend van genre, in hun opeenvolging, van zijn knap-gecomponeerde
eersteling ‘Eline Vere’, tot aan zijn laatste, beheerste, en bijna hooghartige
‘Komedianten’ en ‘Iskander’ toe, dan lijkt ons dit wel een te uitgebreid terrein om
in details te onderzoeken.
Ik wil ook niet zozeer een mening uitspreken over zijn laatste boek ‘Iskander’, als
wel trachten in zeer grote lijnen de betekenis dezer figuur uiteen te zetten, en
misschien ook te verduidelijken.
Ik herinner mij, een paar jaar geleden in de ‘Gulden Winckel’ de volgende uitspraak
van Couperus te hebben gelezen, als antwoord op een vraag aan hem gesteld, tijdens
een interview van de een of andere belangstellende: ‘U kunt u niet indenken, hoe lui
ik ben.’
En ik herinner mij ook dat de een of ander, dit lezende, en met de blik naar de
plank in de boekenkast, die geheel door de werken van Louis Couperus werd
ingenomen, welwillend heeft geglimlacht: ‘En al die boeken dan - ach kom - lui!
Zo'n poseurtoch.’
En toch is het juist deze, in de grond zo ware, uitspraak van hem zelf geweest, die
voor mij de aanleiding is geworden tot hetgeen ik nu zeggen wil.
Couperus debuteerde, zoals ieder jong en bovenmatig-talentvol kunstenaar
debuteert. Hij kwam voor de dag met een wonder knap gecomponeerde,
zorgvuldig-uitgewerkte psychologische roman, waarvan het onderwerp weliswaar
wat eng was, en de hoofdfiguur wat onbelangrijk, de figuren en de compositie
daarentegen van een meesterlijke aanleg getuigden.
En in de eerste jaren die daarop volgden, nog niet sterk genoeg van innerlijke
overtuiging tot het scheppen van een eigen
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nieuwe wereld, gaf hij ons de ‘Boeken der kleine zielen’, romans uit het dagelijkse
leven, die alle hun oorsprong vonden in zijn eigen naaste omgeving, die bepaald
werd door de grenzen van zijn gezichtskring, verengd door coterie en conventie.
Maar allengs begonnen heviger emoties zich in hem te roeren, waarvoor hij
tevergeefs uiting zocht in de objecten van diezelfde kring (Men herinnere zich zijn
heftig-geschreven boek ‘Noodlot’).
Doch datgene, wat eenmaal in hem tot uiting was gekomen, en van geen
tegenhouden meer wilde weten, bruiste met steeds sterker kracht in een chaotische
heftigheid naar boven, die geen bevrediging meer vinden kon binnen de grenzen van
deze burgerlijke levensaanschouwing, en zich baan brak tot hoger vlucht voor zijn
fantasieën.
In deze periode, zoekend naar waardiger objecten, en niet langer tevreden met
gemakkelijk veroverde middelmatigheid van klein burger-realisme, zwaaide hij zich
plotseling over naar een ander plan, nl. dat van mythe en symboliek.
In deze tijd schreef hij zijn boeken: ‘Majesteit’, ‘Wereldvrede’, ‘Psyche’ en
‘Fidessa’, om tenslotte in dit genre zijn volmaking te vinden in de beide
opmerkelijk-schone boeken: ‘Herakles’ en ‘Dionyzos’.
Deze beide uitersten van zijn esthetische periode vormen al reeds weer de overgang
naar zijn nieuwe en laatste tijd.
Want ook binnen deze wereld van onzienlijkheid en symboliek vond zijn rusteloos
zoekende geest niet de bevrediging voor de honger die hem voortdreef. Toen bracht
hem de mythologie van ‘Herakles’ en ‘Dionyzos’ op het terrein van de Griekse en
Romeinse culturen - en het was ten slotte in de topfiguren van deze bovenmatig
opgevoerde en tot excessen gespannen beschavingen, dat hij de vereniging vond van
kunst- en levensbevrediging beide.
Nu eerst komt hij te staan tegenover de spiegel die hem het eigen innerlijk toont
in de vergrote omtrekken en verdiepte kleuren van een uitgerijpte beschaving, en het
is in de bestude-
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ring en verwerking van deze hun tijd culminerende figuren als Caracalla,
Heliogabalus, Domitianus en Alexander de Grote, dat hij eindelijk zelf bevrediging
vindt voor het onvervulbaar heimwee van zijn eigen leven.
En is het niet in ‘De berg van licht’, een der eerste romans uit die tijd, dat het
hoogtepunt van zijn kunstenaarsmogelijkheid bereikt schijnt?
Het is hier niet langer de toeschouwer, die verhaalt, niet de kroniekschrijver, die
het bestudeerde weergeeft.
Ondanks de talrijke tekortkomingen van techniek en compositie, is dit boek toch
de eigen, volkomen schepping van een kunstenaar. Van de aanvang, tot het einde,
hijgt één lange, nauw-bedwongen kreet door dit noodlottig leven van de Kleine
Keizer.
Onafwendbaar cirkelt ‘de Ring van het Noodlot’ zich samen tot een nijpende
spanning, tot de verworden hallucinatie van wanhoopsdaad na wanhoopsdaad, die
slechts verlossing vinden kan in de onafwendbare, gruwzame ondergang.
De vertellende stem, die kalm causeerde tot nog toe, is er ene geworden, die roept
en schreeuwt, die jammert en aantijgt. Het is niet langer de glimlach van een
goedmoedig verteller. Een bleek, verwrongen gelaat duikt voor ons op, en blijft als
ene droombeeld staan in onze geest.
Is dit boek niet ook voor de schrijver zelf het hoogtepunt geweest?
Niet een hoogtepunt van techniek of artistieke prestatie. Maar een moment van
geestelijke bewustwording in zijn meest volledige vorm.
En mèt deze bewustwording is de beheersing gekomen.
De duistere stuwende kracht, die naar uiting vocht, is stil geworden en tot een
bleke, verwrongen glimlach verstrakt.
Wat rest er van het leven, als zijn wildste, rijkste kracht tot een zekere en bodemloze
ondergang gedoemd is?
Waartoe dient een bewogenheid, die, steriel in haar daadkracht, haar eigen
vernietiging tegemoet jaagt? De mens, die
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tot klaarheid worstelde in deze ‘Berg van licht’ is weerloos geworden, en in zijn
handen houdt hij de as van zijn verloren illusies. En met een grimlach neemt hij de
pen weer op. Men kan immers schrijven, zonder het diepste te raken, zoals men
immers ook leven kan zonder het uiterste heimwee vervuld te zien. En wij lezen zijn
fijne, dartele ‘Arabesken’, zijn ‘Blanke steden onder blauwe lucht’, zijn voortreffelijk
beheerste, bijna gebeeldhouwde ‘Komedianten’ en nu weder zijn gave, zekere
‘Alexander de Grote’. Zijn geestige dialogen, zijn geniale beschrijvingen, en de
ondeugende loopjes die hij neemt met zichzelf en anderen.
En wat is het, dat telkens even iets vreemd heftigs in ons in oproer brengt? Wat
is het, dat ons even beklemmend angstig in de keel grijpt bij het lezen van Iskander,
als de koning ziek en alleen onder de immense hemel naast het graf van Kyros ligt?
En wat, wanneer hij na de moord op Kleitos zich neerwerpt in zijn tent, ‘het gelaat
met de nagelen verscheurende en gillend steeds hetzelfde, lange, tragisch snerpende
geluid van rampzaligheid’?
En wat, wanneer hij na de dood van Hefaistion, zonder vrienden, eenzaam gebleven
in dit vreemde, langzaam hem vergiftigende rijk, ‘bleek en fronsende, dol, staart in
Bagoa's raadselachtige oogen’?
Is dat niet weer het heimwee, dat ons herinnert aan de ‘Berg van licht’, dat
onlesbaar, onverzadigbaar is, in leven en dood?
Maar de schrijver weet, dat het beter is daarvan te zwijgen. En bovendien, men
moet het leven maar zo ernstig niet nemen.
En zo schreef hij zijn ‘Komedianten’, rustig en beheerst. Zonder excessen van
heftigheid, zonder veel diepere hartstocht. Volmaakt van sfeer, fijn van typering,
met slechts even hier en daar een aanduiding van die bittere melancholie.
Zo ook schreef hij zijn ‘Iskander’. Met een vlotheid, die verrassend, soms bijna
ontnuchterend aandoet, als ware tijdens het schrijven iedere moeilijkheid wel
zorgvuldig vermeden.
En dit is misschien de ‘luiheid’, waarop hij zinspeelde, toen
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hij deze zo schijnbaar capricieuse dwaasheid zeide: ‘U moest eens weten, hoe lui ik
ben.’ Want lui is Louis Couperus inderdaad. Geen luiheid uit werkangst. Maar een
luiheid die voortkomt uit een immense levensinertie, uit een angst voor de bittere
ondergrond van iedere te diep doorpeilde arbeid.
Angst om bij het schrijven van een werkelijk ‘grote’ Alexander wederom voor die
duistere diepte van heimwee alleen te staan.
En zo rijt zich het ene boekdeel naast het andere. En alle zijn goed, geschreven
door een onwankelbaar-vaste hand, en van een zuivere artisticiteit.
Goede werken - geen meesterwerken - met hier en daar een bittere aanduiding,
die zegt:
‘Ik weet wel hoe het zou moeten - maar waartoe dient het?’
En zo staan wij tegenover deze zonderlinge schrijver, die de enige is, zou ik wel
willen zeggen, van al onze literatoren, die zichzelf kent, en niet overschat, maar ook
de enige, die achteloos, met een vermoeide glimlach de grootste, en misschien meest
waardevolle kans van zijn aanleg, bewust onder zijn handen wegglippen laat.

Dirk Coster
‘Dostojewsky, een essay’
‘Voor de geschiedenis van de moderne geest is merkwaardig kentekenend’, zegt
Curtius, lector te Bonn, naar aanleiding van Suarès in zijn ‘Wegbereiter des neuen
Frankreich’, een onlangs verschenen verzameling van zijn colleges over Franse
literatuur - ‘voor de geschiedenis van de moderne geest is merkwaardig kentekenend
de ontwikkeling, waarlangs de letterkundige kritiek zich verbreed en verdiept heeft
tot een hoger soort kritiek, die men levenskritiek zou kunnen noemen, en wier vorm
het moderne essay is. Hier betekent kritiek niet meer een beoordeling van
kunstwerken, volgens vaststaande smaak en
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eisen, maar een opneming van werken, gestalten en gebeurtenissen in de eigen ideeën
en ontroeringen van de beschouwer, een levende reactie van de geest op de dingen
die hij beschouwt en wier levenswaarde hij zich dwingt helder en vast te formuleren.
De studie der letterkunde wordt levenskritiek op het moment, waarin ze het standpunt
van de genietende of afkeurende lezer ruilt voor het standpunt van de doelbewust
levende en handelende mens, die zich zelve beseft als een knooppunt van de meest
uiteenlopende krachten, en die nu door deze wijze van kritiek, aanduidend en zelf
tevens aangeduid wordend, zichzelf in de eeuwige schepping van het leven invoegen
wil. Voor deze moderne kritiek kan men weliswaar onmogelijk een verstandelijke
maatstaf vastleggen, en vandaar dat ze ook onze oudere tijdgenoten als subjectieve
willekeur toeschijnt. Maar inderdaad draagt ze zwaarder verantwoording en is in
dieper zin objectief dan de oudere kritiek. Want zij is slechts dan mogelijk, wanneer
de criticus van alle zijden, langs al zijn krachten, die van denken en zien, die van wil
en overgave, is doorgedrongen tot in de kern, vanwaar de beweging van zijn leven
een eigen bewuste aanvang neemt. En wanneer hij onderweg de verstarde
school-formules, welke de oppervlakte-objectiviteit zo gaarne laat horen, heeft moeten
verbreken, dan vindt hij, naar de mate van zijn levenskracht, juist in deze strijd de
nieuwe, niet geconstrueerde, maar uit hem opgroeiende wetten. Deze nieuwe uit de
diepste subjectiviteit gewonnen wetten zijn eigenlijk niet meer subjectief, omdat de
diepste ontroeringen van de enkeling uit het wereldleven ontspringen, omdat in de
innerlijke kern van subjectief leven het objectieve is opgenomen. Zulk een
beschouwing van kunst en leven nog kritiek te noemen, wordt historisch
gerechtvaardigd, omdat ze zich uit letterkundige kritiek ontwikkeld heeft. Feitelijk
is het een noodhulp. Want de moderne levenskritiek is iets essentieel anders als de
gebruikelijke letterkundige kritiek.’
Deze ‘levenskritiek’, waarvan we op letterkundig gebied grote en zuivere
voorbeelden vinden in Suarès' werk in Frank-
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rijk, in Hofmannsthals ‘Prosaïsche Schriften’ in Oostenrijk, heeft ook in ons land
één vertegenwoordiger: Dirk Coster, die een vroeger in ‘De Gids’ verschenen essay
over Dostojewsky, thans met een voor- en naschrift voorzien, in boekvorm uitgeeft.
En deze ontwikkeling van letterkundige tot levens-kritiek, blijkt al terstond uit het
voorschrift, waar de schrijver bekent dat deze ‘recensie bij het neerschrijven
onwillekeurig uitgroeide tol iets meer’, dat hij zich niet weerhouden kon enkele
‘langgedragen meeningen’ uit te spreken omtrent het wezen en de betekenis van
Dostojewsky, en, even later, dat deze uiteenzettingen ‘principieel-bedoeld’ zijn.
Deze subjectieve kritiek moest noodzakelijkerwijze ontstaan toen de naturalistische
tijd met de hem geëigende objectieve kritiek bleek afgedaan te hebben. Maar niet,
als Curtius, zie ik haar ontwikkeling vanuit de letterkundige kritiek opkomen. Haar
basis is breder, is een cultuurverschijnsel. Toen in het midden der vorige eeuw, in
de tijd van het positivistische materialisme, het geestelijk leven noch religieus noch
filosofisch heersend zich wist te handhaven, maar pessimistisch ineengedoken zich
moest bepalen tot een hunkerend aanschouwen, toen werd de kunst (immers de enige
functie der menselijke geestesarbeid die aanschouwt en tevens direct doet
aanschouwen) het object waartoe het vrijwel uitsluitend aangewezen was. De grote
figuur, waarin voorzover ik zien kan, het eerst dit proces voltrokken werd, was John
Ruskin, wiens opgekropte puriteinse wereldhaat een bevredigende zelfkwelling, een
bittere verlossing zocht en vond in een esthetisch vluchten van deze ‘door treinen en
fabriekspijpen verknoeide’ wereld. Hij werd de prediker van een esthetisch evangelie,
van een schoonheid die ons van de wereld aftrekt. We vinden dit terug in de
wereldvreemde windstille schilderijen der z.g. Pre-Rafaëlitische school, waar de
levensledige gestalten als geheimzinnige weerspiegelingen zijn van werkelijke
mensen. We vinden dit terug in Walter Pater, we vinden het nog in de ‘Intentions’
van Oscar Wilde. Zij
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allen, esthetische ontstijgers, konden niet het voor hen waardeloze leven van hun tijd
in hun kunst verwezenlijken. Ze verwezenlijkten hun stijl, en kozen als object voor
kunst: de kunst zelve. Zoals een romanschrijver de mensen en gebeurtenissen van
de dagelijkse wereld om hem heen beschrijft, zo beschreven deze essayisten de
gestalten en verschijningen van de wereld waarin zij leefden: de wereld der kunst.
En zo is de ‘kritiek’ ontstaan waarvan Curtius zegt, dat ze niet meer is ‘een
beoordeling’ maar verbreed en verdiept is tot een opneming in de ‘eigen ideeen en
ontroeringen’ van de criticus.
Het is misschien waar dat, naar ik soms hoor zeggen, onze tijd leeft in een
overschatting van kunst. Maar dan moeten we daar tegenover stellen dat, nu de grote
filosofie en de grote religie verdwenen, het alleen nog de kunst is die ons een
werkelijkheid toont boven deze wereld en haar dagelijkse natuur. Zo zegt dan ook
Coster van Dostojewsky's levenswerk dat het een ‘visioen’ bracht van ‘een leven
zooals het zou moeten zijn’. Hij zegt even verder dat dit visioen ‘straalt en waarschuwt
als de godsdiensten van vroeger culturen. Het brengt dezelfde boodschap als eenmaal
de Evangeliën brachten aan de verdorven Helleensche wereld, maar het brengt deze
boodschap op moderne wijze, door de gestalten eener bovenmenschelijke kunst.’
Zo vormt zich uit de gestalten van Dostojewsky zo iets als een moderne mythologie,
symbolen voor een nieuwe religie. Werd voorheen, bij een man als Ruskin, het
religieus leven teruggedrongen in een verhevigd esthetisch aanschouwen van kunst,
thans, bij een man als Coster, worden de esthetisch aanschouwde gestalten der kunst
tot religieuze symbolen verhevigd. En, evenals voorheen bij Ruskin, is het ook thans
weer de nood van de tijd die dit oplegt. De positivistische wetten zijn gesprongen,
de mens onderwerpt zich niet langer, maar is weder, tegen de natuur, de opstandige.
Er is weder een goddelijk besef in ons dat de mens de natuur beheersen kan. Maar
de kracht daartoe is ons niet geworden uit de religie, zoals in de middeleeuwen, noch
uit de filosofie, zoals in de eeuwen van het
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rationalisme, - de kracht daartoe is ons nergens uit geput als uit de kunst, waarvan
de vorige eeuw ons de grote geestelijke waarde deed vermoeden. En dit is de betekenis
van een essay van Coster (of hij nu schrijft over Dostojewsky zoals in dit boekje, of
over Van Genderen Stort of Duranty, zoals in het laatste nummer van ‘De Stem’)
dat hij steeds de gestalten der kunst die hij bespreekt deze grote taak doet vervullen:
‘een zekerheid der richting geven’.
Oorspronkelijk was de studie van Coster, die hier voor me ligt, bedoeld als een
recensie van een boek van Persky over Dostojewsky. Persky had noch de levenstaak,
die de kunst in de moderne tijd gaat vervullen, begrepen, noch die van Dostojewsky
in 't bijzonder. Hij had een boek geleverd dat een typisch specimen was van wat
Curtius de ‘oppervlakte-objectiviteit’ noemt. Coster tekent nu hiertegen verzet aan
en ook hij voelt, als hij van het ‘Perskyïsme’ spreekt, dat zijn verzet zich niet richt
tegen dit onbeduidend boek alleen, zelfs niet tegen de heersende ‘letterkundige’
houding ten opzichte van Dostojewsky alleen, - dit verzet richt zich m.i. tegen de
houding die een verouderd inzicht nog ten opzichte van de kunst in het algemeen
aanneemt. En moge de wegstervende naturalistische en de egocentrisch-poëtische
kunst zulk een houding gerechtvaardigd, ja, veroorzaakt hebben, - tegenover
Dostojewsky die misschien als eerste bewust begreep welk een levenstaak de
geestelijke waarde van kunst zou gaan vervullen, past zij niet. Om dan duidelijk het
wanbegrip van ‘de Persky's’ te doen uitkomen, stelt hij enkele van hun opvattingen
van Dostojewsky-figuren tegenover de zijne. En daar, waar de beoordelende kritiek
van Persky's boek wijkt voor ene, ik zou willen zeggen, creatieve kritiek van
Dostojewsky's figuren, zoals hij ze ziet, daar ligt de betekenis van dit essay. Met een
meesterlijke ‘Beschränkung’ heeft hij uit de gehele Dostojewsky-wereld slechts twee
gestalten gesynthetiseerd, maar de omlijning van deze twee gestalten is zo
kristalhelder, zo kristal-hard gecomponeerd, en de tegenoverstelling dezer twee polen,
Prins Mysjkin uit
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‘De idioot’ en Stafrogin uit ‘De demonen’, is zo eenvoudig en volstrekt, dat de wereld,
die daartussen beweegt, direct aan ons kenbaar wordt.
Laat ik hier niet verder op doorgaan. Er worden, in dit kleine boekje, te veel cultuuren levensvragen gesteld en met persoonlijke beslistheid beantwoord, om hier
indringend te behandelen. De meesten onzer zijn zich misschien niet eens het belang
dezer vragen bewust. Voor hen is dit boekje echter zeker geschreven.

Fenna de Meyier
‘Zondaresje’
Wat moet ik van het boek van Fenna de Meyier zeggen? Als roman heeft het niet de
kwaliteiten die een uitvoerige bespreking lonen. De compositie is van weinig
betekenis, de figuren zijn niet groot van opzet, de actie is alledaags, en de milieus,
met hoeveel goede bedoeling van veelsoortigheid en afwisseling ook gekozen, blijven
decors, zonder aan de realiteit van dit leven te doen geloven.
En toch is er iets in dit kleine boek waar men een woordje aan moet wijden, en
dat dan ruimschoots de moeite loont er even bij stil gestaan te hebben.
Dat is de pretentieloze eenvoud waarmee de figuur van het zondaresje zelf gegeven
is.
Kennen wij haar niet? Het mooie kind, deels onschuld, deels verderf? De
nauw-ontloken zich ontplooiende kinderziel, rijk en overmoedig, levend half in
dromende fantasieën, half in bittere realiteiten, in deze overgangsperiode van heftige
en overgevoelige sensualiteit?
Weet ze dat ze onschuldig is? Weet ze dat haar zonden zonden zijn?
Meegesleept door het overmachtig instinct, van nature van een volslagen
immoraliteit, behouden haar grote blauwe ogen de verbaasde opslag van een kind.
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Wat is zonde? Is het mogelijk van zonde te spreken waar deze zich zelf niet kent?
En wat begrijpt Paulientje van het leven? Wat beseft zij anders daarvan dan de
lichte duizelende bedwelming, die het woord ‘leven’ op haar maakt? Beseft ze dat
het leven niet slechts willoos geleefd, maar gewild en gedacht kan worden, dat daartoe
het bewustzijn dient, dat iedere daad, iedere realiteit slechts scherp en pijnlijk is om
ons daartoe te prikkelen?
Maar voor haar is het leven doelloze momenten: een lach, een traan, een extase,
een ontgoocheling. - Weet zij dat een mens deze reeks van stijgingen en dalingen
zelf kan bepalen?
Zij leeft, leeft met de heftige, egoïste, roekeloze spontaniteit van zielen, die altijd
kinderen blijven zonder angst van tevoren, zonder berouw naderhand. Als
onafwendbare consequenties van wat zij ‘het leven’ noemt, aanvaardt zij vreugden
en verdriet. Wegens de oorlog uit Parijs gevlucht, alleen en arm in Holland, wetend
dat over een paar maanden een kind geboren zal worden, klaagt zij niet, verwijt zij
niets de man, die, ruw en zonder te beseffen welk een kostbaar kleinood aan hem
was toevertrouwd, haar jong leven heeft vernield. Ze gaat in betrekking om voor
haar en het kind de kost te verdienen. En als zij een vriend uit Parijs ontmoet, heeft
zij weer de kracht niet haar leven op de rechte baan te dwingen, waarvan ze toch het
nut niet inziet. In kleine schommelingen van deugd en zonde gaan de dagen voorbij
- en het is eerst als zij de vriend uit haar jeugd ontmoet, de ernstige veel-oudere
dokter, dat zij (omdat ze niets van deze liefde bewust wordt?) tot inkeer komt en
haar leven tot in de grondslag verandert.
Dit is mijns inziens de zwakste passage in het boek. Men wordt niet wedergeboren,
men wordt niet ontheven. Er is een jeugd vernietigd.
Ziehier het ‘Zondaresje’ - Paulientje met de grote blauwe ogen en het helle
rosgouden haar.
Heeft Hamlet niet reeds gezegd, dat de schoonheid de deugd eerder tot zonde
voert, dan de deugd de schoonheid tot de deugd?
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Carry van Bruggen
‘Het huisje aan de sloot’
Carry van Bruggen, die wij reeds van zoveel verschillende zijden leerden kennen,
heeft hier eindelijk haar beste kant getoond in een verzameling kleine novellen, die
vroeger mijn maandelijks genoegen in ‘Groot-Nederland’ uitmaakten.
Ze zijn, bij het overlezen, werkelijk subliem deze schetsjes uit het kinderleven.
De fijne humor, de weemoedige intimiteit, de schemerige sfeer van half-begrepen
gebeurtenissen en emoties.
De kinderen dartelen rond door de straatjes, door de slopjes, door de saaie
schoollokalen, door de alkoofjes en achterkamertjes, door de avond-verlichte
burgerwinkeltjes.
Hier en daar vangen ze een woord op, half verstaan, nauwelijks begrepen - waaruit
dan hun vage kinderbegrippen de meest fantastische conclusies formuleren. Ze voelen
als uit een verte de situaties, waarvan de verhoudingen en afstanden voor hen
onberekenbaar zijn.
Het duister gedoe van mensen vleugelt over hen heen, raakt even hun roekeloze
onschuld met zijn bedachtzame ernst, of breekt ongemerkt iets van hun
kindervertrouwen en kinderoprechtheid af.
Zij leren begrijpen, dat er een leven is anders en donkerder dan het hunne met zijn
kleine noden en kwaaltjes. - Ze leren dat er iets groots en dreigends staat achter ieder
leven. - Dat er dingen zijn die een mens ongelukkig maken. - Ze leren de dood schande - armoede - ongeloof. - Ze zien dat er veel mensen anders doen dan ze
spreken -; dat de een dit zegt en de ander dat -; dat het beter is niet de waarheid te
zeggen -; dat je nooit helemaal weet wat iemand meent.
Maar al deze dingen, leren ze ongemerkt, evenals ook hun lichaampjes ongemerkt
groeien en langzaam vervormen en volwassen worden.
In de smalle straatjes hurken ze saam - steken de zwarte krul-
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koppen bij elkaar en befluisteren de gebeurtenissen. - De één weet deze uitleg, de
ander die Ze trekken ernstige gezichten, en zwijgen, instinctief al begrijpend, dat wat ze
voelen schande is. In de kleine alkoven liggen ze met slaapwarme ogen wakker, te
luisteren naar wat de ouders zeggen in de aangrenzende kamer.
Deze bundel schetsen vermeerdert onze literatuur met een deeltje voortreffelijke
kinderpsychologie. De enige gegronde aanmerking die men zou kunnen maken is
deze: - dat de schrijfster door haar eigen enthousiasme over haar kinderpsychologie
als 't ware meegesleept, hier en daar wel eens wat àl te diep, wat àl te fijn wilde
opmerken.
Maar wat dan nog?

Frederik Chasalle en C.J. Kelk
‘Lampions in den wind’
Thomas Beker
‘De zonde van Pierrot’
Twee moderne merkwaardigheden, twee ‘curiosité's esthétiques’, zonderling en
bijzonder.
Men wordt zich weer bewust dat de taal, dat elk woord, een dubbele functie heeft.
De eerste functie is van transmittoire aard: de taal is een brug, een verbindingsmiddel,
de woorden brengen gedachten van mens tot mens. Hier is het woord ondergeschikt,
niet meer dan een middel, kneedbaar, vloeibaar, een gehoorzaam instrument,
onderhevig aan subjectieve accenten, hier maakt de toon de muziek. Aan de andere
kant is de taal een zelfstandig ding, het woord is een apart materiaal waarin men als
in elk ander materiaal, als marmer of klanken, psychische gesteldheden objectiveren
kan. Het woord is een voorwerp, iets dat volgroeid is en vastgelegd, iets met een
eigen be-
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staan, langzaam zichzelf opbouwend uit duizend bestanddelen van eeuwenoude
herinneringen, associaties en benamingen. De taal is een soort tweede natuur in onze
wereld, een natuur van namen, schijnbaar als een formulering uit de natuur der
werkelijkheid ontstaan. Maar deze natuur der namen, deze ‘tweede’ natuur, heeft
een zo geheel eigen leven, is van zulk een volstrekte wetmatigheid, dat de menselijke
geest de beheersing dezer natuur evenwaardig acht aan de beheersing der ‘eerste’
natuur, de natuur der werkelijkheid.
Maar meer nog. Evenals de mechanicus nieuwe werktuigen en krachten construeert
volgens de aanwijzingen van de mathematicus die, door theoretische consequenties,
verborgen wetten vond - evenals men met getallen en formules de vaart van
onzichtbare sterren ontdekt en voorspelt - zo bestaat er in ons allen, misschien
onbewust, het geloof dat wat niet in strijd is met de natuur van de taal ook in de
natuur der werkelijkheid bestaan moet, al bleef het tot nu toe verborgen. Wie de
wetten van het woord beheerst is een dichter, een trouvère, een ‘vinder’. Hieruit valt
te verklaren het gezag van een gedicht. Wat men zó zeggen kan, moet ook waar zijn.
En mocht soms de werkelijkheid de stoute en soepele sprongen van het woord niet
kunnen nadoen, ja soms in tegenspraak zijn met de duizenderlei willekeurigheden
en ‘gewaagdheden’, we zeggen met Hegel: ‘Schade um die Tatsachen’ en blijven
aan deze tweede natuur, die de mens zelve gedistilleerd meent te hebben, de voorkeur
hechten. Wat schaadt het of Hamlet en Don Quichotte niet bestonden? Wij kennen
Pierrot en Faust beter dan mensen die we dagelijks ontmoeten.
Dit is de grootste en diepste taak van de dichter: niet het vertolken van zijn gevoel,
hoe algemeen-menselijk dat ook wezen moge, waarbij dan altijd het woord slechts
in wat ik als zijn eerste functie aanduidde, dus als middel, gebezigd wordt; niet het
weergeven van de werkelijkheid, niet het beschrijven van wat reeds bestaat en wat
wij allen reeds kenden; - de onafhankelijke en verantwoordelijke taak van de dichter
is het hanteren van de
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natuur der taal, zoals boven omschreven. Zijn beheersing en beeldvorming schept
andere overzichten, nieuwe duidingen, die wij uit het leven en uit de werkelijkheid
nog niet vermochten te ontraadselen. Juist dit buiten-werkelijke, dit onmenselijke
en bovenmenselijke, geeft het ‘goddelijke’ dat aan het dichterschap wordt
toegeschreven, het ‘vreemde’ dat alle kunst eigen is.
Een juist begrip van het bovenstaande maakt het gemakkelijker de ‘poèmes en
prose’ die Frederik Chasalle in de bundel ‘Lampions in den wind’ bijeengebracht
heeft, naar waarde te schatten. Het zijn geen subjectieve gevoelsuitdrukkingen die,
hoe zuiver dan ook, steeds begeleidingen van het leven blijven - het zijn objectieve
beeldvormingen die, hoe bizar en eigendunkelijk ook, iets ‘afgekoelds’ hebben, het
zijn als het ware ‘woord-voorwerpen’, en er is, bij alle verstandelijke exactheid van
stijl en woordkeus, iets zo hards, zo onpersoonlijks in dit proza dat deze kunst de
schijn heeft, uit psychische onbewustheden voort te komen. Het is een dierlijk-wreed
spel van doelloze woorden, uit ongekende instincten losgebroken, en tot barbaarse
stijlschoonheid en zwier aangezet of tot wilder steigering boosaardig neergezweept.
Zoals soms bij schetsen en Japanse tekeningen de voorgestelde gestalte niet meer is
dan een schijnbare, door zichzelf voortbewogen lijn, zo is ook in deze ‘Impromptu's’,
in deze ‘Kleine doodenmarschen’ en ‘Romantische experimenten’ en vooral in het
superbe ‘Dagboek van den danser Maitland’ een zekere zelfbeschikking van het
woord te bespeuren, waarbij de dichter niet anders doet dan de eigenzinnige
ontwikkeling van het woord vrijmaken, waardoor telkens geheimzinnige diepten
bloot komen. Telkens een kort feest, een woeste weelde van even-gevierde krachten.
Dit zijn dan eindelijk in onze taal ‘poèmes en prose’, waarvan we in het Frans
reeds voorbeelden hadden in ‘Gaspard de la nuit’ van Bertrand en in het proza van
Rimbaud. Maar daar nu eenmaal voor de meesten onder ons de taal meer een
mededelingsmiddel dan een naar eigen natuur te beheersen materie is, zal dit proza
nimmer populair, nimmer gemeengoed wor-
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den. Het blijft een ‘curiosité esthétique’ voor de enkelen, telkens weer, die het zullen
ontdekken.
Afgewisseld door het proza van Chasalle, vinden we in de bundel ‘Lampions in den
wind’ gedichten van C.J. Kelk, die tevens, onder de schuilnaam Thomas Beker, ons
een ander werk deed toekomen, nl. een ‘arlequinade’ in drie bedrijven en een epiloog
genaamd ‘De zonde van Pierrot’.
Kelk is onze jongste dichter. Er is een overmoed in zijn verzen, een overmoed die
zwakte verbergt, zonder nochtans vals te zijn. En dan is er nog iets bijzonders in zijn
werk, dat hem van de meeste jonge dichters onderscheidt: hij lacht. Niet een fijn
lachje van een esthetisch opmerker, niet een ‘stille lach’. Kelk lacht luidkeels,
onbedaarlijk, zodat hij zich soms in zijn verzen verslikt. Hij lacht als Chesterton.
Niet om zijn eigen gevoel lacht hij (als Heine), maar omdat de wereld zelf een parodie
is. Alles is niets en dit niets ontvlucht hij ‘in de paaltjes der verzinsels’. Als een
vreemd-bespikkelde vlieger, zonder touw en zonder staart, buitelt hij even boven de
werkelijkheid voort. Zijn verzen zijn substantieloos en dun als doorzichtig papier,
en de wereld die hij daardoor ziet laat er niets dan een verwijderd kleurenspel van
verschuivende tinten. (Ook de personen van zijn arlequinade worden met kleuren
aangeduid). Hij hoort niet meer, hij ziet niet meer, hij tast niet meer - ‘De zinnen
drijven verder’ Vanavond is het park Japansch de kindren zijn van voile;
als zilveren signalen
hangen bloemen in hun-glans

Is hij de wereld en de werkelijkheid ontkomen en heeft hij daarvan niets willen
meenemen naar de eenzaamheid tussen hemel en hel dan wat woorden? Ja, alleen
maar wat woorden om zich de eeuwigheid te doden met daar doelloos wat mee te

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

101
jongleren. Jongleren, neen, het is een hazardspel, de laatste mogelijkheid voor een
sterke geest, die genoodzaakt wordt in 't ledig te oefenen.
Dit verklaart veel van de kunstmatigheid in deze gedichten. Kunstmatigheid is
dikwijls een geneesmiddel tegen vermoeidheid. Hier is een Pierrot die lacht over
zonde en verdriet, maar die lachen blijft en lachen blijft, tot hij werkelijk lacht.
Ik schrijf een staaltje zijner poëzie voor u over:
Wie zijn streken niet verleert,
Kan nimmer zalig worden.
Hij poetst de koperen maan verkeerd,
En breekt de zonneborden.
Hij trapt de sterren stuk tot gruis
Met lompe, aardsche voeten.
De wolken hangt hij buitenshuis
Wanneer ze drogen moeten. Neen, wie zijn streken niet vergeet,
Zal nimmer zalig wezen...

J.C. Bloem
‘Het verlangen’
Het is de titel van deze bundel gedichten, het is de titel ‘Het verlangen’, die het ten
slotte mogelijk maakt de innerlijke waarde dezer poëzie te benaderen. Het verlangen
is kenmerkend, het verlangen kenmerkt de kunstenaars. Tweeërlei verlangen splitst
hen in twee groepen.
De eerste. De grote dichter, wiens verlangen buiten deze wereld is. Hij die het
leven overziet, hetzij in haat of liefde, hetzij vergetend of bezinnend, hetzij na aardse
triomf of aardse ondergang, - hij die hoe dan ook, al naar zijn persoonlijkheid, heeft
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afgerekend. De kracht daartoe put hij uit zijn begerende drang naar wat hij boven en
buiten de wereld vermoedt; uit zijn droom naar een Paradijs, een Elysium, een liefde.
Dan eerst, na deze afrekening, begint zijn poëzie, en is eigenlijk niet anders dan een
telkens hoger vervoerd bewust worden van de bovenaardse ontmoetingen en
gebeurtenissen, waarlangs zijn onzegbaar verlangen hem verder drijft.
De tweede. De ‘minor poet’, wiens verlangen naar deze wereld is. Voor hem moet
er een geluk op deze aarde bestaan, hoe moeilijk vindbaar dan ook. Althans een
voorstelling van iets buiten-aards drijft hem niet, en zijn strijd is merendeels een
strijd tegen zijn eigen machteloosheid, tegen natuurlijke ontberingen. Zijn verlangen
is natuurlijk. Het geestelijk verlangen, dat de ‘grote’ dichter het essentiële is en hem
alleen het hoger leven mogelijk maakt, is ook bij hem in onbewuste aanleg aanwezig,
maar is, juist tegengesteld, bij hem het bijkomstige dat hem steeds weer het aardse
leven onmogelijk maakt, omdat het de tekortkomingen doet beseffen. Het is voor
hem de ‘windvleug’ die hem telkens weer uit zijn begeerde rust verjaagt, die telkens
weer ‘de zoete vrede van te zijn als elk aardsch ding’ verstoort, zodat hij weer
gedwongen wordt tot zwerven, en dit zwerven is smartelijk gemis. Terwijl de ‘grote’
dichter deze ‘windvleug’ juist verlost, zodat er voor hem een zwerven aanvangt dat
zijn enig heil en bezit is. ‘Ik voel mij weer gelukkig worden, loopende, loopende...’
(A. Roland Holst).
Men vergeve mij deze lange en misschien te fysiologische ontleding van het
dichterlijk verlangen. De splitsing is ruw, maar fundamenteel. De poëzie van Bloem
is thans in grote trekken gekenschetst, als ik zeg dat hij een ‘minor poet’ is en één
der zuiverste. En daarom doet het verschijnen van deze bundel zo weldadig aan. De
nieuwe poëzie, hier en in het buitenland, wemelt van ‘grote’ dichters, van
hemelstormers en aarde-ontstijgers, van valse mystici en ‘weltfremde’ opstandelingen,
maar het zijn meestal slechte dichters. Bloem daarentegen is een ‘minor poet’ maar
hij is een zuiver dichter. Reeds
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wanneer men het eerste gedicht van deze bundel leest, ‘De avonturiers’, waaruit ik
enkele aanhalingen in bovenstaande passage opnam, hoort men de oprechtheid en
de waarachtigheid van het hart dat zich uitstort, nadat het zijn aardse reis vergeefs
bevond, een hart dat rusteloos werd, omdat alle rust eigenlijk onvolkomen en
ondraaglijke berusting was.
Bij Bloem persoonlijk uit zich dit verlangen naar de aarde, waarmee ik de ‘minor
poet’ kenmerkte, in een begeerte naar menselijkheid. Al zijn tochten trachten de
afstand te doorwandelen die hem van de mensen scheiden blijft. Hij wil zijn een
mens onder de mensen, hij hunkert naar hun vriendschap, hun verwantschap, hun
onderling begrijpen. Maar hij voelt dat dit voor hem nooit onverbreekbaar zal zijn;
dat hij zich altijd weer in zich zelf moet terugtrekken; dat er immer ‘onuitgesproken
teederheden’ blijven, die voorgoed eenzaam maken.
En daarom is Bloem zulk een zuiver dichter, omdat zelfs in de vorm der gedichten
men hun innerlijke betekenis bespeurt: de voortdurende poging om van persoonlijk
isolement in gemeenschappelijk verband te geraken. De vorm zijner gedichten is
uiterst traditioneel, in zijn jongere gedichten (de verzen zijn in de bundel, zoals het
naschrift zegt, vrijwel chronologisch geplaatst) is deze traditie zelfs nog gewild,
geforceerd. Hij heeft, in jeugd-bitterheid, getracht deze traditie, juist de traditie
persoonlijk te maken. Een enigszins gemaniëreerde ouderwetsheid was het gevolg
en zijn door deze hardheid gekneusde tederheid trok er zich te dieper door naar binnen
terug. Dit ging zover, tot in enige zijner ‘gestalten’ alleen een inwendige beving nog
het hart verraadt. Hij is daar nu boven uitgegroeid. In latere verzen is het traditionele
element nog alleen aanwezig, om de inhoud van het gedicht zo algemeen-menselijk
mogelijk te maken, dus als middel waarmede zich zijn persoonlijkheid verbreedt.
Dan komen de sterke formuleringen, waardoor het inzicht van het eigen hart een
wereldwijd visioen wordt, als in ‘Allerzielen’.
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Zoo heeft het leven hier ons geformeerd:
Een wil, verwant aan deze barre hoven,
Een hart, dat duldt en eindeloos begeert De wilde hemel van den droom daarboven.

En nu hij niet het voorwerp van zijn verlangen, maar het verlangen zelf meer en meer
als het wezen van zijn leven gaat beseffen, nu zoekt hij de begeerde menselijkheid
niet meer om zich heen, maar in zichzelf. In deze vermoeidheid, in deze overgave,
in dit ‘donkere verglijden’ vindt hij een zacht en breed geluk, ‘een vreemd verwijden
naar iets, dat verder is dan lust en vrees’. En hij, de minnaar der aarde, aanvaardt
zelfs dood en hemel.
Een beedlaar in de schaûw der kathedralen
Is meer dan dezen en hun ijdlen schal.
Hij ziet de zon op 't leege kerkplein stralen,
En wacht geduldig op den avondval.
Misschien dat in een schemerende gaarde
De slaap zich op zijn oude leden stort,
En, aan zijn kleeren nog een reuk van aarde,
Hij in den blauwen hemel wakker wordt.

Men lette op dit prachtige detail: de ‘reuk van aarde’ aan de kleren van de bedelaar
die in de hemel ontwaakt. De herinnering van de wereld is hem gebleven, maar tot
een geur verdund en vervluchtigd, een geur die de overgang verzacht, en hem de
vreugden des hemels stiller en dieper zal doen smaken.
Onder de ‘Enkele strofen’ die de bundel besluiten, vinden wij de m.i. schoonste
gedichten. De stijl heeft daar de harde vorm geheel afgelegd. Er is iets opens, iets
zachts in de woorden, vlak daaronder is de gevoelige beweging zichtbaar als bloed
onder een dunne huid. Men heeft soms hetzelfde bij de kleinere gedichten van
Leopold. In deze strofen is van ‘de felle stem der
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aarde’ niets gebleven dan ‘die ééne drang, die diep-verholen naar dauw, gelatenheid
en avond nijgt’. Men zou kunnen vrezen dat dit de laatste verzen van de dichter zullen
blijken te zijn. De tederheid wordt ontastbaar, onvatbaar in woorden. De zinnen
onderbreken elkaar, verdwijnen onder elkaar als golvingen. Elke zin bestaat uit enkele
woorden, is niet meer dan een aanhef. Het rijm, waarheen vroeger de verzen als naar
hun hoogtepunt van klank opliepen, brengt in deze laatste gedichten, tussen de
herhaalde enjambementen, een verzachting van klank, een eenvoudige eentonigheid.
Ik geef u als voorbeeld de vijfde der ‘strofen’.
De lente, en 't scheemren voor de duizlende oogen
Als bij de knapen, en vanaf de straat
De luidere geruchten, en 't gedoogen
Van alles, wat het voorjaar lijden laat.
O hart, in 't eeuwig keeren der seizoenen
Verlatener dan de eerste avondster,
En nòg begeerig als een boom te groenen,
Maar steeds geknakt, en altijd eenzamer.

Bloem werd reeds ongeveer 10 jaar geleden door De Vooys genoemd in een overzicht
der Nederlandse letterkunde als één der beste jongere dichters van onze tijd. Ook
door de jongere dichters zelf werd hij reeds lang als één der besten erkend. Dit berustte
op gedichten, van tijd tot tijd in ‘De Beweging’, later in ‘De Gids’ verschenen.
Hoewel de schaduw van een krans om zijn hoofd achterlatend, werden deze verspreide
gedichten toch, langzamerhand, vergeten. Het verschijnen van deze bundel, die een
meer dan tien-jarige ontwikkeling omspant, is dus van velerlei betekenis. Men roept
zich weer de tijd van 10 jaar geleden voor de geest. De ‘Noordwijkse school’, waartoe
Bloem ook behoorde, waarvan hij zelfs een zeer zuiver representant was,
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verenigde de beste der toentertijd jonge krachten. Het zou mij te ver voeren hun
algemene richting hier nog weer te geven. Men vindt trouwens de ‘kronieken der
Noordwijkse School’, die haar orgaan had in ‘De Beweging’, verzameld in het Proza
van Verwey, dat juist verschijnt, en waarover ik in een mijner volgende overzichten
kom te schrijven.
Bloem zou men als een centraal punt van deze groep kunnen bezien: hij heeft iets
van al de verschillende eigenschappen in zich verenigd. Hij heeft iets van het
intellectueel-constructieve van Gossaert, vooral in zijn eerste verzen; hij heeft iets
van de door zijn eigen versdrang meegesleepte Van Eyck; hij heeft b.v. in ‘De bruid’
iets van Jan Prins, ergens anders weer iets van Aart van der Leeuw. Hij zou als een
kern-figuur zijn en, nu de overigen weinig meer schrijven en althans hun voorgaand
werk niet overtreffen, is zijn bundel iets dat als van de gehele groep uit weer eens
naar voren springt, en dat met het Proza van Verwey, dit tijdperk voorgoed in ons
begrip vastlegt.

Gerard van Eckeren
‘Een late dorst’
Een veel ge- en mis-bruikt thema. Een ongetrouwd, reeds niet meer geheel jeugdig,
jong meisje, dat, na de dood van haar moeder, in moeilijke financiële omstandigheden
achterblijft en een troosteloos bestaan leidt, verliest haar hart aan een ‘knappe
veertiger’, zoals men deze sterke, mannelijke figuur, met zijn korte grijze knevel en
rondborstige natuur in de wandeling zou kunnen noemen.
De ‘knappe veertiger’ evenwel, is te verstandig om aan het huwelijk te denken.
En, helaas, na het schamele beeld, dat de heer Van Eckeren ons van zijn heldin geeft,
moeten wij de man wel gelijk geven.
Ten einde raad, aangezien hij geen ‘asem’ geeft, bekent zij in schoolmeisjesachtige,
kinderachtige woorden hem haar liefde,
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waarover de held zich zeer verbaasd toont. Hij negeert evenwel dit kleine verschil
van mening, stelt haar voor te doen alsof er niets gebeurd is en neemt dan haastig
afscheid, omdat hij de trein naar Amersfoort nog halen moet.
Van ‘Dorst’ is in dit kleine onbetekende boekje al heel weinig sprake. Eigenlijk
van geen enkele emotie, of gedachte, zelfs van geen eenvoudig zuiver sentiment is
hier sprake.
De opzet is doelloos, de figuren van een banale kleurloosheid, de intrige te
gemakkelijk om verdienstelijk te zijn...
Waarom willen wij onszelf nog dwingen, romans als deze toe te laten tot de
‘literatuur’?
Er worden reeds zoveel minderwaardige boeken geschreven.
Is het niet beter in het geheel geen, dan een slecht boek te schrijven?

E. D'Oliveira
‘Grenzen’
Had ik van dit boek niet anders te zien gekregen, dan de roman zelf, dan zou mijn
oordeel daarover kort en bondig geweest zijn: een geestige persiflage, met hier en
daar een serieus ondertoontje.
Nu evenwel kreeg ik de commentaar van de heer Ernst Groenevelt in handen: ‘De
geestelijke, artistieke en sociale beteekenis van E. D'Oliveira's roman, “ Grenzen”’,
en ik moet zeggen, dat dit geschrift mij alleronaangenaamst aan het wankelen gebracht
heeft.
Overigens zou ik willen opmerken, dat, alleen reeds naar de zwaarwichtige titel
ervan te oordelen, dit boekje de schrijver van ‘Grenzen’ wel meer kwaad dan goed
zal hebben gedaan.
Maar laat ik met een kort resumé van de inhoud aanvangen.
Leo de Kemp, een door de stromingen van zijn onderbewuste, zieke geestesleven
stuurloos heen en weer geslingerde ‘immoralist’, hervindt, na veel vergeefse dolingen
over de ‘gren-
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zen’ van het tastbare leven heen, tenslotte het moreel evenwicht in de kracht van een
Christelijke liefde.
Dit op zichzelf, zou zeer serieus kunnen worden opgevat, indien niet de stijl, de
karikaturale bijfiguren, en de zonderlinge intrige tot de overtuiging dwongen, dat dit
boek niet als doel, maar als kritiek moet zijn geschreven. Leo de Kemp, deze tastende
zoeker, voor wie in deze maatschappij nog niet gebouwd is, behoort tot de
‘ongeborenen’, zoals zijn vriend Daniël Hikketik, de niet onverdienstelijke
schildersfiguur, in bittere ironie, zichzelf en de leden van hun kring betitelt.
‘Wij zijn nog niet’, zegt hij. ‘Wij leven onder de wereld. Soms gaat het valluik
open. Wij heffen de handen op naar het licht, maar we wagen de sprong niet. Het
luik valt toe, en we blijven in de duisternis. We zijn nog niet geboren.’
Tot deze ‘ongeborenen’ behoort ook Marcus de Puf (men lette op de namen dezer
helden), met het nachtuilengezicht, die nu eens lispelend betoogt, dat ‘de mens niet
voor arbeid is geschapen’ en dan weer, als kelner in een leeg café, verveeld diabolo
speelt.
Ook Davidje Peereboom, het slimme joodje, hoort daartoe, die, de bakens
verzettend met het getij, altijd aanvoerder is van de schreeuwers. En ten slotte de
blinde Rapschinsky, die, listiger dan de anderen, als aanvoerder zijn voordeel trekt,
van hunne zwakheden.
Zij komen bijeen op Daniëls atelier, waar ieder bezoeker een ‘penningsken’ offeren
moet voor de ‘petroleum en de apenootjes’. De ‘nufjes en snobjes’ ontbreken niet.
Daar worden de grootse plannen tot omverwerping van staat en kunst gesmeed en
bouwen zij hunne luchtkastelen op voor de nieuwe wereld, die de hunne zijn zal.
Later op de avond, als het slotwoord ‘Nitschjewo’, deze uiting van normloze
onverschilligheid, en leven verachtende ontzenuwing, waarmede immer het vurig
enthousiasme van hun ongeboren wereld besloten wordt, is uitgesproken, begeeft
het gezelschap zich naar het café ‘Atlantis’, ‘waar bij eindeloo-
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ze kopjes koffie, de roeping van het proletariaat verder uitgesponnen wordt’.
Onwillekeurig denken wij hierbij even aan een café in onze hoofdstad dat ook zo
een verzamelplaats van ongeborenen is geworden met der tijd. Leo doet aan dit alles
mee, maar vergeet niet, dat dit slechts een voorspel zijn moet tot het eigenlijke leven.
Hij accepteert deze parodie, en speelt er zijn eigen karikaturale rol, zonder ook maar
een poging te doen, zijn sjofele parasietenfiguur te redden.
Grove realiteit en machteloos idealisme weven zich in zijn zwakke geest dooreen.
En zeer knap heeft de heer D'Oliveira ons deze, tussen werkelijkheid en
geestelijkheid zwevende, leegte van onbewustheden binnengevoerd, waaromheen
inderdaad de grenzen wonderlijk zijn weggevallen.
Door deze duisternissen van de ongeboren wereld, vindt ten slotte Leo's ziel vorm
in een zichzelf verwerpende overgave aan het leven, die hem eindelijk het mystisch
verband tussen geest en realiteit openbaart.
Aldus het einde.
Ik zou hier nog een opmerking aan willen toevoegen: Is inderdaad dit boek niet
anders bedoeld, dan een geestige persiflage op dit grote heirleger van ongeborenen
dat onze moderne maatschappij met duizenden bevolkt, en daarin Leo de Kemp niet
anders als een hoofdfiguur, die ofschoon mislukt, toch niet onsympathiek is, dan heb
ik alle waardering voor deze roman.
Maar het boekje van de heer Ernst Groenevelt doet mij eraan twijfelen en vrezen,
dat toch in de hoofdfiguur Leo een richtsnoer voor de mogelijke redding is gegeven...
En in dat geval... Maar laten wij dat niet hopen.
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Emmy van Lokhorst
‘Phil's laatste wil’
Emmy van Lokhorst geeft hier nog eens een episodetje uit het leven van de nu wel
alom bekende heldin dezer alleraardigste meisjesboeken.
Niet iedere stem bereikt degene voor wie hij gesproken heeft, en zo is ook
misschien de stem van Emmy van Lokhorst niet in de eerste plaats doorgedrongen
tot de kring, voor welke zij meende te schrijven. Maar ik ben er zeker van, dat zij
onder de aankomende meisjes althans een leger van vurige bewonderaarsters heeft
gevonden... en ook de waardering van eenvoudigen is een grote eer.
Deze kleine novelle geeft een van Phils onberekenbare stemmingen, de dag, dat
haar gestorven broer Felix begraven wordt, en Phil, door de oudere mensen vergeten,
doodongelukkig aan haar lot overgelaten, besluit maar een einde aan haar leven te
maken, daar toch geen mens zich meer om haar bekommert.
Het is een aardig, vlotgeschreven verhaaltje, misschien zelfs een beetje al te
gemakkelijk maar in ieder geval pretentieloos en met zo'n schijntje quasi-diepte hier
en daar als al de overige Phillen. En, als ik niet erg bang was Emmy van Lokhorst
daar zwaar mee te beledigen, zou ik eraan willen toevoegen... juist, zoals een aardig,
prettig, en niet pietepeuterig boek voor opgeschoten meisjes zijn moet.

Kees van Bruggen
‘Koning Adam’
In deze ‘Koning Adam’ duikt weer de schrijver op van het ‘Verstoorde mierennest’.
Een boek, meer van vernuft, dan van intellect. Van Bruggen geeft hier een
navertelling van Genesis, waarbij hij zich evenwel niet houdt aan de aloude,
symbolische waarheden daarvan, maar
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als het ware een ‘nachträgliche Prognose’ geeft van de wereldgeschiedenis met
gebruikmaking der Genesis-figuren.
Hij ziet daarvan alleen de menselijke waarden, en alles wat buiten- of
boven-menselijk is, ontgaat hem dan ook ten enenmale.
Geen slang, geen zondeval, geen verdrijving uit het Paradijs, geen Maria-belofte
door welke de figuren van Adam, Eva en Kaïn hun reliëf moeten krijgen.
Nu staan deze figuren hier uit hun verband gerukt en daardoor achtergrondloos,
als willekeurige, menselijke typeringen, zonder dat het Goddelijke aan hen voltrokken
wordt.
Zou dit boek iets van zijn waarde behouden, als wij Genesis niet kenden?
Van Bruggens fantasie is niet verrijkend, maar verarmt, daar hij ons wel de
geestelijke waarden ontneemt, maar er ons geen andere voor in de plaats geeft.
Als surrogaat daarvoor geeft hij ons sociale tendensen, in Seth en in Kaïn
belichaamd, een strijd tussen kapitaal en arbeid. En het is alsof zelfs deze strijd tot
een parodie wordt als wij hem in oud-testamentaire figuren zien voorgesteld.

Henriëtte Roland Holst - v.d. Schalk
‘Het offer’
Naar mijn mening heeft Henriëtte Roland Holst met dit laatste werk voor het eerst
iets geschreven in, laten we voorlopig zeggen, dramatische vorm, dat zich naast haar
lyrisch werk waardig handhaaft. Dit is meer dan het dromende treurspel ‘Thomas
More’, meer dan het fanatieke en harde ‘Opstandelingen’.
Haar vorige dramatische arbeid ging van een heel andere geesteshouding uit. Er
was strijd en tendens, opstand en verbittering. Er was gebrokenheid en onrecht.
Misschien dat dit vroeger werk in de meer conventionele zin meer dramatisch was,
althans wat de primaire opzet betreft. Er waren scherp tegengestelde partijen met
vijandige ideeën. Maar ideeën strijden niet.
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Het conflict begint met de mens, die van zijn ideeën werkelijkheid maakt. En het
was juist daarin, in deze verwerkelijking, dat haar vroeger werk te kort schoot. Haar
figuren en mensen bleven onwerkelijk, ze bleven ideeën-dragers, zodat eerder de
werkelijkheid tot een idee werd opgevoerd dan een idee in de werkelijkheid gebracht.
Het is nu het bijzondere van dit laatste werk ‘Het offer’, dat hier deze
tekortkomingen zijn uitgesloten, omdat wat vroeger, in de conventioneel-dramatische
vorm, een fout bleef, hier in dit merkwaardig werk juist een typerende kwaliteit werd.
Want naar dramatisering is in het geheel niet gestreefd. Er is hier eigenlijk geen
handeling, er is hier geen ‘spel’, er zijn geen persoonlijke figuren. Geen poging tot
conflict, geen strijd, geen partijen. Als het stuk aanvangt zijn de problemen reeds
uitgevochten, en een lied wordt aangeheven, een samenstelling van stemmen, die
zich door zang en tegenzang tot bewuste zekerheid der zege opvoeren en tot innerlijker
kracht ontroeren.
In de gewone zin is dit geen dramatisch gedicht te noemen, al heeft het daarvan
de uitwendige vorm. Ik zou het een oratorisch gedicht willen noemen. Het is als een
tekst van een groot oratorium. En dit oratorium wordt in de eerste plaats gevormd
door een voortdurend-aangehouden geweldig koor waaruit, als uit een achtergrond
van zang, de enkele stemmen der solisten soms opkomen, eenzaam en peinzende en
zich beradende, om later weer, hun rijper wijsheid meedelend, in het koor terug te
zinken. Deze enkele stemmen schijnen alleen aangebracht om met de
inwendig-bevende kracht van hun opklinken de grote zang van het koor met dieper
gloed te doordringen.
Het stuk speelt in Sovjet-Rusland tijdens de eerste winter der revolutie. Deze
toneel-aanwijzing is mijns inziens van weinig belang. Het had ook in een ‘phalanstère’
van Fourier kunnen spelen, ook, enige jaren geleden, tussen Münchener studenten.
Plaats en tijd zijn onverschillig. Wij zijn waar de nieuwe vrijheid aanvangt, op het
doorbraakpunt der nieuwe gedachte, en de gehele handeling bestaat uit het ontwakend
opstaan van dit
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besef, uit de groeiende bewustwording, uit het ontstaan der behoefte om dit nieuwe
als een evangelie te verkondigen, uit het argeloos tegemoettreden tegenover de nog
blinde makkervijand, uit de glorie van het weerloos ondergaan.
Men zou op de naderende toneel-tentoonstelling, die midden januari te Amsterdam
gehouden zal worden, van Hollandse zijde geen schoner daad kunnen doen, dan, als
een proeve van modern toneel, het tweede bedrijf van ‘Het offer’ op te voeren. Het
zien van ‘Vrijheid’ bevestigt daarvan de mogelijkheid. Ik zie als achtergrond een
voortdurend geordend voortschrijdende menigte. Daaruit treden de leiders naar voren:
Oestoichyw, Vera, Pawlow en Victor op het eerste plan, daarachter telkens de
‘stemmen’ uit het koor. Deze laatste gaan telkens weer terstond op in de aangehouden
mars van het koor, later ook de mannen Oestoichyw, Victor en Pawlow, tot alleen
de vrouwen, de moeder Vera en de bruid Ljoeba, op de voorgrond overblijven, terwijl
het leger achter haar wegtrekt in afdelingen die elkaar telkens de strofen overgeven,
een telkens opnieuw versterkte aanhef, canonisch opgebouwd, waartegen de lyrische
stemmen een uiterste spanning bereiken.
EEN STEM UIT HET KOOR

Er is een geboorte.
EEN ANDERE STEM

Wie wordt geboren?
DE EERSTE STEM

Een moeder van daden.
DE TWEEDE STEM

Wat zegt haar gezicht?
DE EERSTE STEM

Broederlijke liefde.
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DE TWEEDE STEM

Waar rijst haar gloren?
DE EERSTE STEM

Tusschen de gesmaden.
DE TWEEDE STEM

Welkom in het licht!
KOOR DER DOODSGEWIJDEN
Wij bouwen op de kracht van het getuigen;
Hier wappert uit een nieuwe wereldvlag;
De makkers zal verwinnen lied en lach:
Wij zullen samen in de vrijheid juichen.
In den avondschemer trekken zij weg.

EEN DER VROUWEN

Nu verdwijnt, nu verdwijnt in den nacht hun stoet.
EEN ANDERE VROUW

O, zoo de fonkeling dier gouden harten naar buiten sloeg, welk een schoone gloed
zou opslaan uit dit dal van duistre smarten!
LJOEBA TOT VERA

Moeder! En zoo die ginder niet luisteren?
VERA

Sommigen van hen zullen zeker hooren.
LJOEBA

Ik ken veel harten, nog doffe en duistere...
VERA

In bloed altijd werd de vrijheid geboren.
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J.W.F. Werumeus Buning
‘In memoriam’
Er zijn momenten in ons bestaan dat de boom van het leven door een zo geweldige
storm wordt aangegrepen dat zij tot in haar wortels siddert. Dat wij ons door de pijn,
waarmee ontzaglijke bovenaardse gebeurtenissen in ons voltrokken worden, bewust
worden van ons diep-vergroeid verband met deze aarde. Dan wordt het verborgene,
het onzichtbare, waarop wij steunden, opengescheurd en blootgesteld, en het zijn de
teerste zenuwen die de hoogste spanning bereiken. Het is moeilijk hiervan te schrijven.
Maar dit zijn de momenten dat, door het aanvangen van bovenwereldse wijsheid en
door het tevens bewust worden van de laatste en sterkste aardkracht, het zich
verliezende leven zich hervindt, maar met zo grenzeloze verwijding, en met zulk een
overspannen vibratie, dat het mateloze tumultueuze lied van hemel en aarde
verstaanbaar wordt, omdat het wordt opgevangen, hoorbaar, omdat het wordt
weergegeven.
Er is geen stilte, er is slechts onhoorbaarheid. Het is door de donkere ontstijgende
zang van het instrument, dat wij gaan horen wat altijd reeds hoorbaar was.
Dit is de diepste vorm van lyrische poëzie. Er zijn regels in deze gedichten die,
als een melodie dat doen kan, dagen lang om mij heen hangen, alsof ze, wanneer ik
ze even losliet, nog door de stilte werden aangehouden, tot ik ze weer opnam.
De oogen die het hart zich heeft verkozen
Zijn zorgeloos en diep en donker als de rozen...

Het is de titel ‘In memoriam’ die ons tot de aanleiding en de betekenis dezer verzen
naderbij brengt, en die tevens een ogenblik de gelijknamige cyclus van Tennyson
ons te binnen roept, waarvan het eerste gedicht de betekenis van een ‘in memoriam’
formuleert:
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But who shall so forecast the years
And find in loss a gain to match?
Or reach a hand thro' time to catch
The far-off interest of tears?
Let Love clasp Grief lest both be drown'd, -

En het zou merkwaardig zijn de vergelijking uit te werken tussen Bunings woorden
over de droefenis en Tennysons uitroep: ‘O Sorrow, cruel fellowship’, en dat, terwijl
ik in Bunings gedichten een directer bewogenheid voel, zijn boordevolle verkroptheid
soms opeens een ontlading vindt in een zo exact mogelijk herinneren van een
werkelijkheid die nog te veel ontroert (als in het gedicht, waarin opeens: ‘Haar voeten
waren smal en snel-’).
Er zijn in deze bundel een vier of vijf gedichten die tot het beste behoren van wat
onze poëzie voortbracht. Ik zeg dit onomwonden, om te zeggen wat ik meen, zonder
verder behoeven te staven, en geenszins als een wenk voor samenstellers van
bloemlezingen. Deze gedichten zullen nooit vergeten worden: de stilte zal ze altijd
en altijd weer herhalen en in ons terug brengen.
Ik schrijf nog een gedicht voor u over:
Zoo teedere schade als de bloemen vreezen
Van zachten regen in de maand van Mei,
Zoo koel en teeder heeft uw sterven mij
Schade gedaan, die nimmer zal genezen.
Eens, toen wij na den nacht te zaam verrezen
Lagen de rozen vochtig en gebroken, ik en gij
Wisten dien langen nacht den regen; ik noch gij
Konden van teerheid immermeer genezen.
Gij hebt de witte en roode rozebladen
Gebeurd in uwe smalle hand, - zij vielen
Vochtig en sidderend weer in 't diepe gras.
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Hoe zal dan 't hart van even teedere schade
Genezen, nu om u de rozen vielen,
Nu uwe handen stil zijn, diep in 't gras

Antwoord op een enquête over de ‘boekenbagage’ voor een Robinson
Crusoë-vaart naar 't ‘onbewoonde eiland’
1. De Bijbel.
2. Goethe's Faust.
3. Spinoza's Ethica.
4. De Trilogie van Aeschylus.
5. Een werk over astronomie,
6. en een over de flora en fauna van het toegewezen werelddeel, waarheen
ondergetekende hoopt nu inderdaad door de redactie van ‘Het Getij’ ten
spoedigste te worden geëxpedieerd.

Karel Wasch
‘Arnold Fronde's eerste liefde’
Met deze roman ‘Arnold Fronde’ geeft de schrijver, naar hij voor-in het boek zegt,
het vervolg op zijn ‘Judith van Esten's donkere jaren’. Wat wij indertijd naar
aanleiding van ‘Judith van Esten’ in dit blad schreven, is helaas ook op dit
vervolgwerk van toepassing. Wederom een studieuze analyse van lichamelijkheden,
die wederom voor psychologie moet doorgaan. Nogmaals een objectieve
bewustwording van gewaarwordingen, nergens een subjectief zieleleven. Steeds
weer een mens die zichzelf ontrafelt, om conclusies te trekken aangaande hetgeen
uit zijn eigen onbekende diepten opstijgt, nimmer een mens die nog iets anders
bestreeft dan een verstandelijke organisatie van zijn dierlijkheid, nimmer een mens
die een doel en
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een wereld kent buiten en boven zichzelf. Wederom dus een boek van ego-centrische
erotiek.
Wat nu weer van zo'n boek te zeggen? Dat de schrijver copieerder is? Dat er geen
vezel kunst aanwezig is?
Dat Arnold Fronde geen vervolg is op Judith van Esten, maar ‘hetzelfde links’? Ach, één ding spijt me meer dan al het andere, laat ik dat dan maar eerst zeggen.
In het vorige boek was een mij overbekende figuur ten tonele gevoerd, die ik hier
zo goed als geheel mis. Ik bedoel de schrijver Victor (Delorme). Al wie deze bellettrist
even goed kent als ik, gevoelt als ik spijt, dat we in ‘Arnold Fronde’ niets meer van
hem horen, dan dat hij naar Zwitserland gaat. Ten slotte heb ik ‘Judith van Esten’
met plezier om hem gelezen. Op werkelijk fotografisch-knappe wijze had Wasch
ons deze ‘spichtige lettré’ ten voeten uit gegeven. Hoe hij in zijn ruime kamer op de
Nieuwe Haven te Rotterdam rondslenterde, hoe hij zijn ‘verzorgd proza’ bij kaarslicht
voorlas, hoe hij door het sturen van Nieuwe-Gids-overdrukjes van dit
subliem-stilistisch werk de jonge meisjes de liefde in het hart joeg, hoe hij kort-af
en bitter kon spreken, alles vond men exact en levensgroot uitgebeeld, met een
waarachtige weergave van zijn briefjes, zijn kamer, zijn houdingen. Deze afbeelding
had voor ons die hem zo goed kenden, dat wij van zijn décadence de pose om de
kostelijkheid vergaven, al de ontroerende charme van een ouderwets portret. Helaas,
na in ‘Judith van Esten’ een heldenrol vervuld te hebben, wordt hij hier in ‘Arnold
Fronde’ naar Zwitserland (precies!) gezonden en wij horen niets meer van hem,
hoewel zijn bestaan toch wel interessant gecompliceerd zal blijven. Jammer!
Zijn plaats wordt in dit vervolg-werk ingenomen door een jonge advocaat, Arnold
Fronde, een enigszins burgerlijk maar plechtig jongmens, steeds vervuld van de
anatomie zijner eigen ziel, maar verder, buiten dit reactionair analyserend vermogen,
zonder eigenlijke kracht. Hij wordt door alle dames zijner omgeving (een half dozijn
ongeveer) achtervolgd, tot hij besluit
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van Judith van Esten te gaan houden en met haar te trouwen. Zo gedacht, zo gedaan.
In de verlovingsmaanden leert Fronde aan Judith, dat zij haar ‘ongebreidelde’ sensuele
natuur moet weten te beheersen, hetgeen al voldoende schijnt te zijn om tot een
hoog-geestelijk, peinzend (analyserend) leven te geraken. Het boek eindigt met de
overdenkingen van het meisje, als zij zich de avond vóór haar huwelijk, ter ruste
begeeft:
‘Het ongebreidelde in haar, zooals hij eenmaal gezegd had, dat was het verleden.
Het roekeloos zich wegschenken, het gedachteloos spillen van haar wezen, het zich
zonder tegenweer laten gaan op haar begeerten. In hoofdzaak wist ze dit overwonnen.
Ze had de waarde leeren beseffen van de zelfgebondenheid, in denken, in plichten,
in de liefde. Ze had leeren verstaan, dat het wild zich uit leven naar alle zijden juist
den diep-door-pijnenden weerslag, de knauwende onbevredigdheid moest ten gevolge
hebben en louter de zelf-beperking, het intoomen van het begeertewezen, de innerlijke
rust van het geluk konden brengen. En moest ze thans niet, zij, die zich altijd
liefdevrouw bij uitnemendheid had geloofd, met beschaming erkennen nu eerst te
gaan doorvoelen, wat liefde was... leerde hij haar niet aldoor dat niet het
wild-onbeheerschte, doch het sterk-teedere, niet het roekeloos-overgegevene, maar
het langzaam-gewordene, het opgebouwde, het stil-gegroeide was het ware, het
eenig-blijvende? Een stroom van ontspannende droefheid ging door haar heen. Toen
voelde zij zich diepstil worden en géén ander verlangen bleef, dan zich nu bij hem
te weten. Langzaam begon ze zich uit te kleeden, bijna in verdooving en toen ze zich
schikte in de omkleeding van het bed, was het of hij over haar stond gebogen. En de
woorden, die hij het laatst gezegd had, werden haar tot eindelijk gevoelsbezit.
“Maar enkele uren meer.”’
Dit is de moraal der legende van het leven van Judith. Na de hel der ‘donkere
jaren’, na de loutering der verloving, treedt zij, enkele uren later, de lichte jaren van
het huwelijk in. Zal de schrijver, in een derde deel, zijn Pathologische Trilogie
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beëindigen, met een studie over de Paradijsstaat, op welks drempel Judith thans staan
blijft? Het zij zo, maar het vuur der loutering moge hem eerst tot op de ziel verzengd
hebben!

Willem Elsschot
‘De verlossing’
De auteur van het aardige ‘Villa des roses’, Willem Elsschot, heeft in zijn nieuw
boek ‘De verlossing’ een beeld gegeven van een strijd die zich in een klein Vlaams
gehucht, volkomen van de wereld geïsoleerd, afspeelt tussen een pastoor en een
vrijdenker-anarchist, die zich als winkelier in dit gehucht heeft gevestigd. De
winkelier, Leopold van Domburg, bijgenaamd ‘Pol’, een lange, knokige, zwijgende
somberling, die in buien van donkere woede, zijn vrouw redeloos afranselt (buien
van kwaadaardigheid als epileptische aanvallen), die de boeren bedriegt terwijl hij
hen aan zijn toonbank laat drinken, die, als de pastoor de kopers uit zijn winkel
weghoudt, huisjes gaat bouwen en een tiran is voor zijn werkvolk, deze ‘Pol’ is de
vogelverschrikker van zijn eigen geluk. Zijn vrouw en dochters zijn kerks gebleven,
zijn heimelijk in de partij van zijn tegenstander, en zijn verzet wordt steeds razender,
wanhopiger en taktlozer. Als hij sterft, laat hij de pastoor roepen. Men hoopt dat hij
biechten zal vóór te sterven. Maar voor zijn ziekbed schiet hij de pastoor, zijn
levenslange vijand, onverhoeds neer. Dan echter is zijn kracht gebroken.
‘Indien er nu tòch eens een God was, dacht Pol, toen hij zijn geweer had
afgeschoten. En plotseling stiet hij een gejank uit dat zich oploste in een kreet:
- Een priester!
Zij lagen nu, in 't zicht van den dood, als ware christenen tegen elkander op te
kermen.
Kips (de pastoor) zong klagend:
- Jezus, mijn licht, mijn leven en mijne zaligheid, kom en ver-
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licht mij nu ik zit in de schaduwe des doods. O licht, dat alles verlicht, ontsteek in
mij een brandende liefde, opdat ik, U volgende, niet wandele in de duisternissen.
- Sideria! Een priester g.v.d. gilde Pol...’
Het is echter in de eerste plaats de figuur van de pastoor uit dit boek die mij zal
bijblijven. ‘Hij was een stuursche man, die maar één oog had. Hij keek niet naar den
grond, liep met groote schreden als iemand die een broek aan heeft in plaats van een
lijfrok, prevelde geen gebeden onder 't wandelen en had niet eens een kerkboek bij
zich...’ De pastoor is een groot en succesvol stroper, maakt eindeloze eenzame
wandelingen. ‘Den vierden dag trok hij, met een geweer op den schouder, de bosschen
van den graaf in, zonder zich in het minst te storen aan de jachtopzichters, en keerde
tegen 't vallen van den avond neuriënd terug, beladen met wild.’
Dit zijn de beide partijen, de twee tegenstanders, van dit boek. Al de bijfiguren,
en somtijds de hoofdfiguren ook, zijn te karikaturaal geschetst om geestelijke
betekenis te hebben. Het boek is ruw, onvolledig, te zeer broksgewijs ineengezet.
Het is met een zekere natuurlijke drift geschreven, dezelfde natuurdrift die ons ook
in de hoofdfiguren boeit. Het is een boek zo aards en klontig en donker als een
omgeploegd land.

Een boek over liefde
Arthur van Schendel: ‘Der liefde bloesems’
Een roman van twee mensen die elkander lief hebben, is nog iets anders dan een
boek over liefde. In de roman der twee mensen zijn het deze beiden, wier levens,
wier groei, wier avonturen en idealen, wier opgang of ondergang, voor ons ontwikkeld
wordt, en, indien zij elkander lief hebben, dan is deze liefde één der factoren die tot
dit alles meewerken, dan is deze liefde een naar twee zijden werkende kracht, een
heen en weer zich bewegende middelaar, waardoor de beide naturen worden beïnvloed
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en bewogen. Maar het blijft een roman van twee mensen, van twee hoofdpersonen,
die, hoezeer inéén geschakeld of verbonden, toch elk in de grond een eigen leven
voltooien; hun liefde blijft een voor ieder hunner zelfstandige neiging, in ieder hart
apart geboren, en, hoe zeer ook een wederzijds beantwoorde vraag, deze liefde blijft
tweevoudig, als een gesprek, als een verhouding.
Maar in een boek over liefde, is deze liefde de enige, de enkelvoudige
hoofdpersoon. Het boek beschrijft deze liefde alleen. Niet de twee mensen, maar de
kracht tussen hen, is zijn eigenlijk onderwerp. En deze kracht, ook al wordt hij niet
gepersonifieerd in een god of in een demon, die rechtstreeks zijn macht en werking
over de beide gelieven toont, deze kracht verkrijgt toch een eigen leven, als een sfeer,
als een zelfstandige bovennatuurlijkheid van droom of doem, een eigen leven dat
zichzelve voltrekt. Deze kracht schijnt niet meer geboren uit de gevoels-ontmoeting
der beide mensen, hij is machtiger dan dit gevoel, hij dwingt de beide levens in zijn
kring, en deze zijn daartegenover willoos en weerloos. Want hij is uit dieper grond
opgestegen dan dat zij hem begrijpen kunnen, en zijn doel is verder dan hun leven.
In zulk een boek over liefde zijn dan de beide mensen slechts objecten, zou ik
bijna zeggen, waarin deze kracht tot werkelijkheid wordt omgezet en zichtbaar wordt
gemaakt. En de wederzijdse neiging, de persoonlijke liefde dezer mensen jegens
elkaar, is daarin slechts aanwezig om deze buiten hen staande kracht te doen voelbaar
zijn. Hier is iets bovenmenselijks in het menselijke weerspiegeld, omdat deze medusa
niet rechtstreeks in het gelaat geschouwd kan worden.
Het is deze kracht, die Dante, in de vijfde zang van zijn Hel, beschrijft als een
‘wervelwind, die nooit rust, die de geesten medevoert met haar werveling’. En met
zijn onvergelijkelijke zekerheid en meesterschap, heeft Dante de kracht van deze
orkaan ons niet doen voelen in het weergeven van de smarten van een der historische
en heroïsch-tragische figuren die hem, ‘in
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brede en volle zwerm’ voorbij worden gedragen, Semiramis, Dido, Cleopatra, Helena,
Achilles, Paris, Tristan - (want dan was deze kracht meer als een persoonlijke, dan
als een algemene getoond) - maar in de smart der nog beide in de dood
bijeen-gebleven gelieven, die, hoezeer zonder enige persoonlijke grootheid, groot
werden door de kracht aan hen voltrokken. Want Francesca en Paolo waren mensen
als wij allen zijn, dagelijkse mensen (Francesca's neef, Guido Polenta, behoorde tot
Dantes vriendenkring) en ze lazen ‘voor vermaak, van Lancelot, hoe hem de liefde
omstrikte’ en zij ‘waren alleen en zonder enige argwaan’. Maar toen is tussen hen
opeens dit onnoembare opgestegen, en toen zij lazen hoe Lancelot Ginevra kuste,
kuste Paolo Francesca ‘gans sidderende de mond’, sidderend van de inwendige kracht
die zij niet te beheersen vermochten. Maar zij begrijpen zelf niet wat in hen los brak,
zij zijn het zich niet bewust geworden, zij beschuldigden het boek en hem die het
schreef, en ‘lazen er niet verder in, die dag’.
Hebt gij opgemerkt, lezer, hoe in de woorden ‘zij waren alleen en zonder argwaan’
werd aangeduid dat de hen naderhand vernietigende kracht van dieper kwam dan
hun bewust gevoel? En deed het u niet denken aan ‘zij waren naakt maar schaamden
zich niet’ uit Genesis? Hadden zij argwaan of schaamte gekoesterd, zij waren niet
weerloos geweest. Maar nu zijn ze zo tragisch en onverwacht overmeesterd, dat ze
geen schuld vinden bij zichzelve, maar de Andere aanklagen, wiens werking ze zien
in het boek of de slang. Deze Andere was sterker dan zij, hij is de hoofdfiguur in een
boek over liefde.
Het is deze tragiek van het onverwachte, dit binnensluipen van de Andere in de
argeloosheid der twee mensen, die D'Annunzio veronachtzaamt in zijn drama
‘Francesca da Rimini’, waarin hij het voorstelt als zou Francesca, van Paolo houdend,
misleid zijn en aan diens broeder Gianciotto uitgehuwelijkt. Dan zijn zij nooit ‘alleen
geweest en zonder argwaan’. En hoezeer dan ook in dit ‘gedicht van bloed en
hartstocht’ de figuren worden vergroot tot gestalten van heroïsche kracht, het boven-
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menselijke dat in Dantes weinige verzen weerklinkt, wordt niet aan hen voltrokken;
zij gaan aan hun eigen zonde, en niet door de Andere onder. Er is een trots en een
vreugde in deze dood, en men geraakt niet, zoals Dante bij het zien van Francesca,
‘van erbarmen buiten zichzelve’, men is niet ‘van droefheid gans verward’.
Shakespeare, van wie men zeggen kan dat hij àlles geschreven heeft, kende ook
deze ‘tragiek van het onverwachte’ in zijn boek over liefde, in ‘Romeo and Juliet’.
Al loop ik gevaar in uitweidingen te verdwalen, alvorens Van Schendels boek te
bereiken, ik wil hier nog op wijzen. Shakespeare legt zelfs nog meer de nadruk
daarop. Bij Dante ziet men allereerst Francesca's verdoemenis, en later wordt het
‘ontstaan van deze rampen’ verhaald. Bij Shakespeare vergt de bouw van het drama,
dat eerst het ‘ontstaan’ verhaald wordt en pas vier akten later het tragische slot.
Vandaar dat Shakespeare, zoals ik al zei, deze ‘tragiek van het onverwachte’ bijna
al te nadrukkelijk moest inlassen, om haar tot het einde te laten doorwerken.
‘Romeo and Juliet’ is Shakespeares boek van liefde. Ook hier is het de liefde, die
de personen een belang verleent boven hun persoonlijkheid. Het gehele drama gaat
om deze liefde, men voelt de personen als bijna willoze vertolkers van deze kracht.
Maar hoezeer onbewust en onvoorbereid worden ze aangegrepen! Juliet, in de eerste
akte, weigert niet om met Paris te trouwen, en Romeo, zuchtend opkomend, is verliefd
op Rosalind, een nicht van Juliet. Maar op een feest, ter ere van Juliet en Paris,
verschijnt Romeo, gemaskerd, en, al zijn de beide families onverzoenlijke vijanden,
daar heeft plaats de ‘prodigious birth of love’, zoals Juliet onverhoeds uitroept, en,
even later, als gekweld door iets waartegen men weerloos is, staat zij, voor het open
raam van haar kamer, eenzaam sprekend, en gevoelt zich boven zichzelve
wonderlijkerwijze uitgegroeid, en het is haar of zij, bij deze verandering, haar
persoonlijkheid en haar naam prijs moet geven (De beroemde woorden: ‘What's in
a name...’ enz.).
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En Romeo? Waarom zou deze liefde voor Juliet sterker zijn dan die voor Rosalind,
die hij vergeten is? Ontzegt niet het onverwacht einde der eerste aan de tweede liefde
iedere ernst? Heeft Shakespeare hier, door het verzaken der eerste, het tragisch slot
der tweede liefde onbegrijpelijk gemaakt? - Neen, ook hij is door iets, dat meer is
dan zijn persoonlijkheid, aangegrepen, ook hem drijft de Andere onwederstaanbaar
(‘Can I go forward...’). En onder het raam, waar hij Juliets alleenspraak beluisterde,
voelt ook hij zichzelf op vreemde wijze veranderd, een kracht in zich, sterker dan
zijn eigen levenskracht, en hij geeft zichzelf prijs:
Call me but love, and I'll be new baptiz'd;
Henceforth I never will be Romeo.

Arthur van Schendel, de schrijver van de meesterlijke boekjes ‘Een zwerver verliefd’
en ‘Een zwerver verdwaald’, heeft ons in zijn laatste boek ‘Der liefde bloesems’,
naar ik meen, een boek over liefde willen geven, in de betekenis zoals ik hierboven
aanduidde. Ook hier zijn de personen zelf van weinig eigen belang, maar hun leven
wordt omhoog geheven door een liefde die, zoals men wel eens zegt, ‘door alles
heengaat’. De figuur van Landro, de kunstenaar, wiens ziel, tot het abstract-geestelijke
geneigd, voortdurend tot de wereld herboren wordt door deze liefde, en daartegenover
de vrouw Dianora, in wier ziel, voorbij alle natuurlijke bevredigingen, ‘het verlangen
murmelt om de hemelsche waarheid te zien’. Zo hervinden zij elkander, aan het eind
van het boek, nadat zij in talloze avonturen en afdwalingen uit elkaar gingen, zo
hervinden zij elkaar uit een hogere noodzaak. Dan eerst is hun vereniging hun bewust
geworden.
Het boek vangt aan met sterke Shakespeare-reminiscenties, en deze romantische
verwikkeling blijkt voor de eigenlijke inhoud van weinig belang. Het zinkt alles weg,
als iets onwerkelijks, zoals ook het kind (hoe weinig reëel is dit getekend!)
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sterft. Dan blijft er alleen in dit boek over: het essentiële, de liefde. En deze heeft
ieder woord van dit proza welluidend gemaakt.
Ja, de melodieuze stroom van deze taal, de droom van deze liefde, dat is de
eigenlijke inhoud. Al de figuren, al de gebeurtenissen zijn te zoet, te verdoezeld, te
ver, te zeer in een weke mist.
Er is nog iets. Wie, als Tristan, als Paolo, als Romeo, door een liefde beheerst
wordt, die ‘sterker dan de persoonlijkheid en het leven is’, staat reeds in een verband
met de dood. Zelfs deze grote ernst ontbreekt niet in het boek van Van Schendel.
Ook in de beschrijving van deze liefde is iets eeuwigs, alsof zij niet aan het leven
der minnende mensen gebonden is, alsof zij ‘sterker dan de dood’, ook voorbij hun
dood zou kunnen voortduren.
En ik denk aan het aangrijpende Japanse toneelspel, waarin dit gegeven als
vanzelfsprekend is behandeld. Twee gelieven komen, honderd jaar na hun beider
dood, als altijd weer naar elkander gedreven geesten op. Het gebed van een priester
heft hun rusteloosheid omhoog, tot de hoogste zaligheden. En ik denk aan Paolo en
Francesca, die ook, verder dan hun leven, tezamen bleven.
De liefde is geenszins aan de levensduur gebonden, en het doet er weinig toe, of
zij in dit leven geluk brengt of niet.

Elizabeth Zernike
‘Kinderspel’
Het is nog niet lang geleden, dat van dezelfde schrijfster, twee voorgaande romans
ineens en zonder enige reserve, onze sympathie wisten te veroveren. En ik moet
zeggen, dat ik deze kleine, maar sublieme novelle met niet minder belangstelling
heb doorgelezen.
Immers, voor het eerst, zouden wij bijna willen zeggen, in
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onze Hollandse literatuur, die zo arm aan gestalten is, vinden wij bij Elizabeth Zernike
een van de weinige verheven vrouwen-figuren, die de moeite van het beschrijven
waard zijn. Die niet groot zijn door het toevallig hevig gebeuren rond hen heen, maar
wier waarde uitsluitend en alleen ligt in de zuiverheid van het inwendige zielsproces.
Deze Erna behoort, evenals Lucie uit ‘Een vrouw als zij’, of als Sytske uit ‘Het
schamele deel’ tot die gestalten, die niet meer onder het een of ander type kunnen
gerangschikt worden; die, met fouten en tekortkomingen, toch in zichzelf een
volmaaktheid vormen, de volmaaktheid van - zoals Elizabeth Zernike zelf ons zegt
- ‘de ware vrouw, die kuisch is’. Noch in het leven van Erna, noch in hare omgeving
treedt iets buiten-gewoons of groots op de voorgrond. Geen groot geesteswerk drijft
haar, geen wereld van hartstochten of emoties vecht om haar heen. Simpel als een
eenvoudig kantoormeisje, dat geduldig haar eentonig dagwerk doet, vergaat voor
haar de ene dag in de andere. Maar hóé het leven gaat is haar enerlei. Of de dagen
licht zijn of somber, of zij rijk zijn aan ondervindingen of toonloos en aan elkaar
gelijk, dat is haar eigenlijk in het diepst van haar wezen om het even. Want wat haar
ziel beweegt, wat haar die fijne glimlach om de lippen tovert, en met die schuchtere
en toch vrijmoedige ernst haar doordrongen heeft, dat is niet het leven der
werkelijkheid, met zijn ebben en vloeden, maar, zoals Elizabeth Zernike het noemt,
het ‘Kinderspel van haar kuische jeugdgedachten’.
Dit kinderspel heeft haar gehele ziel in zich opgenomen, heeft haar opgeheven uit
de sfeer van vruchteloze en onbelangrijke plichten, en naar een onbegrensd gebied
van droom en verlangen ontvoerd.
Haar stille dadeloze fantasieën spinnen zich zachtjes voort van het ene voorwerp
naar het andere, langs toevallige aanknopingspunten, met onberekenbare omwegen,
naar een wit land aan de einder. Zij dwarrelen ordeloos van het een naar het ander,
hechten zich in het voorbijgaan even aan een scherper gebeuren,
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om dan weer trouw en geduldig verder te spinnen aan het ragfijne weefsel, waarin
het zoet geheim van haar meisjesziel omvangen ligt.
Als zij Dirk Stuvers leert kennen, de man die haar liefkrijgt en die zij ten slotte
zelf ook beseft lief te hebben, komt een wrede breuk de gaafheid van dit broze spel
verstoren. Zij weet, dat zij van hem houdt, heftig en verlangend, maar zekerder weet
zij, dat deze al te reële liefde dit broze net van zuiverheid vernielen zal.
‘De ware vrouw is kuisch’, wil zij hem schrijven, en hem dan meteen zeggen, dat
het haar onmogelijk is met hem te trouwen, maar ze durft niet. Wat zou hij daarvan
kunnen begrijpen, hij die een man is die liefheeft, die nemen wil, en gereed staat
voor de harde daden der werkelijkheid. Hoe moet hij ooit dit teer mysterie van een
meisjesdroom verstaan? Misschien heeft hij haar lief, juist dáárom, begerig om bezit
te nemen van die schoonheid. Ze glimlacht haar wijze lachje... ‘Alsof niet de eerste,
en teederste aanraking de zeepbel zou doen barsten.’
Dat alles, dat zij zo zeker, zo zuiver weet, wil zij hem schrijven. Maar het is
moeilijk om Dirk dit alles duidelijk te maken. Om dat te doen, zou ze lang en helder
moeten denken, en dat kost zoveel inspanning. En bovendien... ze houdt toch van
hem... en misschien is, wat er voor haar ligt wel beter, dan dit ‘geluk als een
blokkentorentje’, zoals Dirk haar Kinderspel noemt...
Eindelijk stemt zij er in toe, en korte tijd daarna zijn zij getrouwd.
Elizabeth Zernike eindigt hier haar verhaal en laat ons ernaar raden, of inderdaad
de toekomst beter bleek, dan het kinderspel. En het valt niet gemakkelijk voor de
lezer, dat uit te maken.
Zo heeft dus deze schrijfster onze literatuur een nieuwe en fijne vrouwenfiguur
geschonken, en als er nog enige opmerking over deze kleine voortreffelijke novelle
gemaakt zou kunnen worden, dan zou het alleen déze zijn, dat het jammer is, dat
Elizabeth Zernike haar figuren, zowel Erna, als Lucie en Sytske,
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als hoofdpersonen, tegen een vrijwel kleurloze achtergrond plaatst.
Er zijn nl. figuren, die om hunne daadloosheid uiteraard bij-figuren zijn en wier
beeld wij het zuiverst en scherpst-omlijnd geven, gespiegeld in een sterkgekleurde
omgeving of tegen een krachtige hoofdfiguur aan.
Ik zou willen wijzen op Ophelia, wier voortreffelijk beeld wij niet zuiverder zouden
hebben kunnen ervaren, dan, zoals Shakespeare haar ons uitdrukte, enkel en alleen
als bijfiguur, en niet anders optredend, dan in Hamlets woorden en liefde.
Temidden van de vage gebeurtenissen en naast de onbelangrijke, bijna schetsmatige
gestalten van haar omgeving, geloof ik niet, dat de werkelijke waarde van Erna tot
zijn recht komt. Teveel vervaagt deze stille, effene, maar, door zijn volmaakt-kuise
kracht, ook stérke natuur, tot die van een teder droomstertje.
Elizabeth Zernike noemde haar novelle ‘Kinderspel’, maar is dit kinderspel
misschien niet het hoogste, dat ooit de vrouw de wereld geven kan?...

Marie Schmit
‘Marietje’
Marie Schmitz geeft ons een klein boekje, dat eigenlijk geen novelle en ook geen
roman is te noemen. Een levensbeschrijving van een meisje, dat zij Marietje noemt,
en dat, doof, en uit een armelijk sober omgevinkje komend, met veel moeilijkheden
en verdrietelijkheden te kampen heeft. In het kleine burgerachterkamertje, waar de
moeder, tot het laatste sprankje daglicht verdwenen is, jachterig het borduurwerk
voor de winkel zit af te peuteren, vangt de jeugd van Marietje aan. Daar komen de
eerste verlangens en verwachtingen zich vormen in haar jeugdig hoofdje,
verwachtingen over de wereld en het leven, die weldra alle teleurgesteld zullen
worden.
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De doofheid, die naarmate zij ouder wordt, verergert, en die haar àl te gevoelig hart
als een smadelijk gebrek ondergaat, vervreemdt haar al gauw van de andere kinderen,
naar wier vriendschap zij toch een smartelijk verlangen blijft koesteren. Opgevoed
door de tobbende moeder en het goedige oude grootmoedertje, staat zij als een
overgevoelig, ouwelijk en zorgelijk figuurtje tussen de andere kinderen, die, veelal
uit gegoede milieus haar de medogenloze wreedheden van hun kinderverachting niet
besparen.
Veel belangwekkends gaat er niet in dit kleine leven om. Een rustkuur buiten in
een kinderherstellingsoord, een paar vernederingen haar op school aangedaan, een
verjaardagspartij, waarop zij zich zo verheugd had en waar de geringschattende spot
van een rijker schoolkameraadje haar tot schreiens toe ongelukkig maakt, een partij
bij een der vriendinnen, een op niets uitlopend amourtje met een gymnasiast, dat is
wel zowat alles, wat ons van Marietje verteld wordt.
Het boekje is eenvoudig geschreven, pretentieloos, en met een tedere liefde
samengevoegd, zodat het eerder aan een zorgvuldig verzamelde jeugdherinnering
doet denken, dan aan literaire arbeid. Ik wil er daarom ook niet te veel van zeggen.
Belangrijk of opmerkelijk is het niet, maar de warmte en zorg van de schrijfster, die
als het ware door ieder woordje doorklinkt, als was het een dierbaar brokje jeugd,
dat zij voor zich zelve heeft willen vastleggen, verhinderen ons, met literaire
medogenloosheid dit kleine stukje dagboek aan te randen.
Ik hoop, dat Marietje in haar later leven nog veel goeds heeft leren kennen en dat
inderdaad, ‘dat andere... dat échte...’ nog gekomen is.
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Een nieuw boek van Faust
Herman Wolf: ‘Ideeën en problemen in Goethe's Faust’
Uit de voorrede:
‘Dit werkje bestaat voor het grootste gedeelte uit een reeks van lezingen, in den
loop der laatste jaren over Goethe's Faust gehouden. Hun doel was, noch een analyse
van, noch een commentaar op den “Faust” te geven, evenmin hem uitsluitend als
kunstwerk te beschouwen, maar zij wilden de wijsgeerige beteekenis van eenige
problemen in het werk bespreken en ook de cultuurhistorische stroomingen, waarin
het is ontstaan, met groote lijnen schetsen. Tevens wilden zij een inleiding geven op
Goethe's wereldbeschouwing.’
Men ziet weer: zelfs in een boekje van een paar honderd bladzijden, dat zich
wegens zijn populair doel een vlotte en slechts-aanstippende werkwijze moet
opleggen, blijkt het onmogelijk om ook maar van één van Goethes werken alle zijden
aan te roeren. Men moet zich noodzakelijk beperken. Zal het dan nooit doenlijk zijn,
roept Hermann Bahr uit, dat ons ‘der ganze Goethe’ getoond wordt! Al is het dan
maar in omtrekken.
Laten wij enige der moeilijkheden onder ogen zien, ons beperkende tot de Faust
waarvan hier sprake is. Goethe, het grootste Europese intellect en tevens de grootste
kunstenaar sedert Leonardo Da Vinci, heeft aan deze tragedie zijn leven gewijd, een
leven dat op geen moment volgroeid scheen, dat nimmer volwassen scheen, dat altijd
veelzijdiger en intenser zich omhoog dreef. Hij schijnt als een apart fenomeen buiten
onze wereld te staan. Hij schijnt een eigen wereld geweest te zijn. En om deze wereld
te beheersen, moest hij zich zelf de strengste orde, de meest bittere bewustheid, en
een absolute ‘Beschränkung’ en ‘Entsagung’ opleggen. Men verwarre deze
zich-opgelegde eigenschappen en wetten niet met zijn wezen zelf. Zij waren slechts
middelen, maar niet het doel. Men kan in de Faust de groei van Goethes leven zien,
en nergens is de groei van een
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Europees leven zo belangwekkend na te gaan. De kern van deze tragedie werd
geschreven door hem als romantisch jong student van even twintig (de z.g. Urfaust),
de Faust-Gretchen-episode domineert; Faust is nog niet contractueel aan Mefisto
verbonden, hij werkt zelf (doet zélf de wonderen in Auerbachs Keller), maar door
zijn groter ontevredenheid wordt zijn schuld tegenover Gretchen van dieper oorsprong.
Bijna twintig jaar later wordt deze Urfaust overgewerkt en als z.g. ‘Fragment’
uitgegeven. De toevoeging van de in Rome geschreven ‘Hexen Küche’ valt op. Ook
de Gretchen-episode wordt thans beïnvloed door Mefisto. Gretchen is nu minder een
zelfstandige persoonlijkheid dan een zuiver species van haar type. Ze is nu één der
beelden in de spiegel, waarin Faust in de Hexen Küche staart. Het laatste proza-stuk
van de Urfaust, waar Gretchens tragisch einde verhaald wordt, is in het Fragment
weggelaten.
Wederom bijna twintig jaar later, bij de uitgave van Faust I is het geheel op een
hoger plan gesteld. Faust zelf is nu van een zelfstandige persoonlijkheid een algemeen
symbool geworden van ‘ein guter Mensch in seinem dunklen Drange’. Dit werd
bereikt door de toevoeging der ‘Prologen’, vooral door de ‘Prolog im Himmel’ waarin
Faust de grote betekenis krijgt van een figuur als Job, waarmee thans de opzet van
zijn leven parallel loopt. (Over de betekenis van het ‘Vorspiel auf dem Theater’ denk
ik straks nog wat te zeggen). Faust is thans op aarde door zijn eigen en door Gods
uitdrukkelijke wil aan Mefisto verbonden. De Gretchen-episode is thans niet langer
de eigenlijke inhoud (vooral door de toevoeging van de ‘Walpurgisnacht’) maar nu
ook als episode niet langer zelfstandig maar in groter verband gebracht.
Dit is het eerste deel. Een tragedie vergelijkbaar met een tragedie van Shakespeare
of Calderon. Een spel waarin diepe zin gelegd wordt, een kunst waarin een leven tot
uiting komt. Hier heeft een dichter een gestalte geschapen, van de afmetingen van
een Don Quichotte, van een Hamlet, van een Cyprianus. Een gestalte die geëigend
was om alles wat dit vruchtbaar leven aan
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inzicht en cultuur gewonnen had, te belichamen. Maar het was een gestalte die de
dichter tot zekere hoogte buiten zichzelf had gesteld, die hij had losgemaakt en die
een eigen leven had. Wij zouden hem beschouwend, evenals bij Hamlet of Othello,
de dichter die schiep kunnen vergeten, dit zelfs als een verdienste der schepping
gevoelen.
Ik schrijf deze laatste alinea in de eerste plaats om het merkwaardige van de Faust
II duidelijk te maken door tegenstelling met de Faust in Faust I. Men zou van de
Faust in het Tweede Deel der Tragedie bijna het omgekeerde kunnen zeggen van
wat ik boven schreef. Hier is geen kunst waarin een leven tot uiting komt, hier is een
leven dat in kunst nog een vorm vinden kan om zich aan te duiden. Faust is niet meer
een beladen belichaming, een torsende Titan, Faust is hier de ziel van de dichter zelf.
Hij wordt niet door monologen en gebeurtenissen langzamerhand verklaard en
opgebouwd, hij is eenvoudig aanwezig, hij wordt voorondersteld, en wat geschiedt,
geschiedt niet om hem, maar om wat geschiedt zelf. De 80-jarige grijsaard die dit
schreef, schijnt niet zichzelf, noch zijn belichaming in Faust, het gewichtigst geacht
te hebben, maar in de eerste plaats de wereld zoals hij die zag. Faust spreekt hier
weinig, en over het eigenlijke grondprobleem, de oplossing van het contract met
Mefisto, wordt haast niet meer gerept. Overmachtig, met een onbesefbare intellectuele
beheersing, heeft de mens zich buiten en boven het leven gesteld, hij zelf is niets
meer dan een uitingsmogelijkheid van hoger werelden, een eindeloos bewegende
vorm, waarin een onmiddellijk gesprek tussen geest en God beginnen kan. Voorzover
ik zien kan, is de Faust II slechts vergelijkbaar met drie werken: met de Openbaring
van Johannes, met de Divina commedia van Dante en met de Tentation de St. Antoine
van Flaubert. Het zijn de werken der grote onbegrijpelijkheid. Het zijn
aanschouwingen van geweldige, betekenisvolle visioenen die voor ons oprijzen,
visioenen die de dichter wil aanduiden maar wier oneindige goddelijkheid voor de
geest onbegrijpelijk blijven.
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Hiertegenover blijven we toeschouwer. ‘J'ai vu naître la vie’, zegt St. Antoine, en in
de woorden van hoge verrukking van deze alleenspraak is de gehele zin van Faust
II besloten:
‘O bonheur! bonheur! j'ai vu naître la vie, j'ai vu le mouvement commencer. Le
sang de mes veines bat si fort qu'il va les rompre. J'ai envie de voler, de nager,
d'aboyer, de beugler, de hurler. Je voudrais avoir des ailes, une carapace, une écorce,
souffler de la fumée, porter une trompe, tordre mon corps, me diviser partout, être
en tout, m'émaner avec les odeurs, me développer comme des plantes, couler comme
l'eau, vibrer comme le son, briller comme la lumière, me blottir sur toutes les formes,
pénétrer chaque atome, descendre jusqu'au fond de la matière, - être la matière!’
Dit ‘j'ai vu naître la vie’ en dit ‘être la matière’, als het hoogste geluk en als het
diepste doel van de mens aanvaarden echter St. Antoine en Faust op geheel
verschillende wijze. De kluizenaar ‘fait le signe de la croix et se remet en prières’,
terwijl Faust ‘die Sonne im Rücken’ naar het verwerkelijken van deze wensen toesnelt.
(Flaubert werd door resignatie van zichzelf realist, Goethe resigneerde van de
werkelijkheid en bouwde zichzelf uit tot een wereld van realiteit. Ik stip aan: het
Homunculus-motief, Homunculus voert tot Helena, maar kwam voort uit Wagner,
de ‘nur-Kopf’-mens).
Op een vergelijking van Faust II met de Openbaring van Johannes durf ik hier niet
in te gaan. Met de Divina commedia vergelijkende, kan ik nog een enkel belangrijk
punt aangeven, in vogelvlucht.
In de middeleeuwse kunst had de mens van die tijd een uitdrukkingsmiddel
gevonden van zijn geestelijk leven. Dante bracht in zijn Divina commedia een
aanschouwing van wat Thomas van Aquino intellectueel had geformeerd. Het leven
werd dus door kunst aanschouwbaar gemaakt. De Renaissance bracht vereenzaming
der kunst, individualisatie des kunstenaars. De kunst werd tot een leven bezield. Dit
was slechts mo-
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gelijk in de korte renaissancistische bloeitijd. (Da Vinci, Shakespeare). Reeds bij
Michel Angelo en Rembrandt werd de kunst weer middel, maar het leven, dat wordt
uitgedrukt, is onbeheersbaar, tragisch geworden (door het uiteenvallen der sociale
structuur, door Humanisme, Hervorming, irreligieuze wetenschappen, enz.). Het
gehele zoeken der daarop volgende z.g. rationalistische eeuw heeft geen ander doel
dan deze beheersing. De mens moet de god der wereld worden. Dit is de eeuw der
grote barok, de stijl waarin de macht over de materie tot uiting kwam. Het is
onrechtvaardig in deze geestkracht slechts nutteloze verfraaiingen en tierlantijnen te
zien. Het leven tot een kunst beheerst en daarin uitgedrukt, dat is de barok. Hiervan
is Calderón, de dichter van ‘Het leven een droom’, de letterkundige representant. De
Barok had de grote stijl moeten worden van de mens van ‘cogito ergo sum’, de
bewuste zichzelf beheersende mens. Het was de laatste grote drang tot één-wording
van Europa, het ontsproot uit de tijd van Karel V. De Revolutie, nationale splitsingen,
een Romantiek die het intellect vreesde en vol heimwee naar de Gothiek terug greep,
een classicisme dat tot Rome terug wilde (Herder en Grimm zelfs tot
natuursprookjes!), hebben deze grote voortgang misschien voorgoed belet.
Er was echter één mens, die zich afwendde van deze Restauraties. Er was één
mens die voortdurend voortleefde. Hij wist wat ‘cogito ergo sum’ inhield, en dat
leven, droom en ding één waren. En wat Dante onder de ordening van Aquino in
rustige terzinen kon volbrengen, dat heeft deze grijsaard eerst zelf moeten ordenen
en toen in driftige drang nog verwerkelijkt. En Faust II werd zijn groot, zijn
apocalyptisch gedicht.
En dat hij dit bewust in zich uitwerkte, dat dit langzaam in hem gerijpt was, dat
lees ik uit zijn ‘Vorspiel auf dem Theater’, dat nog aan de ‘Prolog im Himmel’ vooraf
gaat. Zoals door de Prolog het leven van Faust aan hogere machten wordt verbonden,
zo wordt door het Vorspiel de gehele tragedie, zowel I als II, in een dieper
levensverband geplaatst: het geheel wordt een
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spel van het leven, een vorm waarin de droom zich openbaart, een afglans van wat
zich hoger en dieper dan uitsprekelijk voltrekt. Hiermee erkent Goethe het cogito
ergo sum, en de diepe zin van het Barok.
En nog vóór dit alles, nog vóór het Vorspiel, het persoonlijke afrekenen, het
menselijke zich-aangorden tot deze reusachtige arbeid, in de ‘Zueignung’.
Ein Schauer faszt mich, Träne folgt den Träne,
Das strenge Herz es fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh ich wie im Weiten,
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.

Het boekje van Herman Wolf in de Volks-Universiteitsbibliotheek geeft een
uitstekende inleiding tot de studie van de Faust. Vooral het historische gedeelte, het
ontstaan van de Faustsage, is belangwekkend. Opvallend is Hoofdstuk VIII, waarin
het probleem Faust-Gretchen met gevoelig en diep inzicht is weergegeven. Ik denk
anders dan Wolf over de figuur van Wagner, over de beide Walpurgisnachten vooral,
waaraan hij m.i. te weinig aandacht besteedt. Waarom wordt niet eens een vergelijking
getrokken tussen Faust I en II en ‘Wilhelm Meisters Lehr-’ en ‘Wanderjahren’?
Het boek geeft historie en feiten, en het is levendig geschreven zodat het tot verdere
studie en lectuur aanspoort.

Ada Gerlo
‘De oude schuld’
De inhoud:
Magda, dochter uit een eenvoudig dorpsdominees-gezin wordt, als ze blijkbaar
aanleg voor zang heeft, naar Berlijn gestuurd op 18-jarige leeftijd. Verliefd geworden
op haar leraar aldaar, treedt zij, bijna zonder de ernst van dit geval te beseffen, in
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intieme relatie met hem. Als zij, met vakantie thuis gekomen, bemerkt dat deze
verhouding niet zonder gevolgen bleef, is zij zodanig beduusd dat zijn brief die deze
verhouding ‘uitmaakt’ haar nauwelijks meer deert. Het domineesgezin, geen raad
wetend, verbant haar voorlopig uit zijn midden naar haar slaapkamertje. Daar hoort
zij de derde dag, hoe over het portaal de dofbonzende krukken en de hinkende stap
van de manke jongen, bij hen in huis opgenomen, haar deur naderen. Hij biedt haar
aan haar naam door een huwelijk met hem te redden: zijn fortuin kan misschien zijn
mismaaktheid wat vergoelijken.
Magda en Robert maken, na een verblijf van twee jaar in een Engels dorpje, deel
uit van de upper-ten van een stad van ons vaderland. Magda is filantrope geworden,
Robert munten-liefhebber. In het bestuur van Armenzorg en de Kunstkring zittend
maakt Magda kennis met Jaap de Bruyn, een meubelkunstenaar, een zichzelf
opgewerkt hebbende eerlijke volksjongen. Het boek beschrijft de langzame groei
dezer liefde. Maar wanneer zij op het punt staan in de viering van hun hartstocht een
hoogste levensgeluk te vinden, wordt Magda zich bewust van de ‘oude schuld’ die
zij tegenover de ongelukkige Robert heeft. Deze heeft namelijk, toen hij, voorgevende
een kuur te gaan doen, overhaast naar Wiesbaden vertrok, een briefje voor Magda
achtergelaten, waarin hij haar uitdrukkelijk vraagt thans het geluk te aanvaarden
waarvoor hij wijkt. Magda beseft nu, dat Robert haar indertijd om meer dan
medelijden getrouwd heeft. En het is om deze oude schuld te delgen, dat zij zich het
moment van opperste levensmogelijkheid ontzegt; dat zij, op het ogenblik der
vereniging, van Jaap afscheid neemt en, vluchtend voor haar geluk, naar Wiesbaden
reist om haar leven thans aan de voeten van Robert te leggen.
U behoeft nu het boek van 272 bladzijden, dat uit dit eenvoudige gegeven is
samengesteld, niet meer te lezen. Van enige bijzondere psychische verdieping der
hoofdpersonen van deze ‘driehoeksconstructie’ is geen sprake. De situatie en
omgevingen zijn steeds dezelfde. Het gehele werk is trouwens een her-
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haling. Het zou even goed ‘langs het geluk’ of ‘een daadloze droom’ kunnen heten.
Jammer voor dit boek is tevens, dat het even te laat komt. Onze romankunst is juist
de laatste jaren uitgegroeid boven het peil waarop dit werk zich nog helaas bevindt.
We hebben nu Van Genderen Stort en Elizabeth Zernike. Margot Scharten schreef
haar ‘Vrije Amerikaan’. De veroudering van romans als ‘De oude schuld’ gaat in
een angstwekkend snel tempo.
De schrijfster heeft dit zonder twijfel zelf gevoeld. Dit valt te bespeuren uit de
zorg waarmee de dialogen der bijfiguren geschreven zijn. Deze bijfiguren zijn bijna
zonder uitzondering leden van de besturen van Armenzorg en van de Kunstkring ter
plaatse waar Magda woont. Zij komen nooit anders dan sprekende op, en deze
gesprekken zijn dan zeer geprononceerd typerend. Maar zij handelen nooit, grijpen
nooit in. De schrijfster heeft figuren willen maken, maar is bij de woorden gebleven.
Dit machteloos verlangen naar een ‘wijder plan’, deze expansie-behoefte, bewijst
me dat de auteur voelde dat haar bewerking van het thema zelf niet voldoende boeien
zou. Toch zijn deze brokjes bijfiguren de beste plaatsen in dit boek, en vooral zijn
hier te vermelden de gesprekstoon van Van der Wijck (iets te veel Shaw), de
beschrijving van Magda's bezoek aan Hoberg (de kinderlijke grootheids-waanzinnige
die zich door zijn heksen-bezwerende zuster Leonardo da Vinci laat noemen) en de
oude knecht van Robert die zijn meester in het wagentje rondrijdt, wiens verbeten
toewijding helaas wat onhandig is weergegeven.
De gevoeligheid van Magda is door te veel gevoeligheid door de schrijfster in de
zoveelste macht verheven, waardoor Magda een weinig belachelijk wordt. Zo loopt
zij herhaaldelijk de mensen, waarvoor ze ‘wat doen wil’ met eten na, weckflessen,
spiegeleieren of zwezeriken. O die eeuwige herhalingen! Altijd
kunstkring-vergaderingen, altijd houdt Robert ‘het blonde hoofd’ over een munt of
een ander oud voorwerp gebogen, en Jaap heeftsteeds weer innerlijke verrukkingen
over een meubel.
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Vergelijk eens met dit lange boek de 79-bladzijdige novelle ‘Kinderspel’ van Elizabeth
Zernike. Het eenvoudige kantoormeisje Erna is psychisch tot ontroerende tederheid
verdiept, de bijfiguren, zoals de moeder, Carolientje en de oude heer Stuvers, nemen
reeds door hun zuiver-geplaatst bestaan een werkend aandeel in dit monotone leventje,
waarvan de beschrijving zich toch nimmer repeteert. Vergelijk ook eens met een
korte novelle van Arthur Schnitzler als ‘Die Frau des Weisen’, dat verhaal waarin
het bedrog zich klein en machteloos erkent tegenover de zwijgende kracht van de
afwezige.
Toen ik dit boek uitgelezen had, kwam mij weer in de zin Heines bekend gedichtje
dat aanvangt met:
Sie saßen zusammen am Theetisch
Und sprachen von Liebe viel,
Die Herren wurden aesthetisch,
Die Damen hatten Gefühl.

en daar is eigenlijk, met het inhoudsoverzicht, het gehele boek mee aangeduid,
uitgezonderd de Hoberg-scène en enkele uitspraken van Van der Wijck.
De samenstellers van de Wereldbibliotheek hadden van zelf sprekend consideratie
met de auteur van de ‘Herinneringen van een onafhankelijke vrouw’, een soort
sensitivistische meisjes-Pallieter. Ik betwijfel toch zeer of zij van dit boek dezer
schrijfster andere dan financiële genoegens zullen beleven.

Modernissimus
Hendrik de Vries: ‘De nacht’
Onlangs werd, en van lang niet onbevoegde zijde, de opmerking gemaakt, dat de
poëzie van deze, onze jongste en ‘modernste’ dichter, in plaats van overeenkomst te
vertonen met nieuwe
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stromingen als het expressionisme, het kubisme, het futurisme, enz., - veeleer te
vergelijken bleef met het impressionistische proza van sommigen der z.g. Tachtigers,
als Van Deyssel, Delang.
Aan de ene kant moet een ieder erkennen dat het uiterste impressionisme (Van
Deyssels ‘Adriaantjes’ en Gorters ‘School der poëzie’) gedichten als deze heeft
mogelijk gemaakt, maar aan de andere kant trekke men niet de gevolgtrekking dat
door de jongeren niets anders beoogd en hier en daar ook bereikt werd. De
‘tachtiger-kunst’ heeft een waarde op zichzelf, maar eveneens reeds een waarde als
overgang naar iets anders. En dit andere kan verstaan worden, ook al vond het nog
geen sterke, definitieve stijl en uitdrukkingswijze, ook al zijn nog slechts symptomen
en aanwijzingen voorhanden, - ja, ook al wordt dit onvolgroeide nog uiterlijk in de
vorm van het voorafgaande weergegeven.
Van deze overgangen en symptomen hoop ik naar aanleiding van De Vries' beide
opuscula een aanduiding te kunnen geven in grote trekken.
Aannemend dat een der functies van de kunst, zo niet haar roeping zelve, bestaat
uit een buiten de werkelijkheid stellen van het leven, aannemend dat de kracht daartoe
geput wordt uit een ingeboren verlangen van de menselijke geest naar iets boven
zichzelve, zien we dat de geschiedenis der kunst met die der religie nauw samengaat.
We zien, in de rationalistische tijd, een verband tussen de onttroning van het
Opperwezen, door de ontdekking van de ‘ledige’ oneindigheid der ruimte boven ons,
en de verheffing van de hoogste mens tot een zonnemythe, tot een Roi Soleil. Daarna
in de tijd der Romantiek, als de Revolutie de mensen gelijkwaardig maakte, de
individualistische exaltatie, de zelfbeschouwing van de microcosmos. Dan, in de
tijden van het Positivisme, het streven naar objectief aankijken, naar z.g. naturalisme.
Maar terstond blijkt deze wereld ‘ledig’, en het is minder het leven dan wel het
temperament, waardoor het leven bekeken wordt,
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dat thans de kunstenaar tot object wordt. Dit is het z.g. impressionisme, de kunst van
de geheel in eigen gevoel teruggetrokken kunstenaar, die slechts door en voor
zichzelve schrijft. Van Deyssels Frank Rozelaar is het meest zuivere en het beste
voorbeeld daarvan in onze literatuur.
Ten slotte bleek ook de eigen ziel van de kunstenaar ‘ledig’ als voorheen de hemel,
als later de wereld, als alles wat men begrepen en verstandelijk ontleed heeft. En
noch het futurisme, het razend en angstwekkend tempo-versnellen der impressies,
noch het kubisme, het intellectueel ordenen, noch het expressionisme, het zichzelf
tot een kosmos uitstoten, - bleek de schrijning dezer leegte te doen vergeten. En zo
staan wij thans, in een tijd van meerdere mislukte aanvangen, sceptisch tegenover
iedere nieuwe aanvang, en telkens daarnaar uitziende, en telkens weer teleurgesteld.
We zien telkens begin van poëzie, terwijl ten slotte grote poëzie, door haar
menselijk-bovenmenselijk karakter, alleen bestaanbaar is als einde van poëzie.
Alvorens nu in dit algemeen verband te bespreken wat sedert ‘tachtig’ het nieuwere
motief in de poëzie mag wezen, wil ik mij er mee bezighouden wat het merkwaardige
is in het bijzonder van De Vries' gedichten die hier, in deze twee kleine bundeltjes
samengevat, voor mij liggen.
Het merkwaardige is tweeërlei, en van weerszijden vanuit het droomkarakter dezer
gedichten te benaderen.
Aan de ene kant de lichtheid, de ijlheid van de nachtwandelende geest die, zonder
ergens door weerhouden te worden, zonder verantwoording, tot de diepste schuld
doorstoot, om in gruwelijke en geheimzinnige ontmoetingen een verband met het
leven te hervinden. ‘Moordromancen’, in vloeiende duistere volzinnen, in
ballade-vorm geschreven. Voorbeelden: het Nachtlied uit de eerste, het Vergelding
uit de tweede bundel. Zou in onze taal een herhaling mogelijk zijn van gedichten als
‘The dream of Eugen Aram’ van Thomas Hood of van ‘The ballad of reading gaol’
van Oscar Wilde? Zou er een mogelijkheid zijn dat De Vries eens zijn meest
individualistische be-
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wustheid te uiten vermocht in de natuurlijk-stromende populaire ballade? Ik zie
althans een poging tot dit grote doel, en als voorbeeld geef ik u een strofe van Onweer,
waarin de man tot de vrouw spreekt:
Haat uw hartstocht. Offer alles
aan 't vermeend generzijds.
Haat uw schoonheid om die laster,
waar ge uzelf mee weerspreekt.
Vraag de windvlaag. Vraag het weerlicht
welk een recht zich hier wreekt.

En deze strofe, de laatste van het gedicht Vergelding, waarin wederom een man en
vrouw beurtelings in een strofe hun vertwijfeling formuleren:
Genoeg. De diefstal was een ruil.
Genoeg. De tijd is daar.
't Geheim wordt geen gewaar. - Verschuil
U voor de moordenaar!
De val - de kuil.
Een peluw-bank.
Tot baar, om naast elkaar
Te bloeden, hartstocht-krank. Een drank
Tot slaap - helaas hoe zwaar.

Aan de andere kant geven deze gedichten het tweede element van droomverzen. Een
preciese, opzettelijke werkelijkheid. Dromen zijn reëler dan het leven, schreef
Strindberg. En het is deze hyper-realiteit, waarin b.v. ‘booten, plank voor plank,
vergrooten’, die De Vries tracht weer te geven in de tweede soort zijner gedichten.
Harde, onmelodieuze regels, waarbij een soort benauwende, koortsige eentonigheid
en oppressie wordt bereikt door een voortdurend, overdadig aangewend, binnenrijm.
Het is voor de droomsfeer hetzelfde of de beelden asso-
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ciëren met gegevens van deze wereld, een fabriek, een verschroeid plein, of met
fantastische organismen van ‘andere’ werelden. Men leze de beschrijving van het
spookhuis, de Vervallen woning, met haar ‘inwendig vreemd verdriet, welks
nachtmisbaar de streek verneemt’, men leze ‘Het leven op een vreemde ster’, dat als
volgt begint:
Puinsikkels krakten door elkander op de vlakten.
Verwrakte wouden vormden tuilen, en verzakten
En puilen wederom in slingering tot zuilen.

Soortgelijke gedichten, en zij vormen het merendeel, zijn eerder minutieus dan rijk,
en men krijgt de indruk (ook door de binnenrijmen) van ineengekrompen balladen,
alsof de dichter vreesde dat door het verbreden van de vorm de kracht der dictie zou
verminderen.
Maar - en hier vat ik mijn afgebroken algemene beschouwing weer op - dit is juist
een der kenmerkende eigenschappen van moderne poëzie: deze ‘harde dictie’. Dit
nadrukkelijk detail-aanduidenis, in tegenstelling tot de impressionistische werkwijze,
nimmer aangebracht tot het individualiseren der emotie, het is eerder een aanwijzing
van attributen. Gebruikten de impressionisten doorgaans adjectieven, de jongeren
verkiezen het zelfstandig naamwoord. Las men vroeger uit het detail hoe het
geëmotioneerd gevoel zich nog kon aanduiden, thans wijzen de attributen aan waar
vandaan het gevoel opsteeg. Waren het vroeger laatste vastleggingen, thans zijn het
de punten van bevrijdingen. Gaven zij vroeger een: tot hier, thans geven zij een: van
hier uit.
Het beroemde woord: ‘Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten’, zou nimmer
door deze generatie geschreven kunnen worden. Zij erkent veeleer een God in het
diepste der realiteit. Men is niet God, men kan Hem slechts aanschouwen. En hiermee
zijn vrijheid en individualisme overschreden, en zijn we weer in het rijk van wetten
en noodlot.

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

144

Emmy van Lokhorst
‘Bart Jörgen’
Emmy van Lokhorst, de bekende schrijfster van de veelbesproken Phil, hief het hoofd
op van 't papier en richtte haar glimlach naar het andere deel der schepping, waaruit
Bart naar voren trad. En daarmee was deze jongeling tevens de Odysseus van
moureuze perikelen, en de hoofdpersoon van deze nieuwe roman.
Met een nauwkeurige beschrijving zijner eerste jeugdjaren, die door verschillende
fijne trekjes feitelijk de best-geschreven en zeker de zuiverste bladzijden van het
boek uitmaakt, vangt het levensverhaal van Bart Jörgen aan.
Wanneer Bart nog maar een kleine jongen is, sterft zijn moeder. Korte tijd daarna
hertrouwt zijn vader, en in het veranderde huis, waar kilte en eenzaamheid de tedere
jongensziel doen verkleumen en verschrompelen, moet hij de eerste moeilijke
ontwikkelingsjaren doorworstelen.
Op het gymnasium al spoedig wegens zijn weerloze schuchterheid door de
uitbundige klasgenoten in de hoek geduwd, gewent hij er zich van zijn prille jeugd
af aan, zich terug te trekken binnen de kleine wereld van ontroeringen, die zijn
zieleleven vormt.
Schuchter en dwepend, geneigd in iedere eerste de beste zijn meerdere te zien en
te erkennen, leeft hij een zielig, verdrukt bestaan, waarin alleen de extatische perikelen
van zijn amoureus hart een bron van troost vormen.
Eerst is het Lucie, later Carolientje, ten slotte Nora, wier rol in zijn leven van
blijvender betekenis zal blijken te zijn, dan die der anderen.
Wanneer ook zij zijn tedere verwachtingen beschaamt, werpt deze teleurstelling
hem in de armen van het proletariaat, waar hij, onder de vuile werkmansbuizen, al
spoedig warme harten voelt kloppen. Wanneer dan bovendien de studie niet erg vlot,
en hij plotseling tot een toestand van volslagen materieel verval
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is geraakt (waarvan de schrijfster het niet nodig acht ons enige verklaring te geven)
besluit hij geheel bij zijn proletarische vriend Hennings in te trekken.
(Dan evenwel weet de schrijfster geen maat meer te houden). Geldgebrek, nijpende
honger, koude, tot zelfs wandluizen (een kosmopolitisch beeld) trachten hem het
leven ondragelijk te maken. De misère stapelt zich op. Zijn vader, die aanvankelijk
ons niet onsympathiek werd voorgesteld, acht het nodig zich plots van een
verachtelijke kant te laten kennen. Hennings sterft aan tering. Bart, zoals te begrijpen
valt, is ten einde raad.
Met dit exposé eindigt het tweede gedeelte van het boek. De volgende bladzijde
echter doet ons de held, die wij zoëven in een treurige staat achterlieten, geheel
verkwikt en opgemonterd in het wulps boudoir ener ‘grande coquette’ terugvinden.
Met deze dame had hij reeds vroeger op zonderlinge wijze kennisgemaakt, nog op
zijn armoedige studentenkamer, waar hij, op een avond laat thuiskomend, haar in
een haveloze toestand op een der stoelen vond uitgestrekt. Men zou toen niet vermoed
hebben, dat de fortuin haar nog eenmaal zo dienstig zou zijn, en dat zij nog eens tot
de bovenbeschreven ‘grande coquette’ zou opklimmen. Deze lichtzinnige schoonheid,
wier briljante vriendenkring Emmy van Lokhorst ons voortreffelijk meent te schilderen
in de figuren van een praatgrage oude dame en een nog praatgrager oudere heer,
Rongers genaamd, bedriegt de goede Bart al weldra op al te doorzichtige wijze met
deze heer Rongers, en brengt hem aldus de genadeslag toe.
Het is evenwel deze genadeslag waar hij, om zo te zeggen, op wachtte om op het
goede pad terug gebracht te worden, waar de fortuin dan zo vriendelijk is, hem zijn
oude vriendinnetje Lucie te doen hervinden, met haar zusje Rose.
Nu, zonder enige overgang, verplaatst de schrijfster het zwaartepunt van haar
roman naar dit, tot nu toe geheel onbekend milieu. Alle gebeurtenissen, waarover
zij zich blijkbaar in de beide eerste delen zoveel zorgen maakte, blijken geheel
doelloos geweest en de grillige wisseling waarmede zij hem aanvan-
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kelijk van de ene sfeer naar de andere liet dolen, in een soort van verwarde vergissing
geschreven te zijn.
In de Bart Jörgen, die hier tussen de beide meisjes Lucie en Rose zijn hart een
beetje laat heen en weer balanceren, hervinden wij geen spoor meer van de jonge
man die, eens tot vertwijfelens toe ontmoedigd, heul en troost zocht temidden van
het ploeterend proletariaat -, geen druppel bloed meer van hem die, even later, ziek
van verlangen naar een eindelijke vervulling van zijn tedere liefdesdromen, zich
plots willoos overgeeft aan de roes, welke een korte relatie met Mary hem geeft.
Al deze perioden, die aanwijzingen hadden moeten zijn naar het einddoel dat de
schrijfster zich voor haar figuur voor ogen had gesteld, verzinken, verdoezelen elkaar
en doen elkaar volslagen vergeten. Bij een nieuwe periode had een nieuw boek
kunnen beginnen, een nieuwe novelle, maar door deze aaneen te rijgen verkrijgt men
nog geen roman. Hier stuiten wij op de zwakke plek van bijna alle Nederlandse
romans van deze tijd: de compositie. De technische uitwerking van figuur en gegeven
brengt de fouten.
Er bestaat bij het schrijven van een roman een derde factor, buiten opzet en stijl,
en deze derde factor, de meest essentiële misschien en die eerst de roman roman
maakt, maar die de Hollandse auteur al te veel buiten rekening schijnt te willen laten,
is de compositie. Dit is niet een met zekere vaardigheid bijeen rapen van bonte
gebeurtenissen, elkaar met smaak afwisselend. Maar, in de engste zin van het woord,
is het de samenstelling en ordening van het materiaal waaruit de hoofdfiguur, en
eventueel de bijfiguren, moeten worden gevormd. Deze rangschikking laat niet de
minste willekeur toe, niet de geringste slordigheid.
Er zijn, om hier even bij stil te staan, twee manieren waarop wij een figuur kunnen
uitdrukken. Ten eerste, door een vage onvolkomen karakteropzet te geven, en deze
dan door met zorg daaromheen gegroepeerde ervaringen en ondervindingen, langzaam
tot 'n volkomen duidelijkheid te laten aangroeien.
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Ten tweede, door een scherp-voltooide figuur opeens te doen optreden en hem dan,
in de omgeving die hem omringt, telkens als 't ware spiegelend sterker te belichten.
Bij de eerste werkwijze moet ieder accident ten nauwste verbonden zijn met de
eventuele evolutie-mogelijkheden van het aangegeven karakter, en is dus de aard en
het aantal dezer accidenten geheel bepaald door het eenmaal aangenomen zielsproces,
waarbij elk afwijken schadelijk is. Bij de andere methode kunnen wij uitsluitend en
alleen die enkele uiterlijkheden gebruiken, waardoor een der details van het gegeven
karakter in zijn zuiverste en meest markante vorm aan het licht treedt.
Emmy van Lokhorst verwaarloost deze wetten en natuurlijk slechts ten eigen
nadele. Zij heeft een onvolgroeide figuur geplaatst tegen een achtergrond, die geen
lijn houdt met het karakter, waardoor de compositie van haar boek machteloos
derailleert.
Het is onnodig de talrijke buitenlandse romans op te sommen, die wij hierbij als
voorbeeld zouden kunnen aanhalen. Maar even wil ik wijzen op een Hollandse roman,
in 1920 uitgekomen: ‘De kolk in de kreek’ van J.W. de Boer. Een vergelijkbare
hoofdpersoon, en hier en daar overeenkomstige gebeurtenissen, maar hoeveel
zuiverder, ondanks de tekortkomingen, is hier een poging gedaan tot een compositie
die verscherpt en verder voert.
Wat de laatste periode betreft, waarmee het boek afsluit, nl. de twijfel van Bart
Jörgen welke der beide zusters hij zal kiezen, daarvoor zou ik de schrijfster willen
verwijzen naar het kleine maar volmaakte werkje van André Gide, ‘La porte étroite’.
De figuren der beide zusters zijn in beide boeken min of meer analoog. Maar hoe
banaal en zonder diepte, hoe gemakkelijk eigenlijk en grof, worden de beide meisjes
van Emmy van Lokhorst naast een Juliette en een Alissa.
Het is niet gemakkelijk een goed boek te schrijven, maar beter te zwijgen dan iets
anders te doen.
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Herman de Man
‘Aardebanden’
In mijn vorig overzicht gaf ik, naar aanleiding van Emmy van Lokhorsts roman ‘Bart
Jörgen’, een korte uiteenzetting over de innerlijke constructie van een figuren-roman.
In vergelijking daarmee, zou ik thans een ander genre van proza willen bespreken,
waarvan Herman de Man (een debutant?) ons in zijn kleine novelle ‘Aardebanden’
zulk een voortreffelijk stukje werk gegeven heeft.
Met dit andere proza-genre, bedoel ik de beschrijvingskunst, de milieu-weergave.
Bij de vorige uiteenzetting sprak ik over die vorm van kunst, die zich ten doel stelt
de schepping van een geestelijke houding, welke in de belichaming van één enkele
of meerdere figuren, tot uiting gebracht moet worden. Waarbij dan de gehele
compositie slechts als middel gebruikt wordt ter verduidelijking en vormgeving van
deze geestelijke levenshouding.
Herman de Man echter ging met zijn ‘Aardebanden’ van een ander uitgangspunt
aan het werk. De aandacht van zijn beschrijvingskunst is geheel en uitsluitend gericht
op de uitwerking der weergegeven uiterlijkheden, terwijl hij zich ten doel stelt, door
de ontroerende weergave daarvan een dieper zin en een algemener betekenis in de
zodanig beschouwde werkelijkheid te doen vermoeden.
En het spreekt haast vanzelf, dat in een land van schilders als het onze, waar het
schilderij immer de meest uitgesproken volkskunst geweest is, ook deze bijna picturale
beschrijvingskunst de sterkste kant van onze literaire capaciteit blijkt te zijn.
Wat de Hollander aantrekt, in natuur en leven, is het directe, het tekenende. Aan
de markante vormen der realiteit ervaart onze kunstzin de levenswaarheden.
Met uitzondering van misschien alleen Rembrandt en Spinoza, is ons volk zelden
de schepper of drager geweest van nieuwe geestelijke waarheden, maar op het gebied
der literatuur kun-
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nen wij geen enkele persoonlijkheid als Flaubert, Strindberg, Dostojewsky, aanwijzen.
Ook op het gebied der literatuur, wederom, ligt verreweg onze sterkste mogelijkheid
in het markante zien, in de weergevende beschrijving met, als doel, een dieper
typering.
Als voorbeelden daarvan in onze hedendaagse letterkunde, zou ik o.a. willen
noemen Johan de Meester in zijn ‘Geertje’, Margot Scharten, speciaal in haar beide
romans ‘Sprotje’ en ‘Een huis vol menschen’, Querido, die met al de buitengewone
techniek van zijn fantastische aanleg in zijn ‘Koningen’ toch niets anders bracht dan
waarnemingskunst. Bij de Vlamingen zouden we kunnen noemen Streuvels,
Baekelmans, e.a.
En ook dit nieuwe boekje van Herman de Man ligt zuiver op het gebied van
beschrijvingskunst, maar, laten wij er direct aan toevoegen, het behoort tot de
allerbeste specimina die wij op dit gebied kennen.
De inhoud ervan is bijna te eenvoudig om na te vertellen.
Het beschrijft de nauw-merkbare wisselingen, de ebben en vloeden van het
ingetogen leven van ‘juffrouw Therees’. Met een verzorgde fijnheid van knappe
schilderijtjes tekent de schrijver de vlug verglijdende beelden, interieurs en
landschappen, van het stille dorp aan de Lek.
Het op en neer stomen van de vrolijke raderboten die aan de aanlegplaats altijd
even wat vertier brachten en af en toe een verdwaalde stedeling in het kleine gehucht
van enkele rode huisjes aan de rivierdijk achterlieten. De zalmvisserij met, daaraan
verbonden, een gaan en komen van gasten. De jagers die ieder seizoen, met het druk
bedrijf van knechten en honden, de herberg met levendige drukte kwamen vullen.
Daartussen beweegt zich juffrouw Therees, stijfjes en ingetogen, en meet haar leven
af naar deze telken jare herhaalde mijlpalen.
De goedmoedige kapitein van de ‘Snackert’ heeft zij hooghartig afgewezen in een
vaag en verborgen besef, dat er nog iets anders in het leven moet zijn, dan deze
aangenomen sleur van dag op dag. Zo wordt zij een dagje ouder, onkreukbaar in hare
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deugdzaamheid, ofschoon langzaam-aan, met de jaren, een onverklaarbaar heimwee
haar hart komt binnensluipen.
Bij iedere nieuwe gast fleurt even haar belangstelling op, maar bij ieder heengaan
blijft zij leger achter.
‘Maar eindelijk op een Augustusochtend, kwam een rijzige lachende kerel binnen,
die bruin zag van veel buiten zijn. In het nachtboek schreef hij met fraaie ronde
lettertjes:
“Jacques Emile Lameré,
Aannemer van verhuizingen,
Zwolle, 28 jaar.”’
Hij nadert schertsend juffrouw Therees, lacht wat met haar en spot luchthartig met
haar deugdzaamheid. En juffrouw Therees, de stijve hooghartige juffrouw Therees,
voelt voor het eerst als zong de zomer een lied in haar verschrompeld hart.
Zonder zichzelf bewust te worden waarom, accepteert zij de overmoedige durf
van deze levenssterke jongen, als een goed recht van zijn krachtige, warmlevende
natuur.
Zijn forse dolle levensovermoed voert haar mee, neemt haar op in een ritme van
jonger en weelderiger drang die deel is van de scheppingskracht van heel het heelal.
Dagelijkse beslommeringen en overwegingen vallen weg, als zijn roekeloze durf
daar luchtig mee spot. En juffrouw Therees beseft voor het eerst in haar verwelkend
leven, dat groter kracht dan die der mensen de wereld gemaakt heeft tot deze
onuitputtelijke bron van weelde en eeuwig weer opbloeien. En voor het eerst in haar
stille bestaan is het, als had een groter stroom dan die van het eigen bloed haar in
zijn vaart medegevoerd.
Op een avond, als een zwerm korenbouten over het land komt aanwaaien, gaat
Jacques juffrouw Therees halen en neemt haar mee naar buiten om naar de vlucht
van die duizenden insecten te gaan zien. Hand in hand draven zij mee over de velden,
terwijl om en boven hun hoofden de machtige muziek zoemt van die zwevende
landverhuizers.
En Jacques strekte de armen uit, als een kind wie het hart te

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

151
groot wordt, over de wereld en juichte in vervoering: ‘Ik wil mee, Trezeke, al was
het naar Cocanje, of naar het heilige land, al was het naar Schoonhoven...’
En juffrouw Therees voelt een ontroering zwellen in haar ziel, sterker dan haar
enghartige overwegingen, sterker dan haar leven zelf. Zij voelt de bloedslag van haar
lichaam, kort en heftig, als een kleine ondertoon in deze zingende zoemende juichkreet
van de almachtige natuur. Blind volgt zij de dolle vaart van de jongen, en, in een
wilde extase van levensbegeren, in deze nacht van heidens-krachtige erkenning van
het leven, kwamen zij tot één.
Een dag later vertrekt Jacques, en juffrouw Therees blijft alleen achter. Zij begrijpt
dat zij nu moeder worden gaat, maar zij weerhoudt hem daarom niet. Ook zijn
heengaan erkent zij als zijn goed recht, terwijl ze weet, dat van nu af aan haar leven
van een breder vervuldheid vol zal zijn.
Sterk en eenvoudig is dit boek geschreven. Als een warme diepe gloed breekt de
hevige ongebreidelde en breidelloze aardkracht door de bleke tinten van dit stille
leven heen, het één moment lang vervullende van die rijke blindelingse
scheppingsdrang die, als een echo van het bewogen lied der kostbare aarde, een
enkele maal door ieders leven zingt...

J. van Oudshoorn
‘Verhalen’
Van Oudshoorn en zijn proza hebben het merkwaardige van ‘de laatste stap’. En,
dunkt me, zonder een zekere geschooldheid in het lezen van proza los van het verhaal,
zal men de eigenlijke waarde van zijn ‘Verhalen’ moeilijk benaderen.
Want dit is geen proza, in die zin glashelder en voortreffelijk, dat men er als het
ware doorheen ziet, zodat men niet meer leest wat geschreven staat maar onmiddellijk
wat daarin uitgedrukt werd -, integendeel zou ik bijna zeggen, dit proza verlangzaamt
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het lezen door telkens en telkens weer nadruk te leggen en voortdurend de aandacht
te vragen voor de formulering zelf, en bereikt daardoor een broksgewijze vastlegging
en ogenblikkelijke wederafkoeling van iedere meegedeelde emotie, die zodoende
scherper en rustiger ontleed en nagegaan kan worden. Dit proza is kil, intellectueel,
en van een uiterst gespannen bewustzijn, maar misschien is dit de enige wijze waarop
een nerveus, bewegelijk en uiterst verslapt gevoelsleven zich nog uitdrukken kan.
Van Oudshoorn heeft, naar ik weet, van al onze prozaschrijvers, het meest volledig
het bekende woord van Kloos: ‘De mens moet sterven, eer de kunstenaar leeft’
aanvaard, en hier de laatste stap gedaan. Van Deyssels proza is nog slechts van de
wereld afgewend, het is het proza van iemand wiens belangstelling zich slechts tot
de cultivering van zichzelf richt en daarvan, dandyneus en hooghartig, nog enkele
mededelingen doet. Afgestorven slechts ten opzichte van wat buiten hem staat, is
zijn gevoelsleven inwendig des te verfijnder waarneembaar. Het proza van Marcellus
Emants is daaraan bijna tegengesteld. Afgestorven inwendig, is zijn
waarnemingsvermogen naar buiten tot wreedheid verscherpt en veelal een
psychiatrische kritiek geworden.
‘De mens moet sterven, eer de kunstenaar leeft.’ Van Oudshoorns proza doet mij
denken aan een uiterste consequentie daarvan. Men weet dat, als afzonderlijke
organismen, de haren en nagels van een gestorvene doorgroeien. Een donker,
middeleeuws geloof, zeer streng dualistisch, laat ook het bewustzijn na de dood van
het lichaam enigszins voortleven en zich van tijd tot tijd manifesteren. De scheppende
verbeelding knoopte dodendansen, nachtelijke ontmoetingen en gesprekken daaraan
vast. Maar geenszins een romantisch gegeven, hoe luguber dan ook; neen, een laatste
kans, door Gods goedertierenheid aan de doden toegestaan, om nogmaals de waarde
van hun leven te overzien, te herzien. En daarom beleven zij een werkelijkheid als
in dromen, werkelijker dan die van het dagleven, en alles
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slechts bestaande in en door het ontwakend bewustzijn. Geen andere kracht dan die
van het besef, geen weerstand in rang of andere menselijke waarden, geen toevlucht,
geen reserve, geen keuze. De ontwakende dode moet leven, moet zien en geen
herinnering kan hij van zich afdoen. Hij kan niet eens de lidloze ogen van zijn
ontvleesde schedel sluiten. Hij is niets dan een bewustzijn, passief als een spiegel,
die opnemen moet wat langs hem gaat. Maar het besef der dingen is daardoor ook
onvertroebeld en van geen voorwerp kan de betekenis ontkend worden. Hier staat
de geest waarlijk naakt en van alles ontdaan tegenover de geheimen van het leven
en voor wie hierin te kort schiet, voor die, zegt de Apocalyps, is er een tweede dood,
waaruit hij nooit weer ontwaakt.
De verhalen van Van Oudshoorn deden mij voortdurend denken aan dit vreemde
leven tussen twee doden. Het is alsof telkens met iets, dat reeds lang herinnering is,
afgedaan wordt. De ‘hij’ die in de meeste verhalen de hoofdfiguur is, maar nimmer
een persoonlijkheid wordt, is eigenlijk een ‘alter ego’. Toch is het goed dat hij ‘hij’
en niet ‘ik’ genoemd wordt, want een afstand scheidt hem van de schrijver: de afstand
naar het ‘andere’ leven. En de stijl van de verhalen doet denken aan van over die
afstand gedicteerde aantekeningen, levenloos, omdat ze door de ‘hij’ en niet door de
‘ik’ die schrijft beleefd worden.
Bij de schrijver, waarin ‘de mens sterft en de kunstenaar leeft’, heeft, behalve het
vrijwel algemeen verschijnsel van verdubbeling, waardoor de mens toeschouwer
wordt van zich zelve, bovendien nog een proces zich voltrokken dat men
‘depersonalisatie’ zou kunnen noemen. Er is een verband tussen het ‘ego’ en het
‘alter ego’ verbroken, waarbij een vreemde onpersoonlijkheid optreedt die zijn eigen
daden en handelingen als automatisch beziet en het ego is niet bij machte, terwijl het
de gevoelens, waarnemingen en voorstellingen van het alter ego ondergaat, zelf een
richting of een agerende tendens tot deze over te brengen.
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Zo ontstaat er een soort weerloosheid van de geest. En de natuur en de werkelijkheid
komen naderbij en rukken als 't ware in het inwendige leven binnen, zo gewoon en
alledaags als nooit tevoren, maar des te minder begrijpelijk en volkomen
onbeheersbaar en geheimzinnig.
De eigenlijke inhoud dezer ‘verhalen’ is het zoeken naar de samenhang, het
terugvinden van het verband tussen het zwervend en losgelaten bewustzijn en de
vervreemde buitenwereld. In ‘Afscheid’ geschiedt dit tussen de zoon en de moeder
die op haar sterfbed van hem afscheid neemt; in ‘Aan zee’ tussen een man en een
vrouw, ‘verveeld en verdeeld van verlangens, tot een bewustelooze daad hun
samenzijn voor enkele oogenblikken van den ban eener ijzige starheid had bevrijd.
Een bewustelooze daad, waarvan haar onverzettelijke wil de stille drijfveer was
geweest.’
In ‘Oorlogsdruk’ ondergaat een eenzaam bewustzijn zijn verband met de wereld
door visionaire kwelling van taferelen van oorlogsellende. Maar hoe merkwaardig
leeg van leven is dit bewustzijn, en welk een vervreemding, ten opzichte van de
omringende omgeving, vergeleken met het medeleven in de verre gedroomde
gebeurtenissen! Men legge deze novelle naast Andrejevs ‘Bekentenissen van een
klein mens gedurende grote dagen’ dat hetzelfde onderwerp heeft.
In alle opzichten is het zuiverste en beste verhaal uit deze bundel ‘De tweede fluit’,
het verhaal van een student die door overmatig eten van bedorven vlees in een
vreemde staat van bewusteloosheid verkeert, waarvan ik de beschrijving weergeef
omdat ze in het algemeen voor het begrijpen van dit proza van belang is.
‘Daarop hield een soort paralyse mij machteloos op den rug gestrekt. Zonder er
een poging toe te wagen, besefte ik de onmogelijkheid mij te bewegen of te roepen.
Ik weet niet hoe lang ik zoo gekluisterd lag. Het scheen mij slechts een korte spanne
tijds. Ook verloor ik voor geen oogenblik het bewustzijn. Ik bespeurde geen zweem
van angst. Of beter gezegd: ik
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bemerkte hoe de angst niet tot mij door vermocht te dringen, zooals ik voor al het
overige in schier doodsche rust van mijn omgeving afgesneden was.
Wel hoorde ik tot zelfs de zwakste geluiden van het huis, maar als lang voorbij
en uit onbereikbare verten komend. Maar ook het ontspringen mijner gedachten
gebeurde als iets bloot werktuigelijks, waarmede ik zelf weinig of niets had uit te
staan. Deze gewaarwording riep de zeldzame overtuiging in mij wakker als ware ik
kort te voren overleden...’ *
Na het bewustzijn verloren te hebben, ondergaat de student gewaarwordingen die
merkwaardige overeenkomst vertonen met een geboren-worden, en dan volgt het
relaas van zijn omzwervingen in de gestalte en in het leven van een ander mens, een
sjofel jongmens, ‘tweede fluit’ in een café-orkestje, die ten slotte in een wanhopige
en verbitterende drang naar bevrijding en leven de deerne, voor wie hij zijn vader
bestolen heeft en van huis gevlucht is, vermoordt. Waaruit ik nog een enkele
belangrijke passage wil overschrijven.
‘Hier lijkt het de plaats - aldus Stangenhuis (de student) - de vraag te stellen, of
men, zelfs in een droom, zoo geheel in een anderen wezensvorm kan overgaan, dat
niet alleen het dagelijksch bestaan en de omgeving van dien nieuwen persoon, tot
onaantastbare werkelijkheid verworden, maar bovendien zijn verleden tot in de
kleinste bijzonderheden als eigen leven in herinnering komt...
Een ieder denkt nu wel een zeer aparte persoonlijkheid te zijn en klemt zich
daarmede hardnekkig vast aan het toevallige in zijn bestaan, maar de zuivere ikheid
is toch slechts bewustzijn der werkelijkheid, ontdaan van het toevallige. Wanneer
dus de droomtoestand doordringend genoeg is om het besef van werkelijkheid bij
voortduring levendig te houden, waarom zou dan het ik daarmede geen genoegen
blijven nemen, al komt het tegenover geheel nieuwe toevalligheden te staan? Ook
lijkt het mij zoo alleszins aanneembaar, dat een vreemd verleden ons

*

Cursiveringen van mij. M.N.
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even duidelijk als het eigene in herinnering komt. Hoe menigmaal worden we in het
gewone leven niet gedwongen, gebeurtenissen, die voor enkele dagen nog onmogelijk
schenen, als werkelijk en ons zelve betreffend te erkennen! Daarbij komt nog, wat
mij persoonlijk aangaat, dat ik mijn uiterlijk bestaan niet immer als wezenlijk besef
en daar nu in mijn droom het verband met de oude werkelijkheid niet geheel was ten
onder gegaan en bij vlagen zwak in mijn onderbewustzijn terugkeerde, zoo werd het
des te moeilijker mij klaarheid over mijn gemoedstoestand te verschaffen...’
‘De tweede fluit’ uitgezonderd, zijn deze verhalen, die wij reeds vroeger in
‘Groot-Nederland’ en ‘De Gids’ lazen, niet boven ‘Willem Mertens' levensspiegel’
en ‘Louteringen’ van dezelfde schrijver te stellen. De ‘hij’ is dezelfde lange, uit zijn
kracht gegroeide jongen gebleven, ietwat sjofel en ongunstig, onrustig op zoek naar
het leven, onbevredigd, die, tijdens zijn pogingen tot conflict of verzoening, met zijn
bewustzijn de wereld een waarde en betekenis geeft.
Maar er is, met de z.g. depersonalisatie, die ik boven trachtte weer te geven, een
vreemde en laatste stap door deze schrijver verricht. Deze verhalen zijn al weer verder
dan het bekende ‘l'art pour l'art’. Hier is bovendien de emotie om de emotie, de liefde
om de liefde, elk gevoel reeds om zichzelve van belang. Want in een dergelijk
verscherpt bewustzijn geeft élk aanschouwen herkenning in herstel van verband met
de wereld, maar voor wil en doel is generlei macht en gelegenheid meer, vanuit deze
overkant.

Jacqueline E. van der Waals
‘Laatste verzen’
De ‘Waelburgh’ heeft de laatste verzen van de onlangs overleden dichteres Jacqueline
van der Waals bijeengezameld en uitgegeven. Zij had in onze letterkunde een zuivere
naam. Zuiver
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moet men haar gedichten noemen; al was de toon ook wat zwak, het bleef altijd
zuiver. Zij had een gevoelig nuancerend talent, het was alsof ze aquarellen schreef.
Haar ‘Geitje’ is algemeen bekend geworden, ook haar ‘Silhouetten’, aardige vlotte
tekeningen, met zachte kleuren gevuld en gevoelig gemaakt.
Zij vertoonde een neiging tot, wat men in het algemeen zou kunnen noemen, het
religieuze. Nog niet zozeer in haar werk en onderwerpen zelf, als veeleer in een
zekere ondertoon, die daarin hoorbaar was. Een geest die zichzelf niet verhief, zich
misschien te passief stelde, te weerloos. Een poëtische dictie eerder melodieus dan
ritmisch.
Het merendeel dezer gedichten is geschreven in de tijd tussen het aangekondigd
einde en het sterven, in de tijd dat het diepste aller geheimen in rust werd afgewacht
en tegemoet gezien. ‘Morituri te salutant’, ‘Doods nadering’ en ‘Annunciatie’ noemde
zij deze laatste bewustwordingen. Er zijn niet veel dichters geweest die de moed
hadden, wanneer deze onontkoombaarheid naderde, rijmen en een zuiver metrum te
vinden voor hun meditaties. Daartoe was misschien juist een geest nodig als de hare,
een geest zonder enige opstandigheid, die zich volstrekt overgegeven had en tot het
laatste toe openstelde, en juist daarin alleen haar waarde steeds gevonden had.
Het moet die laatste tijd geweest zijn, alsof het hart geheimzinnig naar weerszijden
openstond, alsof uit de beide werelden die zij die korte tijd tegelijk bewoonde,
melodieën aanstroomden en in haar weerklank vonden.
Ik weet niet, of het zachtkens in mij schreit,
Of in mij lacht - het zingen van mijn bloed,
Het klinkt zoo stil, en 't ver geruisch zoo zoet,
Heer, van Uw eeuwigheid.

Maar men leze vooral met aandacht de ‘Annunciatie’, waarin de ‘overkant’ en de
bode die haar vandaar gezonden wordt reeds werkelijker geworden is dan de dingen
dezer wereld. De
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dood komt in de avond ‘gelijk een knaap zoo schuchter en beschaamd’ bij haar
binnen, in haar ‘open woning’ waar zij ‘wachtte’, maar gaat weer heen wanneer hij
haar tot de zijnen heeft gewijd.
Ik deed u even later uitgeleide
Ik zag u duister in het avondrood
Verdwijnen in de duisternis der heide.
En keerde huiswaarts langs het kiezelpad,
Ik sprak niet ‘goede Dood’, ik sprak niet ‘booze’,
Maar 't dennenboschje geurde, en de rozen,
En 'k had het leven nooit zoo lief gehad.

De eenvoud van deze resignatie behoeft geen woord van uitleg. In zuiver water ziet
men de bodem.

Martien Beversluis
‘Verzen’
Beversluis is een natuurdichter, niet in de zin waarin b.v. Wordsworth een
natuurdichter was, voor wie de grootste en diepste krachten der natuur aanvingen
waar ze onzichtbaar werden, - neen, voor hem is de natuur een bloeiende oppervlakte,
een uiterlijkheid die hem doet instemmen. De wereld is schoon, en het hart is een
zingende vogel. Maar waartoe hebben wij mensen een geest gekregen, en waarvoor
dient ons verstand? Om van al dit zien een genot te maken, om het dan te ‘encadreren’,
en met een titel er onder aan de wand te hangen.
Zonder ziel en zonder streven,
tot een zelfverliefd verbond,
in een wonderlijk schoon leven
- zonder grond -,
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zegt hij van de zwaan, ‘den stilgeworden drijver over zijne eigen waan’, in een
overigens zeer vaardig geschreven gedicht waarin hij deze vogel beschrijft:
wereloos en uitgewiegeld,
wit en onbewust,
roerloos, weerszij van den spiegel,
als een beeld van rust.

Al deze gedichten zijn in 't algemeen zeer knap en met voldoende uitwendige
aanwending van techniek vervaardigd, maar ze getuigen meer van oog dan van hart.
Het doet me telkens weer denken aan illustratiekunst, aan poëtische parafrase. Er is
daar zelfs een zeker procédé in te bespeuren; eerst een beschrijving, in een meestal
zeer rechthoekig couplet, en daarna, geheel onderaan, als het opschrift op een
schilderij-lijst, de aanduiding van wat beschreven werd. Zo al terstond het eerste
gedicht: ‘De brem’:
Als uit de aarde opgespoten
maar voor te neigen, een fontein,
wier stralen bloemen zijn en loten
terhalverhoogte star zou zijn,
en zoo in flonker uitgeborsten,
tot wilder vreugd, tot hooger dorsten,
ten hemel uitzendt hare stem, staat aan de wegen fel geteekend,
zoo tusschen allen bloei uitstekend,
als een spontaan en openbrekend geluk: de brem.

Geheel op dezelfde wijze zien we een berk, een prunusboom, een zwaan, een wilg,
een zeemeeuw, alle met opmerkelijk talent waargenomen en geparafraseerd, maar
eigenlijk telkens iets te lang en wat de toon der verzen betreft veel te luidruchtig. Er
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zijn hier en daar duidelijk invloeden van Adama van Scheltema, Bastiaanse en Winkler
Prins.
Wij zouden gaarne meer inhoud zien. Of de natuur ooit door het oog heen het
dieper-liggend hart zal treffen, is een vraag van de ontwikkeling van het leven van
deze jonge dichter, wiens eersteling deze bundel is. Zijn vlotheid en slagvaardigheid
van techniek mogen daarbij gerust wat inboeten. Verdubbelde uitroeptekens, ‘cier’
met een c, en een zo ‘verwaaide’ sonnetvorm, als op pagina 9, hopen wij in het
vervolg niet meer te ontmoeten.
Als staaltje van zijn inderdaad merkwaardige vlotheid van schets en knappe
strofencompositie schrijf ik nog zijn kortste en meestgeslaagde proeve voor u over,
een beschrijving van een ‘Wei met koeien’, waarlijk een schilder der z.g. Haagse
School, De Bock of Weissenbruch, waardig:
Aan den wegkant van de weide,
waar de wilgen koelte spreiden,
en beweegbre schaduwvlakken
neerslaan van hun bladertakken staan de koeien, loomgebogen,
met hun pooten, halverkwijt,
in de als duizend gouden oogen
boterbloemen weligheid.
Zoo gezien, is 't of hun lompe
zwarte en rosgeblâarde rompen,
dwars en door elkander heengesteld en plekkenzon-beschenen,
kladden zijn, geschilderd onder
't huivend groen der wilgenrij,
voor den gelen achtergrond der
veelgestipte zomerwei.

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

161

Willem de Mérode
‘Het kostbaar bloed’
In 't algemeen valt bij De Mérode, van wie ik nu zo ongeveer twaalf jaar hier en daar
gedichten ontmoet die altijd jeugdverzen blijven, een tekort te constateren bijna
tegengesteld aan dat van Martien Beversluis. Hier geen overdadige en onvoldoende
verdiepte beschrijvingskunst, maar een overmatige en merendeels onbeheerst gebleven
gevoeligheid. Een week hart, dat door alles overmachtig wordt aangegrepen, niet
meer gehoorzaamt, en stuurloos wordt meegesleept, zoals hij zelf zegt van de
‘Orgelspeler’
Hij kent nog niet de harde tucht
Die ook de zuivere ziel moet stalen.

Nochtans valt op te merken, dat de vorm zijner gedichten onberispelijk glad is, bijna
te vloeiend, te verglijdend. Maar deze vaardigheid is nimmer de zijne, is altijd een
geleende. Het is of hij instrumenten van anderen bespeelt, van Gossaert, van Rilke,
van A. Roland Holst, van Jacob Israël de Haan (in ‘De verjaardag’ bijna plagiaat)
en nog anderen. Dit hangt met zijn over-weke gevoeligheid samen. Meestal heeft
ieder gedicht enkele zeer goede regels, die de dichter argeloos invielen, maar die dan
door hem onder de suggestie van zoëven-neergelegde lectuur, in een daardoor
bepaalde toonaard werden uitgewerkt. Met de verzen van Groenevelt hebben deze
verzen gemeen dat ze, behalve hun eigen waarde, nog een zekere betekenis hebben
als bloemlezing, omdat hun gevoeligheid aangeeft wat thans in onze literatuur
domineert.
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Henri Borel
‘Het schoone eiland’. Een tweede boek van wijsheid en schoonheid
uit China.
‘Een tweede boek van wijsheid en schoonheid uit China’, luidt de ondertitel, en we
denken een vervolg in handen te hebben van Borels bekend geworden ‘De geest van
China’. Wat echter niet waar is. Want China is in dit boek, om zo te zeggen, niet
onderwerp maar voorwerp; het eigenlijke onderwerp is de schrijver, Borel zelf, die,
na een afwezigheid van 27 jaar, een tweede reis naar China heeft ondernomen en nu
hier van zijn gewaarwordingen, merendeels ‘rêveries’, een zeer persoonlijk getint
verslag uitbrengt.
Het is een serie emotioneel uitgewerkte dagboekschetsen. Maar mogen het dan
slechts persoonlijke gewaarwordingen zijn, moge hetgeen hij zag in de sfeer van het
gevoel weergegeven zijn met alle gevaar van onzuiverheid daaraan verbonden,
misschien juist daardoor deelt zich van tijd tot tijd de ontroerde belangstelling van
de schrijver aan ons mede. Belangstelling, want van studie is in dit boek geen sprake,
noch van dieper indringen of wijder omvatten, waar alle realiteit tot een gevoelswaarde
werd teruggebracht. China komt, bij wijze van spreken, niet met al zijn deugden en
ondeugden tot ons, maar wij gaan met Borel en al diens deugden en ondeugden naar
China.
Maar hoe gaan wij op reis? dat is nu de vraag. Uit liefde voor het Oosten, of uit
haat tegen het Westen? Gaan wij om in de oerkracht van vreemde culturen, welke
kracht juist door deze vreemdheid zich duidelijker voor ons manifesteert, een steun
te vinden voor een levenshouding die in het onzekere en verbroken Europa niet langer
gevonden wordt? Drijft ons een positieve drang naar orde en de religie, of gaan wij
uit morele of religieuze ontreddering weg uit het vaderland? Is het 't Oosten dat trekt,
of het Westen dat loslaat?
Of gaan wij, eenvoudig omdat het menselijk hart een zwerver is, omdat het van
afscheid tot afscheid verder gedreven wordt
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door eigen wereldomspannende rusteloosheid, en in een vermoeden van eeuwige
vernieuwing de melancholie aanvaardt van het tijdelijke dat telkens onder ons
waardeloos wordt en afbrokkelt? En dan zijn wij zwervers, en de wijde wereld is ons
te eng.
Maar er zijn er ook die in hun eigen vaderland zwervers zijn, en dat weer met
geheel onderling verschillende aanleg, vanaf Nico van Suchtelen, die in zijn
‘zwerftochten met zijn tent’ vooral een geestelijk-hygiënisch contact met de natuur
zoekt, tot aan Kant die, ofschoon hij Duitsland nooit verlaten had, een beschrijving
gaf van de bouw en het verkeer van de Londense bruggen met de levendigheid van
een ooggetuige.
En er was, ongeveer 150 jaar geleden, een Fransman die Xavier de Maîstre heette,
en die in zijn beroemd boekje ‘Voyage autour de ma chambre’ zichzelf beschrijft
als een zeer avontuurlijk zigeuner tussen zijn stoel en het bed ‘ten noorden van deze
stoel’ en die tussen de deur en het gordijn een wonderbaarlijke wereld ontdekte.
Om tot Borel terug te keren, hij ging naar China uit liefde voor dit land en wat hij
daarover aantekende is dan ook het lezen waard, zolang hij zich bij China blijft
bepalen. De beschrijving van zijn bezoek aan de tempel van Kwan Yin, het interieur
en de eredienst, het is belangwekkend, het is zelfs suggererend. Hij beperkt zich
hierbij tot het weergeven van de emotie, en hij heeft ook de emotie om de emotie
gezocht, om een variant van l'art pour l'art te gebruiken. Het bewustzijn, dat wij in
Europa misschien ten onrechte als het meest waardevolle en specifieke van de mens
beschouwen, bleef, bijna met opzettelijkheid om de stemming niet te schaden, buiten
werking. Van meer waarde is daarom voor mij zijn hoofdstuk: ‘De dikke god’, het
bekende Chinese beeldje in speksteen, brons of porcelein, ‘de lachende, van
welgedaanheid glimmende dikzak met den uitpuilenden buik, de kwabbige wangen,
de vette ooren en de afhangende borsten’. Men leze de bladzijden waarin hij vertelt,
van welk een verheven Boeddhistisch - het is ook een
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theosofisch - idee deze voorstelling van een volgegeten dikzak de populaire
materialisatie is. ‘Vermoedelijk’, zegt Borel ‘heeft men indertijd in Amerika van
deze in China zoo populaire figuur gebruik gemaakt toen men dat potsierlijke
geluks-mannetje heeft willen lanceeren, als hanger, of étagère-poppetje, of mascotte,
dat in den galanterie-handel bekend is als “Billiken”.’
In dergelijke passages, waarin hij dus zijn Westers intellect niet geheel uitschakelt,
maar in werking houdt tot een dieper doordringen en rekenschap geven van de emotie,
is Borel het best, zo b.v. in het weergeven van de tuin van een Chinees miljardair,
in zijn uitlegging van wat de Chinees ‘zweven’ (siao iao) noemt.
‘Dit “zweven” drukt in een Nederlandsch woord maar zéér gebrekkig uit, hetgeen
het hoogste genot van den Chineeschen kunstenaar is. Er is voor noodig: zee, verre
bergen, wijkende horizonten, vage nevelen. Mijn oude leermeester Chao (Tio) placht,
toen ik als jong student op een bungalow hoog op een rots woonde, uren lang doodstil,
roerloos op den top van die rots te zitten, en in de verte over de zee en de verre bergen
te staren. Toen ik hem eens vroeg: wat doe je daar toch? antwoordde hij: “siao iao”
(zweven). Dit zweven is het uitdeinen van de ziel in de verte van horizonten en
zee-oneindigheid, het is een bijna uit het lichaam treden en zich verliezen in den
Kosmos, één worden met de wereldziel...’
Maar meestentijds komt het intellect, dat door Borel werd teruggedrongen om de
emotie niet te bederven, onverwacht weder opduiken en - wreekt zich. Dat is in de
gedeelten waarin hij niet over China alleen spreekt, maar b.v. aan Europa terugdenkt,
of waar hij Chinese toestanden met hetgeen in Europa daarmee overeenkomt,
vergelijkt. Dan is hij altijd ‘er naast’ en onrechtvaardig in zijn verachting voor Europa.
Het is niet moeilijk, de tuin van een Chinese rijkaard boven een Scheveningse
pensionwijk te verheffen, maar indien de schrijver deze tuin met Versailles of
Richmond vergeleken had, zou hij waardevoller en essentiëler hoedanigheden van
de Chinese tuin hebben moeten naar

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

165
voren brengen, dan waarmee hij thans volstaan kon. Het is niet moeilijk om een
Chinese volksbuurt, ‘afschuwelijk leelijk, en walgelijk vies stinkend’, toch ‘miraculeus
schoon’ te vinden, wanneer men bij het aanschouwen van het felle zonlicht in die
nauwe stegen over een voldoende esthetische zelfbeheersing beschikt om dit als
‘Rembrandtiek’ te roemen, en wanneer men des avonds naar een comfortabel Europees
hotel kan terugkeren, met schatten van opgedolven antiquiteiten. In de alleraardigste
en pittoreske beschrijving van zijn reis in een Chinees rivierbootje waar, boven aan
het tentdek, allerlei stukken lillend vlees, vet, vis, tot een bundel gepakte levende
krabben, inktvissen, dode eenden en kippen hangen, verlangt de schrijver toch bijna
terug naar een burgerlijke lunchroom. En als uit zulk een trosje ‘wreedaardig tot een
klomp vastgesnoerde levende krabben’, er opeens één zijn schaar uitsteekt en hem
te pakken heeft, dan troost hij zich niet met de gedachte aan de tekeningen die Chinese
en Japanse meesters van dergelijke gevallen gemaakt hebben. Hij prijst het in Generaal
Chen dat hij de bevolking van Tsiang Tsioe ‘het idee van orde, netheid en algemeen
belang’ heeft bijgebracht, hij prijst de (aan het Westen ontleende) elektrificatie der
stad, maar hij bejammert de zindelijkheid en ordentelijkheid zodra daardoor de poëzie
van de armoede en het ‘Rembrandtieke clair-obscur’ verloren gaan.

Jacob Israël de Haan
‘Jeruzalem’
Van een ander Nederlands letterkundige verscheen tegelijkertijd een bundel
reisbrieven. Voor Borel is China een tuin, waarin hij zich verlustigt, ook al maakt
deze verlustiging hogere werking der ziel in hem wakker; voor De Haan is Jeruzalem
een vaderland, en zijn reis is een terugkeer. Hij aanvaardt zonder vergelijking en
zonder voorbehoud.
We kenden deze brieven uit het ‘Handelsblad’. Bij het her-
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lezen treft weder de intimiteit, de vertrouwdheid van de dagelijkse dingen, de
bewegelijkheid van de korte zinnetjes als de uitroepen van iemand die na lange
afwezigheid dit alles terugziet, met de lichte verwondering, dat alles is zoals hij dacht
dat het was, en die de eenvoudige goedheid daarvan kortweg in zichzelf bevestigt.
Het is een menselijk geluk zich in grote dingen te verliezen, maar dieper misschien
is het geluk zich in kleine dingen te hervinden.
De Haan voelt de waarde van het woord, maar meer in de diepte dan in de breedte.
Dat wil zeggen, hij voelt wat het afzonderlijk woord suggereert, be-tekent zoals een
naam een mens be-tekent, hij voelt dus steeds de realiteit van het aangeduide ding
onder het woord. Maar hij voelt niet dat de woorden in hun syntaxis een eigen wereld
vormen, zoals de mensheid en de maatschappij andere dingen zijn dan de hoeveelheid
mensen. Hij peilt dus steeds van het woord uit naar de diepte der realiteit, maar zoekt
niet in bredere samenvoeging iets uit te drukken, hetgeen zich in losse woorden niet
zeggen laat.
Dit bepaalt ook zijn stijl en waarom hij scherp geformuleerde beeldenreeksen als
uitdrukkingsmiddel kiest, en daarbij het kleine de voorkeur geeft. Hoe kleiner het
beeld, des te nauwkeuriger kan de gevoels-projectie in het woord zijn. Een enkel
voorbeeld. Om de vreemde beklemming van eenzaamheid in een onbekende stad
weer te geven, wanneer men 's nachts alleen in het stille hotel terugkomt, geeft hij
ons even het beeld van een slapende kelner, op een stoel voor de deur.
‘Het is wel heel laat, wanneer wij scheiden. Donkere maan. Maar er is de
goedgezinde Challad met de lantaarn, die mij naar het hotel brengt. In het hotel wel
alles wreed en vreemd. Voor de deur ligt een van de kellners op een mail-stoel te
slapen, bij wijze van deurwachter... Als ik in de kleine hotelkamer kom, moet ik mijn
hand drukken op mijn hart, barstend van pijn. En ik moet tegen het dwaze, bonzend
hart zeggen: “Dwaas hart, zoudt ge nu niet eens rustig willen zijn... ge zijt hier,
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waar ge altijd hebt willen zijn. En wie te Jeruzalem sterft, wordt daar ook begraven”.’
Hetzelfde in zijn gedichten: niet het brede zich verheffende ritme, maar een
herhaling van de aanhef, telkens een moedwillige onderbreking, om de diepte van
wat zich onder het enkele woord ging bewegen, in de ontroering nogmaals te peilen.

Antoon Thiry en Alfons Jeurissen
Antoon Thiry: ‘Pauwke's vagevuur’
Alfons Jeurissen: ‘Op de vlakte’
De Vlamingen hebben langzamerhand vaste voet in onze Noordnederlandse
letterkunde. Een groot deel der in Holland verschijnende boeken zijn in Vlaanderen
geschreven, maar worden hier gelezen en gerecenseerd als bijna tot de eigen literatuur
behorend.
Behoren zij echter tot onze literatuur, deze ‘ontwortelden’, dat wil zeggen, geven
zij aan het Hollandse volk een kunstuiting, waaraan het behoefte heeft, en waarvoor
het plaats inruimt omdat autochtone schrijvers dit element niet zo voortreffelijk in
hun kunst weten uit te drukken? Of bestaat er een aparte Vlaamse letterkunde en
hebben wij Hollanders, die toch al op literair gebied zo internationaal georiënteerd
trachten te zijn, daarvoor een speciale belangstelling, b.v. vanwege taalgemeenschap
en wederzijdse invloeden?
Hoe dit ook zij, de belangstelling is er, en zij kan voor Holland vruchtbaar zijn,
want wat zuivere artisticiteit betreft kunnen wij van de Zuidnederlandse schrijvers
veel leren, zonder verwachting echter hen in dit opzicht ooit te evenaren.
Want artiesten tot in hart en nieren zijn de Vlamingen ongetwijfeld. Een aangeboren
instinct voor het visionaire, een als het ware tot natuur geworden intuïtie voor vorm,
kleur en beeld, maakt hun werk van zo speciale waarde. Deze artistici-
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teit is een talent, een aanleg, een bijna lichamelijke voorbestemdheid tot het scheppen
van kunst.
Wij, in Noord-Nederland, beseffen dat het niet deze voorbestemdheid alleen is,
die de kunstenaar vormt. Wij beschouwen haar merendeels als werktuig, als middel
slechts, misschien omdat zij in ons zoveel zwakker voelbaar is. Waar de Vlaming
als het ware spelenderwijs en met geringe inspanning ieder klein gegeven in enkele
bijna-intuïtief gevonden lijnen beeldend weet te typeren, ontbreekt de Hollander,
wanneer hij langs intellectuele weg tot een of andere geestelijke visie is gekomen,
meestal de vaardigheid tot het hanteren zijner gestelde problemen. Waar de Vlaming
de weg der zintuigelijke waarneming en de Hollander die der intellectuele analyse
bewandelt, zien wij, omdat kunst nu eenmaal noch een blote weergave der
werkelijkheid noch een ontleding der uiterlijkheid is, maar een tot aardse gestalte
geworden vorm ener geestelijke conceptie, hoe beide ‘literatuur-technieken’ zich
naar weerszijden op een hellend vlak bevinden. Beiden lopen gevaar. Voor de Vlaming
wordt het schrijven, dank zij gemakkelijk verworven effecten, dikwijls een ‘Spielerei’,
terwijl de Hollander maar al te vaak onmachtig blijkt om uit zijn analyses weder een
gestalte op te bouwen.
In aansluiting hiermee, wil ik bovengenoemde boeken van Antoon Thiry en Alfons
Jeurissen nader bespreken.
‘Pauwke's Vagevuur’ beschrijft ons de geloofsstrijd van de houtsnijder Pauwke,
die, wanneer zijn zoon de slechte weg opgaat, ofschoon hij zo vurig voor hem had
gebeden, begint te twijfelen aan God, maar dan, wanneer de jongen ten slotte toch
vroom sterft, hierin een bewijs der goddelijke barmhartigheid ziet, en weder tot de
kerk terug keert.
Deze intrige, die erg gezocht en geforceerd aandoet, schijnt, als we aan het boekje
terugdenken, eigenlijk alleen uitgedacht om een enigszins onsamenhangende
aaneenschakeling der verschillende beeldjes mogelijk te maken. Want feitelijk is dit
boekje niet anders dan een opeenvolging van kleine prentjes, die ontegenzeggelijk
van vaste hand en geestig-artistieke kijk ge-
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tuigen, maar waarvan de waarde toch niet buiten de raakheid der vaardige omtrekken
uitgaat. Er is geen beeldje dat men slecht of vals getekend zou kunnen noemen, maar
er is er ook geen bij, dat iets meer is dan een knappe, maar volkomen oppervlakkige
schets. Thiry geeft ons niet, in het figuurtje van Pauwke, de uitbeelding van een
zielsconflict; hem was het niet de vorm voor een innerlijke, geestelijke constructie.
Voor hem was Pauwke niet anders dan een klein-naïef silhouetje, dat even ontroert
door het kinderlijk-bizarre van zijn uiterlijke verschijning. Hij geeft ons Pauwke in
prentjes, waarin de bijkans karikaturale ‘simplicitas’ zijner ziel met een zweem van
ironie aan de dag treedt.
Als staaltje de volgende beschrijving van Pauwke in de werkplaats waar hij aan
‘het altaarken van 't Heilig Hart’ arbeidt.
‘Een goede tevreden glimlach kwam in zijn witten St. Jozefsbaard hangen. Hij
duwde voetelings het stoelken uit den weg, wreef met den tip van zijn diemiten schort
het stof van den bril en slofte toen nogmaals naar 't gewone plekje in den hoek onder
het Spaansche Lievevrouwken, om zijn werk een laatsten keer van op een afstand te
monsteren.’
Even later tijgt hij met zijn beide vrienden, Van Loo en Ziderken, op weg naar
Scherpenheuvel om bij Ons-Lievrouwken een brandende kaars te halen, opdat zijn
zoon Sander, die loten moet, een hoog nummer trekken moge. Met Van Loo haalt
hij Ziderken af.
‘'t Ventje stond gemanteld en met den linnen reiszak op den rug, in zijn deur naar
hen te wachten, en verblijd met zijn paraplu omhoog, vervoegde hij hun.’
Als zij in het kapelletje de brandende kaars hebben veroverd, begeven zij zich op
de terugweg.
‘Pauwke hing zijn kofferken op den rug, Ziderken lei zijn paraplu lijk een geweer
over den schouder, Van Loo sloeg zijn caban om, en achter een karrens trokken zij
op.’
In deze trant gaat het boekje verder, met zijn primitiefachtige zwart-op-witjes, en
het komt mij telkens voor, dat de omtrek-
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ken wel wat heel erg opzettelijk met de naïeve tederheid ener onvaste kinderhand
werden getrokken. Een opzettelijk knutselen, alsof de ernstige mens zichzelf en zijn
menselijk doel uit het oog verloor bij de speelse charme der vlotte schetsjes.
Enigszins hetzelfde zou men ook Alfons Jeurissen kunnen verwijten die in elk zijner
drie novellen: ‘Op de grens’, ‘In zee’ en ‘De oude Bil’, door Em. de Bom in de
Vlaamse reeks der Wereldbibliotheek verenigd uitgegeven, eveneens schipbreuk
lijdt door de overmatigheid der beschrijvings-vaardigheid. Bij hem is een
ongebreidelde weelderigheid het gevaar.
‘Op de grens’ is zonder twijfel een knap stuk arbeid, dat nog belangrijk aan waarde
zou gewonnen hebben, als de schrijver desnoods met iets minder uiterlijke gaafheid
wat meer zorg en aandacht aan de interne constructie besteed had. Van intrige in de
hogere zin des woords, van compositie, is hier geen sprake. De novelle is een
nacht-beschrijving, vijf-en-vijftig blz. lang, maar tenslotte geheel om het picturaal
effect geschreven en helaas niet, zoals de scherpe en betekenisvolle
karakteraanduiding van de ‘brigadier’ en zijn mannen in de aanvang deed vermoeden,
tot de climax van een wrang conflict gekomen.
Met de vangst der smokkelaars eindigt het verhaal, zonder hoogtepunt, en bloedt
als het ware dood in een volslagen banale tweederangs overpeinzing van de schrijver
aan het slot, terwijl toch de opzet een spanning teweegbracht, die een dieper gegeven
deed vermoeden, een uitwerking eiste, maar thans een gevoel van leegte achter laat.
Ik zou de schrijver willen opmerkzaam maken op Poesjkins meesterlijke novelle
‘Het schot’. Met welk een suggestieve kracht zijn hier duister-sterke figuren, door
de veelkleurige schakeringen der beschrijvingen heen, langs een vaste lijn naar een
vast doel gestuurd.
Bij Alfons Jeurissen geeft geen der novellen een gevoel van af-heid. Zij zijn niet
opgetrokken volgens een vooraf bepaald schema. Zij dwalen, doelloos, nu weer deze
dan gene richting
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uit. Waar de beschrijvingen niet als middel gebruikt zijn om een hogere bedoeling
te verduidelijken, en de figuren niet als doel, maar eenvoudig als een onpersoonlijk
en toevallig detail van de woelende nacht optreden, vervallen aanvang en einde, en
krijgen wij zodoende het gevoel met een fragment inplaats van met een in zijn
beknoptheid volgroeid kunstwerk te doen te hebben.

A. Draaijer-De Haas
‘De gelukzoeker’
Is het werkelijk nodig, en waarom dan, dat het met de ‘gelukzoeker’ van mevr.
Draaijer zo miserabel afloopt? Zo miserabel, dat als ik het boek dichtsla, een gevoel
van inwendige weeheid en wrok, van walging en verslagenheid mij blijft bevangen,
alsof het leven niets anders is dan een plompe zwaartekracht, onevenredig wreed in
zijn verbrijzeling van het kleine, zoals mij dat overkomt bij het zien van een op straat
overreden vogeltje.
Dr. Lanz is pas 23, doctor in de letteren, getrouwd, weliswaar met een oudere
vrouw, leraar in een provinciestadje; hij voldoet op de beide scholen waar hij les
geeft, schrijft zo nu en dan, heeft een klein fortuin, geen schulden of andere misères
uit zijn studententijd, leeft zonder ongeregeldheden, enz. Over een jaar of tien was
hij conrector geworden, man van gewicht in zijn kring, met wijdere belangstellingen,
als dichter lid van de ‘Vereniging’, samensteller van een commentaar op zus of zo,
secretaris van dit of dat, vol ijver literair schoonheidsgevoel bijbrengend aan de langs
hem glijdende generaties waarvan de vrouwelijke helft van vakantie tot vakantie
eenparig op hem verliefd zou zijn gebleven. Want hij is ook knap als man, met zijn
blinkende tanden en blond spitsbaardje, met zijn heimelijk gevoel van een
meerderheid, met zijn minzaam lachje en iet-wat gemaniëreerde wellevendheid, met
zijn ‘Christus-sonnetten’ en ‘Wanhoops-verzen’ in de tijdschriften, met in het kort
al de
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ijdele en onschadelijke gewichtigheden, die voor een dilettant als hij is van evenveel
gewicht zijn, als voor een kokette vrouw een verzorgde toilettafel. Ik vraag me af,
waarom gunt het leven zulk een man zijn kleine rol niet, waarom mag hij niet wat
zitten soezen op zijn werkkamer en aan een meisje, dat in de klas met gevoel gedichten
weet voor te dragen, privaatles geven, waarom wordt hem niet toegestaan
langzamerhand in zijn eigen pose in te groeien, een held te worden in ‘Eigen Haard’
en ‘Europa’, een Don Juan in Kampen of Deventer, een commentator tussen de
commentatoren? Hij was ook nog wel een mens tussen de mensen geworden, als de
moeilijkheden, de kinderen en het succes waren gekomen of achterwege gebleven.
Waarom moest hij zo onverbiddelijk worden aangegrepen, hoe vond het leven in
zijn fladderende ziel nog zulk een houvast om hem zodanig te kunnen deren?
Ik weet het niet, Dr. Lanz zelf brengt het niet tot een ‘hoger inzicht’, hij begrijpt
het zelf ook niet, mevr. Draaijer ook niet. Zijn ineenstorting is een te zware val voor
dit gewichtloze voorwerp, en tussen zijn tevreden bestaan in het keurige huisje aan
de singel, en de nacht dat hij in het Haagse Bos als een vermorzeld vod op een hoop
bladeren ligt te ijlen, gaapt een diepte die zelfs met twee ongelukkige huwelijken en
twee mislukte aanzoeken niet te overbruggen valt. Ook het opgeven van de
leraarsbetrekking, onmogelijk geworden na zijn tweede huwelijk, ook het fiasco van
zijn journalisten-loopbaan, ook de alcoholische verdoffingen, die hij in gezelschap
van de hem langzamerhand verachtende collega's zoekt, zijn meer als gevolgen dan
als oorzaken van zijn reddeloze ondergang naar voren te brengen.
Het gehele probleem zou opgelost zijn, als Dr. Lanz een werkelijke held geweest
was, met een zichzelf meeslepende zielskracht, met een tot in zijn inwendigste diepten
doorwerkende bewustzijnsmacht, zodat de noodlottige omstandigheden tot in zijn
merg voelbaar waren geweest. En nu bedoel ik nog niet eens de actieve held van
Corneille die zijn leven overheerst,
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neen, al was Dr. Lanz maar een der passieve helden van De Musset geweest, die,
slachtoffers van hun verterende sentimenten, waar zij zichzelf roekeloos in
wegwerpen, een sublieme geste vinden, waarmee zij het waardeloos leven overtreffen,
- het gehele vraagstuk was verklaard, en het boek was een geheel ander boek geweest.
Dan was nl. de kracht van deze held tot in elk onderdeel doorgedrongen: elke
volzin had stijl, elke gebeurtenis betekenis gekregen, elk complex van situaties was
compositie geworden, elk detail zou scherper markerend zijn. Want het leven heeft
misschien een waarde als werkelijkheid, maar dan alleen omdat daarin de ziel
verwerkelijkt wordt. En waarvoor dient de descriptie van het leven in de vorm van
een roman anders dan om dit voelbaar te maken?
En een mens is nu eenmaal geen vogeltje, en het gecompliceerd raderende leven
is geen vrachtwagen, waarvan het vogeltje niets begreep, het arme vogeltje, dat
op-eens verbrijzeld op de straatstenen ligt.

J. van Ammers-Küller
‘Het huis der vreugden’
‘Het is een poging, om iets van tooneelleven uit te beelden, om enkele kanten van
die telkens andere, en telkens weer boeiende wereld te laten zien’, zegt de schrijfster
in een kort voorbericht, ‘en geenszins een gecamoufleerde biografie van bestaande
tooneelmenschen.’
De roman heeft de vorm van een uitgewerkt gedenkboek door een gefingeerde
mejuffrouw Schepp opgesteld, die, zichzelf voortdurend op de achtergrond houdend,
de geschiedenis verhaalt van Jenny Heysten, een meisje uit zeer patricische maar
zeer verarmde familie, die door ontegenzeggelijke aanleg en roeping gedrongen,
haar ouderlijk huis verlaat om zich, onder de ‘chaperonne’ van de verhaalster, mejuffr.
Schepp, wat men
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noemt aan het toneel te geven. Mejuffr. Schepp deelt mede, hoe Jenny het eerste jaar
reeds, onder de invloed van een z.g. boulevardtoneeldirecteur, bij wiens troep zij
wegens persoonlijke aantrekkelijkheden gemakkelijk een plaats gevonden had, haar
pure liefde voor absoluut toneel, waaraan zij in haar creatie van ‘Marieke van
Nimweghen’ bij een dilettantenvoorstelling zulk een gevoelige uiting gegeven had,
verzaakt voor een zucht naar succes, voor een dorst naar een doen gelden van haar
relatieve kwaliteiten als actrice. Zij is niet meer de vrouw die als actrice streeft naar
de verbeelding van een in haar ziel zich onbewust voltrekkend hoger leven, zij is de
actrice geworden die met scherpe en bijna bittere moed de vrouw in zich zelf zou
offeren voor haar handhaving als actrice. Bij een door de vooruitstrevende Veraart
met hoge en zuivere idealen samengestelde troep terechtgekomen, gaat het Jenny,
geheel onder de fascinatie van Veraarts kunstzinnige illusies, aanvankelijk zeer goed.
Zij speelt Ophelia in Hamlet, Hilda in Bouwmeester Solness. Maar de corruptie, in
den beginne krachteloos tegenover het gemeenschappelijk enthousiasme, tast heimelijk
de troep aan, en als Jenny zich tenslotte heeft te handhaven tegenover het ‘roddelen’
en de jalouzie harer collega's, maakt zij van de macht gebruik die zij weet op Veraart
uit te oefenen. Maar thans is zij zelf dupe, zij heeft zichzelf bedrogen toen zij dacht
van Veraart te houden terwijl zij als actrice slechts door hem meegesleept was, en
als, door een tegen Veraart uitgebroken staking onder de acteurs, zij voor de keus
gesteld wordt Veraarts vrouw te worden of actrice te blijven, erkent zij terstond de
waardeloosheid van haar liefde door de zijde der acteurs te kiezen, en heeft daarmede
zich zelve als mens vernietigd; terwijl haar verontschuldiging, dat zij zelfs ten koste
van haar liefde haar kunst niet zou kunnen missen, krachteloos moet blijken tegenover
de overweging, dat juist Veraart haar het besef van deze kunst geschonken had.
Dit is de globale inhoud van het verhaal van mej. Schepp. Het is, zoals een kort
onderschrift meedeelt, het voornemen van
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de schrijfster op deze roman van toneelleven een vervolg te schrijven onder de titel:
‘Jenny Heysten's carrière’.
Een enkele opmerking over het boek. De beschrijving van het toneelleven zelf,
de ongeveer twintig verschillende typen en karakters der artiesten, hun gesprekken,
hun uiterlijk en opvattingen, de steeds voortwoekerende afgunst en ijdelheid, hun
zeker gebrek aan zwaarte van persoonlijkheid, zodat zij nooit in evenwicht zijn, hun
naïef egoïsme, het is alles naar het leven geschilderd, gefotografeerd,
gecinematografeerd als men wil, met geen ander doel dan de benadering van de
juistheid van het object. Ik wil er zelfs aan toevoegen dat al deze feiten zodanig
gerangschikt zijn, dat zij niet zonder ‘signification morale’ zijn en dat er, behalve in
de figuur van Veraart, - maar dit mag toegeschreven worden aan mej. Schepps
merkwaardige kortzichtigheid juist waar het hem betreft, - geen psychologische
fouten in dit boek begaan zijn.
Maar het enige wat mij uit dit boek altijd zal bijblijven, is niet het toneelleven,
maar de beschrijving in de eerste 30 blz. van Jenny's vervallen ouderlijk huis, en
mej. Schepps verblijf aldaar. Daarin lag stof voor een aangrijpender roman dan een
zedenschildering (Kent gij ‘Isabelle’ van André Gide?). Hoe is het mogelijk, dat de
schrijfster in het vervolg van de roman noch Jenny's vader, noch Timon of Philip,
meer laat opkomen? Ik gaf daar 10 tonelisten voor! (Het is bovendien een onjuistheid).
Nog iets moet mij van het hart. De schrijfster heeft veel aan Top Naeff te danken,
in deze eerste bladzijden vooral. De figuur van mej. Schepp, met haar
nog-niet-helemaal-oude-vrijsters fermheid en levenslust, doet denken aan Top Naeffs
‘Vriendin’ in haar opgeruimde kordaatheid van het aanvaarden der dingen zoals ze
nu eenmaal zijn, en er waren momenten tussen blz. 20 en blz. 70 dat ik zelfs dacht
aan ‘In den dop’ en ‘Het veulen’.
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Julia Frank
‘De sterke’
Hoe lang zal het nog duren eer de leesmachine uitgevonden wordt? Waarom niet,
na de schrijfmachine, de reken- en zetmachine, waarom niet een leesmachine die,
ons oog op de een of andere wijze kunstmatig vergrotend, ons in staat zou stellen
om minstens tien woorden tegelijk te overzien? Boeken als ‘De sterke’ van Julia
Frank moeten op deze uitvinding wachten, alvorens gelezen te kunnen worden. Maar
zolang onze machinalistische tijd zich nog niet met een dergelijk leesinstrument
completeert, zullen de schrijvers wel gedwongen blijven om met de tot de natuur
hunner kunst behorende werkmiddelen, stijl en compositie, voorlopig nog genoegen
te nemen.
Wat doen stijl en compositie in een roman? Zij geven aan de volzin en aan het
gebeurtenissen-complex een toevoeging die van essentiële waarde is. Het letterlijk
wordt figuurlijk, het beeld wordt gestalte, de passieve weergave wordt een actieve,
de Daseinsform (om uitdrukkingen uit modern-duitse kunst-theorieën te bezigen)
wordt Wirkungsform. En nu spreek ik nog slechts over het belang van stijl en
compositie van uit het standpunt van de lezer. Maar voor de schrijver is hun kracht
onontbeerlijk, want zij stellen hem in staat uit te spreken wat anders slechts aangeduid
kon worden, en te verwerkelijken het tergende visioen, dat, achter de dingen des
levens oprijzend en hen doorstralend, zijn laatste hunkering blijft. Het is de stijl die
aan ieder woord dit doorstraald-zijn verleent, en het is de compositie die dit licht in
de dingen zo geheimzinnig als 't ware condenseert, tot het vatbaar wordt, vatbaar als
de dingen zelf die er in opgelost zijn, zodat het bovenmenselijke in het menselijke
begrepen wordt. Nihil dei a nobis alienum.
De jonge schrijfster Julia Frank, die in korte spanne tijds drie lijvige werken op
onze tafel legde, veronachtzaamt deze der kunst natuurlijke werkwijze, en schrijft
geen boeken maar platen voor de toekomstige leesmachine. Vagelijk en onbewust
zal
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voor haar de roeping der kunst dezelfde zijn als voor ons, maar haar methode is
geheel verschillend. Zij geeft niet één enkel ding tot in zijn essentie waar het ‘licht’
zichtbaar wordt, zij geeft liever twintig dingen zodanig onderling geplaatst dat een
flauwe lichtspeling bemerkbaar wordt. In hoever ze daarin nog geslaagd is, is weer
een andere vraag, hier gaat het om de methode. Zij geeft massa's, enorme
hoeveelheden, maar bespeurt als ze verder gaat slechts zelden hoeveel dezer
hoeveelheden ‘quantités négligeables’ waren. In schokken en rukken wordt de lezer
herwaarts en derwaarts getrokken, maar met welk resultaat? Cinematografisch snel
en abrupt wisselen de beelden, nooit wordt verdiept of doorgedrongen, neen, steeds
nieuwe en andere oppervlakten duizelen voorbij en maken elkaar verward. Wij gaan
niet door het leven heen, wij gaan er voorlangs, rondom, met een Columbiaanse hoop
bezield eenmaal, voortdurend westwaarts zeilend, het Oosten te benaderen. Deze
methode schipbreukt op de onmogelijkheid van eindeloze multiplicatie, en niet slechts
het lezen, maar ook het schrijven moet uitgesteld worden tot de uitvinding van
bovenvermelde machine.
Dit werd de schrijfster op blz. 129 met mij eens, en terwijl we in de eerste 128
blz. dezer furieuze rapsodie zijn voorbij gesneld aan een industrieel die 24 kinderen
heeft uit zijn eerste huwelijk, één uit een concubinaat en één uit zijn tweede huwelijk,
waarvan er enigen zelfmoord plegen, idioot worden of zelf weer 17 kinderen krijgen,
waartussen dan weer zelfmoordenaars en zwakzinnigen zijn, en zo ad infinitum -,
terwijl we zo in 128 blz. voorbij gesneld zijn aan even aangetipte gruwelen waarbij
Zola's en Dostojewsky's ‘Fécondité’ en ‘Karamazoff’ kinderspel zijn -, begint op-eens
op blz. 129 een roman van het goedigste kaliber, die tot inhoud heeft de weifeling
van een meisje Franka, spruit dezer onstuimige familie, tussen haar artistiek en
sensueel temperament, belichaamd in Gijs en Bert, twee mannen, die zij ieder slechts
met één zijde van haar verdeeld gevoelsleven kan liefhebben. Eerst houdt ze van
Gijs, maar die heeft te weinig temperament, dan houdt ze van Bert, maar die
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misgunt haar het piano-spelen. Dit alles gaat in eer en deugd, want een huwelijk is
sinds blz. 129 de enige liefdesmogelijkheid.
Franka is een meisje dat meer van de liefde dan van de man houdt. Waarom zij
‘de sterke’ genoemd wordt blijft een raadsel, zij heeft veeleer de jongensachtige
onstuimigheid die bij meisjes een zwakke wil verraadt. Er zijn in dit boek drie aardige
figuren, die opvallen omdat al de overige typeringen wel wat te vlot ons voorbij
schieten zonder hun indruk achter te laten, nl. oom Klaas, oom George en tante Go.
Hadden wij een leesmachine, dan zou ik u aanraden het boek om deze drie figuurtjes
te lezen. Voor ongewapende ogen echter is het tempo van het boek te inspannend.

Marie Schmitz
‘Weifeling’
Ze zoeken al schrijvend, zou men van het merendeel onzer jonge schrijfsters kunnen
zeggen, wier enorme produktie ons verbazen doet. Men kan ook, en misschien juister,
zeggen: ze schrijven veel en werken weinig. Beethoven moet in de tijdruimte tussen
twee symfonieën harder gewerkt hebben en met meer inspanning dan hem het
schrijven zelf van de volgende symfonie kostte. Al Goethes grotere geschriften dragen
het stempel van de arbeid die er aan vooraf ging en waarvan zij het resultaat zijn, en
men kan zodoende zeggen dat hij nog oneindig meer gewerkt dan geschreven heeft.
Bij Dostojewsky is iets merkwaardigs in dit opzicht op te merken. Gedurende de
tijdperken van zijn leven dat hij ‘werkte’ aan de grote romans, terwijl dus de plannen
en denkbeelden van zijn meesterwerken hem geheel moeten vervuld hebben, was
hij door omstandigheden gedwongen voortdurend publicerende te blijven. En zo
hebben wij talrijke romans van hem als 't ware als extra-tjes uit de werk-perioden
die hem voor de grote boeken voorbereidden. Deze ‘extra-tjes’ (‘Het dodenhuis’,
‘De speler’, enz.) zijn dus
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te vergelijken met wat bij Goethe dagboeken, autobiografieën en reisbeschrijvingen
zijn: ze geven ook het best een indruk van de mens Dostojewsky en zijn bijna als
mémoires te beschouwen (Een dezer boeken heet dan ook ‘Het dagboek van een
schrijver’). Terwijl de ‘grote boeken’ als boven de persoonlijkheid van de-schrijver
uitstijgend mogen gekenmerkt worden, zijn deze ‘interludiën’ geheel een uiting
daarvan, en zijn voor de bestudeerder vooral van belang omdat zij Dostojewsky's
temperament aangeven waarmee hij in de tussenperioden werkte, d.w.z. zich tot een
volgend groot werk omhoog hief.
Men zal mij nu misschien beter begrijpen, wanneer ik herhaal dat het merendeel
onzer jonge schrijfsters ‘zoekt al schrijvend’ en dat zij ‘veel schrijven en weinig
werken’. Het vermoede en ten halve bewuste resultaat wordt reeds uitgewerkt en
loopt gevaar nimmer rijp te worden. Maar zij die geloven, haasten niet, en een
waarschuwend woord, van Dostojewsky alweer, aan een jong schrijver was: ‘laat
een werkelijk groot plan vijf jaar broeien’.
Marie Schmitz heeft, binnen zeer korte tijd, eerst een tweedelige roman
gepubliceerd, een mislukking waarover ik maar liever zwijg. Vervolgens verscheen
van haar in de Wereldbibliotheek het boekje ‘Marietje’ dat tot zelfs het
autobiografische kenmerk van een ‘tussenwerk’ had. De novelle ‘Weifeling’, die nu
in Querido's kleine reeks verschenen is, is het type van een half-resultaat, zelfs tot
in zijn uiterlijke vorm, zoals ik u bij een nadere bespreking zal trachten duidelijk te
maken.
Een weduwnaar heeft zijn nog zeer jong dochtertje in huis gedaan bij zijn
schoonmoeder. De eerste 74 blz. zijn uitsluitend gewijd aan de beschrijving van het
jonge kind dat in de ernstige sfeer van het grootmoederlijke huis een rust vindt en
een intimiteit welke haar broze jeugd behoeft. Het meisje speelt in de tuin en de oude
vrouw zit buiten in haar diepe stoel. ‘En nooit ging Emmy ver van haar weg. Ze zat
soms langen tijd bij haar te lezen of met haar poppen te spelen en wanneer ze achter
in den tuin was, dan gebeurde het wel, dat de oude vrouw ineens
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het grint hoorde kraken onder de vlugge voetjes en Emmy zich tegen haar
aanknuffelen kwam en haar kussen met een onuitgesproken teederheid, die haar
wonderlijk ontroerde.’ Dit gedeelte van het boekje is nog geheel in de mentaliteit
van ‘Marietje’ geschreven, en wordt opeens verdrongen als op blz. 74 het eigenlijke
verhaal begint. De weduwnaar is hertrouwd met een wuft en mondain meisje, heeft
de kleine Emmy onder de zorgen gesteld van haar nieuwe moeder, maar beseft met
steeds groeiende bitterheid de onvoldaanheid van dit tweede huwelijk, als het kind
hem meer en meer aan zijn eerste vrouw gaat herinneren. Opeens is dus de man,
wiens sentimenten en karakter in het eerste gedeelte vrijwel ‘à l'ombre’ zijn gebleven,
het middelpunt en de hoofdpersoon geworden, de gehele introductie schijnt tot een
ander boek te behoren en het meisje zelf heeft in beide delen een zo geheel andere
functie dat ook zij onmogelijk als trait d'union mag gelden.
Al schrijvende werd een ander thema gevonden. O heilige wetten der compositie,
gij die geeft aan wie reeds heeft, waarom ontneemt gij hem die niet heeft, nog wat
hij heeft? Waarom moet uw kracht, die de goddelijke steun is voor hem die het
menselijke ontstijgt, zo wreed en verbrijzelend zijn voor wie zichzelf genoeg is?
Want zie toch, er is in dit boekje op blz. 80 en vlg. zulk een gevoelige en ontroerende
beschrijving van het meisje, dat bij het kleine gele lampje piano speelt terwijl haar
vader, in de vensterbank zittend, de herfst en de schemer en zijn verdriet als een
grijze as op zijn hart voelt sneeuwen, wier weke ondoordringbaarheid hem voor altijd
zal beletten zich in licht en geluk te verwarmen. Ontroert u dit dan niet? Wordt dit
weggevaagd door u, raadselachtige verwoester, die eist dat wij niet bouwen, aleer
wij de top van Babels toren in de verscheurde hemel hebben waargenomen?
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J.W. de Boer
‘Solaes’
‘I'll dip my pen into my heart and write...’ Onder dit motto heeft J.W. de Boer, de
schrijver van ‘De Gek’ en ‘De Kolk in de kreek’, zijn nieuwe roman ‘Solaes’ de
wereld ingestuurd, en ons daarmee de niet gemakkelijke taak opgelegd, om over dit
zeer-zonderlinge boek een mening uit te spreken.
Het eerste nl. wat de argeloze lezer overvalt, wanneer hij onvoorbereid de eerste
hoofdstukken doorbladert, is een geweldige schrik en verbijstering.
Zonder enige inleiding namelijk, of een enkel verklarend woord vooraf, plaatst de
schrijver ons met een paar forse duwen, die geen ontkomen meer laten, verbijsterd
en met knipperende ogen, op een schelbelicht toneel met hemelhoog opsteigerende
opera-decors, en waar meer-dan-mens-grote Tristans en Parcivals in geweldige
kurassen, en horden van Walkuren ons onder hun formidabele halfgodenschreden
dreigen te verpletteren.
Want voor wij nog maar een moment tijd gehad hebben, om ons te realiseren in
wat voor sfeer de schrijver ons heeft meegesleept, fluiten reeds rechts en links de
niet-altijd-geheel-duidelijke symbolen meedogenloos om onze ontzette oren.
‘Solaes’... ‘Kruisberg’... ‘Ballinghove’... ‘Lichtstad’... ‘Bloedberg’... ‘Turvers’...
‘Kleiers’... teveel om achter elkander op te noemen.
Dit is de introductie... Maar toch, naarmate we verder lezen, en deze dwaze namen,
waaraan onze moderne oren niet meer gewend zijn, ons geleidelijk aan zijn bekend
geworden en vertrouwd, ontpopt zich uit deze warboel inderdaad een
niet-onverdienstelijke Wagneriaanse ‘Story of mankind’, die wij niet maar zo mogen
voorbijgaan.
De hoofdpersoon van dit boek, in zoverre een van deze legendarische gestalten
als ‘persoon’ kan worden beschouwd, is Solaes, de laatste spruit van het geslacht
van ‘Hero de Bruut’.
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Solaes is een ‘dwaas’, maar als ik het wel heb begrepen, heeft de schrijver hiermee
slechts willen uitdrukken, dat zijn ziel nog niet tot het eigenlijke leven gereed is, en
nog niet de gehele ontwikkelingsfase doorlopen heeft, die tot zijn eigenlijke ‘geboorte’
leiden moet.
De schrijver stelt het ons voor, als leeft Solaes nog in de gestalten uit de
voorgeschiedenis van zijn geslacht, en als moet als het ware de gehele
lijdensgeschiedenis daarvan, vanaf Hero de Bruut en diens gemalin Vromonde, die
zich voortzet en ontwikkelt in hun zoon Adel en diens kinderen Vrodemond, Joen
en Roland, en Hero's bastaard-zoon Wigo, nog eenmaal tot in al zijn duisterste diepten
in Solaes' ziel voltrokken worden, alvorens het zal dagen en hij het Licht zal kunnen
aanvaarden.
Waarschijnlijk heeft de schrijver, bewust of onbewust, deze gedachte ontleend
aan de Christelijke idee, dat de mens om tot het zuivere leven te komen, van de
Zondeval tot aan Christus' Kruisdood toe, alle symbolen der lijdens- en
bevrijdings-geschiedenis van dit aardse geslacht nog eenmaal in zichzelf heeft te
doorleven.
Hij vangt zelfs aan met de verbanning van Hero de Bruut. Wij zouden ook kunnen
zeggen, met de verdrijving van Adam uit het Paradijs.
Daarom is het ook dat ik zoëven sprak van een ‘Story of mankind’.
Want een voor een maken in het verwarde hoofd van de ‘bezeten’ Solaes de
legenden van zijn geslacht zich los, vormen zich tot gestalten, die als dreigende
stormen naderen en zijn zwakke ziel trachten te verpletteren, sleuren hem een wijle
mede in het geweld van hun duistere krachten, om dan, eenmaal uitgewerkt, weg te
ebben uit zijn geest, en zijn hoofd iets stiller, iets helderder achter te laten.
Niet in de daden van zijn eigen leven, tracht de schrijver deze
bevrijdings-worsteling uit te beelden, maar in het wederom-gebeuren der lang
gestorven legenden, met welker gestalten Solaes zich telkens vereenzelvigt.
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Zijn ziel glijdt als het ware over in die zijner voorvaderen en verricht alzo de
symbolieke daden, die hem eenmaal de weg tot de bevrijding zullen worden.
Als al deze levens, langs dood en vernieling, ondergang en wederopstanding heen
tot in uiterste consequentie in hem zijn uitgeleefd, is Solaes eindelijk gereed tot het
eigen leven en worden zijn ogen ziende en zijn geest helder.
Dit alles werd door de schrijver in grote, ruwe trekken bijna driftig getekend.
Hij gunt zich de tijd niet zich deze, zeker niet onbelangrijke opzet, voldoende
bewust te maken. En evenmin gunt hij zich de tijd groter daden en groter figuren te
componeren tot uitbeelding zijner gedachten.
In een te kort bestek, struikelend over zijn eigen bedoelingen, beelden en
verwikkelingen, komt hij bijna nergens boven een halfvoltooide, schetsmatige
aanduiding uit.
Ondoordacht strooit hij de meest waardevolle overpeinzingen achteloos hier en
daar tussen de regels door, zonder die tot groter mogelijkheid te verwerken. De
perspectieven, die een zorgzamer compositie van het gegeven hem ongetwijfeld zou
geboden hebben, gaat hij achteloos voorbij.
Met zijn driftige, korte zinnen, de hem eigen, merkwaardige stijl, die, met meer
zorg bewerkt, van een zeer suggestieve kracht had kunnen zijn, geeft hij thans de
lezer slechts de vermoeiende en verlammende sensatie van een stem die zich
voortdurend overschreeuwt.
Het boek is een natuurgeluid en meer uit de impulsen van het bloed dan van de
hersenen geschreven.
Ongetwijfeld behoort De Boer tot onze jonge talentvolle schrijvers, maar bij hem
doet zich het merkwaardige voor, dat hij meer aanleg dan toekomst heeft, omdat
deze aanleg eerder een fysieke gave, dan een geestelijke bewustzijns-macht is.
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Is. Querido
‘Manus Peet’
Amsterdams epos! Is het in de eerste plaats de sterke en typisch-lokale sfeer dezer
stad, die Querido's passieve gevoeligheid aangegrepen en ontroerd heeft, en die hij
tot uiting trachtte te brengen in het leven en in de persoonlijkheden dezer
romanfiguren? De stad overweegt in dit boek, de stad vervult en doordringt alles, en
de mensen hebben een meer dan levensgroot en diep bewustzijn, dat niet geheel hun
eigen bewustzijn is, maar waar als 't ware door ‘de stad’ aan toegevoegd wordt. Heeft
Manus Peet een eigen weemoedig-mijmerende ziel, of is zijn ziel niet anders dan de
melancholieke stemming van een regenachtige middag op het kerkhofje aan de
Schinkel? Corrie Scheendert, met haar vlagen van smart en uitdagende vrolijkheid,
met haar tingeltangel-modieusheid en innerlijke gejaagdheid, heeft zij een menselijke
zie], of is in haar belichaamd de wonderlijke geest van die nauwe bochtende straat,
waar de winkellichten in het natte asfalt smelten en waar van boven de weke zwarte
nacht tussen de huizen omlaagzakt? Is zij niet in alles wat zich tussen de
winderig-verlaten Dam en het geel-verlichte Rembrandtplein heen en weer spoedt?
En Mooie Karel, is zijn brutaliteit niet schel en vals als het licht in de Nieuwendijk,
als het ratelende draaiorgel achter het rode gordijn van een Zeedijk-kroegje? Er zijn
mensen in dit boek, die de verveloze ziel hebben van de trapjes en de scheefhangende
deurtjes der dwarsstraten, en er zijn er in wier hart nog het lied speelt van het carillon
van de onzichtbare toren. Er zijn er die over de brugleuningen buigen tot de schepen
voorbijgeschoven zijn en dan hun eigen gelaat wanstaltig-rimpelend en vergroot in
de donkere deining volgen. De morsige vrolijkheid van Warmoesstraat of
Waterlooplein is in de straatschenderijen van Bromtol en zijn kornuitjes. Onder de
olielampen der kramen liggen de sinaasappels en de stukgelezen communistische
verzenboeken - O oude stad, het rumoer van de vergaderingen is klankloos in uw
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grijze schemer. Hoeveel idealen hebt gij overleefd, voor gij ge-oeg hadt aan het
beschouwen van uw eigen werkelijkheid? Leert gij de zoekende, zijn
Diogenes-lantaarn te blussen om een mens te vinden... zichzelf?
Dit boek is als een ‘Amsterdamsch epos’ uitgewerkt, als een zang van dat organisch
leven, dat zich links en rechts van Damrak en Rokin uitstrekt. Maar wat moet een
schrijver doen die niet, zoals één schilder als Breitner deed, deze beelden
ogenblikkelijk in één visie kan neerleggen? Hij moet figuren vinden die deze
impressies belichamen, vasthouden en door hun eigen leven levend doen blijven.
Hier is de zwakke plek: de figuren hebben weinig eigen beweging en verkeren, bij
alle detail-levendigheid, in een soort psychische stilstand. Er is, bij al het tragische,
te weinig dramatiek. Al schrijvende werd de schrijver, maar niet de figuren, telkens
aangegrepen en overweldigd door de ‘stadsgeest’, welke emotie dan weder op hen
overgebracht werd. Zodat zij zijn als overmatig bevrachte schepen, zeer vast van
diepligging, maar zwaar en loom van voortgang. De psychische diepte dezer
romanfiguren is onevenredig aan hun kracht en beweging (Dezelfde opmerking zou
men ook naar aanleiding van Querido's ‘Perzische boeken’ kunnen maken).
Ondanks dit, verkies ik toch Querido's boek boven het gedicht ‘Amsterdam’ van
Adama van Scheltema, waarin de stad gepersonifieerd wordt in een (18de-eeuwse)
stedemaagd Marianne, met wie de dichter in een beurtzang treedt. Vooral omdat bij
Querido zoveel meer van de stad en zoveel minder van de schrijver zelf verteld wordt.
Omdat bij Querido de mensen als 't ware poreus en weerstandloos zijn tegenover de
stad, evenals de schrijver zelf, zodat zij doordrongen en doorspoeld zijn van het
stadsleven, dat in ieder woord en in iedere gedachte weer door hen uitgeademd en
uitgeleefd wordt. Maar men moet zich niet vergissen en denken dat, door het vele
gebruik van lokaal dialect en bargoens, de psychologie van Querido naturalistisch
is. Dit naturalisme is juist wat ik de ‘toevoeging van de
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stad’ noemde. In de kern is de psychologie dezer romanfiguren niet anders dan die
van Dickens' personen: romantisch en met veel sentiment van des schrijvers zijde
omkleed. En het naturalisme is een toevoegsel dat, hoezeer ook waardevoller dan de
kern zelve, niet tot een organisch geheel met deze kern is samengesmolten. De
schrijver stond er passief, sensitief-ontvangend, tegenover, met steeds heviger behoefte
aan steeds precieser details. Hij moet een inwendige weerloze bewogenheid gekend
hebben die, merkwaardigerwijze, zowel de scherpte van detail als de geestelijke
zwakte van zijn romanfiguren ten gevolge had. Zijn houding is in laatste instantie
eerder esthetisch dan artistiek, eerder beschouwend dan creatief, eerder kritisch dan
filosofisch geweest, zodat Manus Peet en de anderen eerder objecten dan subjecten
zijn in dit boek. Hebben zij een zelfstandig leven, en vooral: hebben zij meer leven
dan hun door de schrijver toegeschreven wordt?
Het is opvallend, dat een schrijver als Van Looy, met een zoveel geringer
gevoelsvermogen maar met meer vormingskracht, een fragment als ‘Hartjesdag’ (in
zijn bundel ‘Feesten’) weet te schrijven, dat reeds de gecopieerde werkelijkheid te
boven stijgt en, los en onafhankelijk daarvan, tot een apart levend kunstwerk wordt.
Querido, zou men kunnen zeggen, werd een dupe van de naturalistische school,
omdat hij verder ging dan zijn meester, Zola. Omdat hij niet, zoals Zola, het realistisch
waarnemen als een wetenschappelijk voorbereidende werkwijze, maar dit waarnemen
reeds als een levensbeschouwing zelf aanvaardde.
Zola's einde was het formuleren van harde onvruchtbare wetten en ten slotte de
apotheotische ‘Evangiles’, waarmede hij meende zijn scheppende taak te vervullen.
Maar toen God schiep, schiep Hij geen wetten, Hij schiep materie, Hij schiep dingen.
Dingen die een zelfstandig leven en een eigen vruchtbaar organisme hebben. Waarvan
echter ons menselijk waarnemen de werkingen nimmer tegelijk kan bevatten, maar
slechts uit een zekere herhaling kan opmaken, in een verstandelijke constructie
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van ‘wetten’. O tragisch zelfvertrouwen, te menen dat deze constructie een schepping
is!
Maar tragischer nog, zij die menen dat reeds de waarneming der werkelijkheid
een levensbeschouwing is. Leidt dit niet tot een meedogenloze versplintering van
onze geestkracht? Want onze geestkracht, tegenover de werkelijkheid staande, gaat
onder in eindeloze detaillering, en zoekt zodoende de destructie van het
waargenomene. En ziet ten slotte, dat het atoom even onaanwijsbaar en even
hypothetisch blijft als Dantes Paradijs.
En met dezelfde bovenmenselijke kracht waarmee deze dichter de gedachte van
zijn tijd geformuleerd heeft tot levende voorstellingen, en deze visioenen door de
dwang zijner vormende woorden voortdreef tot hun uiterste eigen werking (en zo
zelfstandig van kracht zijn deze visioenen dat de dichter zelve tussen hen als een
vreemde rondzwerft), met hetzelfde herculische arbeidsvermogen is Querido's
geestkracht de werkelijkheid binnengedrongen, steeds detaillerend, de taal
verbijzonderend tot een dialect, het woord verbijzonderend tot fonetische
klankaanduidingen.
En wat wij tenslotte onder de opgestapelde werkelijkheidsmassa van dit boek
ontdekken is een opzet van enige figuren, met veel innige tederheid en een warm
hart bezien, echt begrepen en met een gevoel van broederschap aangevoeld, en een
geweldig sterke werkelijkheidszin (bijna hard en als zodanig in strijd met het zachte
begrijpende gevoel van de opzet), die in het leven doordrong en het openlegde, tot
van alle kanten de ‘stadsgeest’ te voorschijn kwam en dit boek een ‘Amsterdamsch
epos’ genoemd kon worden.

Jacob Israël de Haan
‘Kwatrijnen’
Gij moogt de gedichten van Jacob Israël de Haan slordig lezen, en u verontschuldigen,
dat hij ze slordig schreef; gij moogt
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slechts weinige van zijn gedichten lezen, en tegenwerpen, dat hij er te vele schreef;
gij moogt menen, dat, van zijn Sabbathliederen tot deze dagelijkse kwatrijnen, zijn
poëzie merendeels uit gelegenheids-verzen bestaat, en volhouden, dat hij te pas en
te onpas schreef; - maar reeds om één regel van zijn merkwaardige poëzie naar waarde
te waarderen, moet gij gevoelen de vreemde diepte der ontroering, waardoor hij
schrijvend tot slordigheid zwichtte, gevoelen de zekere levens-onverschilligheid
dezer ontroering, die, in te veel gedichten en naar te veel aaanleidingen, voortdurend
en naar alle zijden, zich rusteloos als het ware steunpunten zocht tot een zinnelijke
bewustwording. Deze ontroering sproot niet voort uit een gewoon-menselijk
sentiment, als hartstocht, vertedering, medelijden of wat ook, maar meer iets, dat ik
gaarne een onder-leven zou noemen, een soort zinnelijkheid van de ziel, die niet
zozeer naar voorwerpen voor haar gevoel zocht, als wel de raadselige
onaantastbaarheid schuwde van een voor haar eigenlijk ledige wereld. De mensen
waren voor hem slechts namen, de dingen slechts beelden, de gedachten slechts
woorden. Namen, beelden en woorden. En zoals hij de kern van zijn
rechts-wetenschap tot de Significa terugbracht, en de kern van zijn geloof tot een
Joodse vaderlijke orthodoxie, zo drong in hem dit onder-leven, voor zover het dan
toch door menselijk sentiment aangedreven werd, terug naar de
kindsheids-herinnering.
Niemand heeft, in onze poëzie, zo aangrijpend beschreven hoe hijzelve als knaap
was, en dit zonder, juist daarom misschien zo aangrijpend, het tussenliggende troebele
leven één ogenblik weg te denken (Gij vindt hiervan voorbeelden door het gehele
Joodse lied, en een der voortreffelijkste op blz. 26 van het Tweede boek, uitgegeven
door de Wereldbibliotheek). Want zijn kindsheids-herinnering is niet alleen een
weemoedig omzien en een hunkerend terugverlangen, maar - en hierin ziet ge dan
tevens, als ge me volgen wilt, het onderscheid dat ik maakte tussen menselijk
sentiment en onder-leven - maar het is zijn zekerheid van een steeds nog in helderheid
en reinheid bestaande we-
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reld, die vlakbij en achter de dagelijkse, door dit licht tot doorschijnend beeld verijld,
eensklaps open ligt, en bijna als een nieuw land, bijna als een nieuw en laatst avontuur,
hem binnen lokt.
Namen, beelden en woorden. Hij werd niet voortgejaagd en verontrust door zijn
ontroeringen, want zij waren niet anders dan zijn diepere geaardheid, maar hij noemde
zich er naar. Hoe dikwijls komen de woorden: dromer, derver, schuimer, wager, en
meer dergelijke afleidingen, in zijn gedichten terug? Voor hem wie de werkelijkheid
van het gevoelsleven een zichzelf activerend woord was, was de waarlijke mens een
dichter, of liever, een in dichterlijke staat verkerende. En deze houding van een bijna
buiten-menselijk dichterschap, verbond hem aan het begrip, dat voor ons oprijst
wanneer wij ‘De Beweging’ zeggen.
Dit was de mens, de dichter. Wat waren zijn verzen? Hun enige gebondenheid is
het lettergrepenaantal en het rijm. Een ruimer gevoel voor versvorm, een bewuster
begrip van sonnet- of strofenbouw, van inwendige weteen, van interne structuur van
gedichten, heeft hij nooit gehad. Zijn altijd vierregelige verzen leven dan ook nooit
als van de dichter afgezonderde organismen, zij blijven zijn iet-wat gezonken stem,
zij zijn een immer van hem-zelf verhalend zangerig lied, vindend hun oorsprong in
die wereld van persoonlijk onder-leven waarin hij wezenlijk leefde, en blijven daar
hun beweging in voortzetten. Vandaar de volkomen (en opzettelijke) afwezigheid
van metrum, vandaar, in het ritme, de van ontroering onregelmatige ademhaling.
Het aantal der lettergrepen is tien, elf bij slepend rijm. De lettergrepen zijn, en dit
is zeer belangrijk, voor wie deze poëzie wil verstaan, alle, metrisch gesproken, van
dezelfde lengte; het ritme glijdt over de nauwelijkse heffingen der woord-accenten
en wordt nog door de rudimentaire resten van de maat-gang, meestal syncopisch
aangebracht, zoveel mogelijk onhoorbaar gemaakt. Jamben, spondeeën, dactylen of
andere indelingen zijn
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in de betere gedichten nooit te onderscheiden, iedere regel bestaat uit tien lange en
verlangzaamde syllaben. Het rijm heeft daarbij de functie deze stroom te onderbreken
en in coupletten samen te stellen, het brengt geen verhoogde klank, maar gaat te werk
door een herhaalde gelijktonigheid, een terugzinking te weeg te brengen. Hetzelfde
is op te merken voor de volzin in de strofe: dikwijls wederopneming van eenzelfde
zins-aanloop. De invloed van het Hebreeuws, met zijn overmaat van lange syllaben
en zijn mediterende spreuken-poëzie moet groot geweest zijn.
Gij leest zijn schoonste gedichten in zijn bundel ‘Liederen’, in 1917 bij Van
Kampen verschenen. Op blz. 123 vindt gij ‘Bezinning’, op blz. 139 ‘Aan den
verleider’, gedichten die in geen bloemlezing mogen ontbreken.
Nog iets over zijn laatste boek ‘Kwatrijnen’, onlangs bij dezelfde uitgever als
‘Liederen’ uitgekomen. Terstond springt in het oog, als kenmerk der
vormgevoelloosheid van De Haan, dat geen dezer vierregelige gedichtjes eigenlijk
een kwatrijn is, waarvan mijns inziens de vorm voorgoed door Omar Khayyam, met
zijn rijm-schikking a-a-b-a, vastgelegd werd. De eerste twee regels, bij Khayyam,
rijmen op elkaar, om terstond het thema in zo kort mogelijk bestek aan te geven, de
derde regel houdt in zijn rijmloosheid de uitzwaai der gedachte nog even onbeslist,
verhardt daarmee de kern van het eerste paar, maar verlengt tevens als aanloop de
kracht van de vierde regel, die, het rijm weder opnemend, het kwatrijn tot een om
zichzelf ster-snel wentelend, licht-spattend en kristal-hard geheel maakt. De kwatrijnen
van De Haan echter zijn vier-regelige impressies, de eerste twee regels merendeels
een beeld, de laatste twee een daarop rijmende meditatie, slechts zelden in zichzelf
een geheel, soms, in de meditatie, met een zekere wijsheid uitgebogen. Dit boek van
duizend kwatrijnen is bijna een in impressies verbrokkeld verhalend gedicht. Het
beschrijft zijn zeereis, zijn aankomst in het Beloofde land, en wat hij er vond, de
generaals, de Klaagmuur, de Arabische jongens en de Olijfberg, de vrien-
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den en de nachten. Dan begint een vaag heimwee te kwellen, er komen herinneringen,
Hollandse landschappen, er komt angst, onrust en leegte.
Ik schrijf er één voor u over:
Die te Amsterdam vaak zei: ‘Jeruzalem’
En naar Jeruzalem gedreven kwam,
Hij zegt met een mijmrende stem:
‘Amsterdam, Amsterdam.’

Dit is een der beste. De prevelende eentonigheid van het rijm het in elkander schuiven
der beide steden-namen, die als woorden het rijm bepalen en tevens het ritme drijven,
de van ontroering zinkende stem, die reeds de voorlaatste regel inkort en de laatste,
weer korter, alleen laat bestaan uit de naam en de aanroep als herhaling, geven dit
gedichtje een op zijn eigen gedachte gegrondveste vorm, hetgeen we in dit boek
slechts zelden vinden. Wat we echter herhaaldelijk aantreffen, zijn levendige beeldjes
en, op-eens soms, een aangrijpend zichzelf-zien in een kort-geformuleerde bekentenis.

Nieuwe Geluiden
Een keuze uit de poëzie van na de oorlog (1918-1923), bijeengebracht en
ingeleid door Dirk Coster.
I
Men krijgt 191 bladzijden poëzie uit het werk onzer jongste en allerjongste dichters,
voorafgegaan door een inleiding van 42 pagina's, die te beschouwen is als de eerste
poging tot het geven van een samenvattend overzicht der geaardheid van dit
uiteenlopend werk, der persoonlijkheden dezer dichters, der stromingen, inzichten
en tijdsomstandigheden, die invloed op hen hebben geoefend, zowel hier als in
Vlaanderen; een overzicht, ge-
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schreven door de uitnemende stilist en essayist, die Coster (wij vergeten zijn
Dostojewsky-studie niet, noch zijn ‘Nieuwe geest’ met de voortreffelijke passages
o.a. over Hadewych, het Wilhelmus, Boutens en Henriëtte Roland Holst) hier
wederom bewijst te zijn.
Er was behoefte aan zulk een bloemlezing (want onze dichtkunst is m.i. als één
organiek geheel sinds 40 jaar de beste van West-Europa, beter dan die der grote
landen zeker sedert de oorlog, hetgeen wij onvoldoende beseffen) - maar er was ook
behoefte aan zulk een inleiding. Men kan omtrent de keuze der dichters en gedichten
met de samensteller van mening verschillen, men kan principiële bezwaren maken
tegen het algemeen-poëtisch inzicht, dat aan zijn inleiding ten grondslag ligt, men
kan zowel richting als karakter van onze hedendaagse dichtkunst van geheel ander
standpunt willen bezien dan hij daar doet, - dit alles neemt niet weg, dat voor ieder
die in deze poëzie belang stelt, Costers inleiding een belangrijk feit moet genoemd
worden, primo omdat ze voor het eerst een ontwikkelingsgang poogt aan te tonen
van 12 jaar literaire arbeidzaamheid, nl. van Van Eyck naar Marsman, secundo omdat
ze door de stelligheid van haar bezield en meeslepend betoog tot eigen bewustwording
en oordeelvorming prikkelt. En moge dan dit oordeel zich afwijkend gaan gedragen,
telkens bij het herlezen in verzet komen en tenslotte zich naar een tegengestelde
richting formuleren, - het is slechts een direct gevolg van de stoutmoedigheid dezer,
in meer dan één opzicht, persoonlijk-getinte inleiding, die men juist hiervoor dankbaar
dient te zijn.
De wereld der poëzie blijft, hoezeer zij aandrift, motief en beeld daaraan moge
ontlenen, een andere wereld dan die der werkelijkheid. Zij is zelfs geen directe
weerkaatsing daarvan in de eeuwigheid. Zij is een geheel aparte wereld, die door een
geheel aparte actie van de menselijke geest, hoezeer ook door het natuurlijk leven
daartoe aangezet, wordt benaderd. Zoals een lichaam zich in zijn schaduw voortzet,
zoals een figuur door mathematische constructie verlengd kan worden, heeft (om het
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kort te zeggen) de nadering van leven naar poëzie plaats. Dit wordt mogelijk gemaakt
door een andere functie in de mens: de mogelijkheid het leven in een gedachte te
kunnen overzien en dan deze gedachte, in vorm gebracht, te kunnen continueren
totdat zij, losgekomen, uit eigen activiteit een eigen verwezenlijking in haar
woordvorm samenstelt.
Drieërlei daad dus: de levensdaad der gedachtevorming enerzijds, en anderzijds
de poëtische daad der verwezenlijking daarvan, met, als schakel tussen beide, de
zelfaangedreven beweging van de eenmaal opgeroepen woord-vorm.
Dit aangenomen, is de gang der scheppende poëzie in de 19de eeuw in het kort
als volgt te schetsen: een enorme bewustwording van de schakel-daad, zoals ik dit
trachtte aan te duiden, een bewuste wil naar de zelf-aangedreven beweging van de
woordvorm. De levensdaad (een gedachte-overzicht van het aards leven) was
belangrijk verzwakt. Men kan hier wijzen op de invloed der Romantiek, de ontdekking
der historie, het verijlen van actief religieus en filosofisch levensbesef naar
kennis-theorie, individueel eenzaamheids-pessimisme, milieu-leer, enz., - hoe het
zij, tegen het midden der eeuw, toen Baudelaire, de laatste dichter die terugblikte,
ophield te schrijven, was wat men ‘het leven dezer wereld’ noemt voorgoed uit de
belangstelling der poëzie weggevallen. Haar wereldse functie, haar levensdaad, was
toen trouwens allang overgenomen door de roman die, in dit verband te begrijpen,
zijn waarde zocht en zijn waardering vond in karakterconceptie en realistische
beschrijving en hiermede voortaan een eigen kunst-theoretische plaats heeft weten
te handhaven. De poëzie stond ‘ontwereld’, zonder enig ander doel of waarheid dan
het woord, waaruit zij haar werkelijkheid zou scheppen, en de autonomie van de
woordvorm, haar eigen wetgeving. We krijgen dan, in het laatste kwart der eeuw,
de geweldige krachtsinspanning der zich ‘poètes maudits’ wetende dichters, het
formuleren van wat ik de derde daad noemde, het letterlijk scheppend verwezenlijken
en ontdekken en benaderen van de ‘andere’ wereld. Hier moet ik, zoals zoëven Bau-
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delaire, de naam van Mallarmé noemen, de Pool-reiziger naar het poëtisch-absolute,
de naam van Keats, de eerste Robinson Crusoë op het eiland van dit volstrekt
buiten-wereldlijk geluk, van Rimbaud, de alchimist van het woord, die voorgoed
adieu zeide en niet meer omzag. Heeft de poëzie een functie als van een nieuwe
religie (hoeveel kluizenaars en martelaars reeds?) dan heeft deze religie niets uit te
staan met godsdienst, met dagelijkse goedheid, met ‘drang naar eerste menselijkheid’,
maar is een door haar met tekens in dit leven verstaanbaar maken van een voortdurend
wezenlijke vreugde die het leven te boven gaat. Horen wij dit niet in onze eigen grote
poëzie sedert tachtig? Horen wij niet de heidense lach van een goddelijk rover in
Gorter, horen wij niet het overmachtig bezonken geluk van zelfinzicht in Leopolds
‘Cheops’, de arcadische stilte in Kloos' ‘Okeanos’, het wijde besef opgenomen te
zijn in een onnoembaar vreugderijk verband in Boutens ‘Ode aan Sappho’, de
eindeloze teug geluk van zijn ‘ Morgennachtegaal’, het verlangend opstijgen naar
meer-dan-levensgroot-mens-zijn in Henriëtte Roland Holsts brede schrijfwijze? Ik
moet mij met omschrijvingen behelpen, maar waar is het zo direct en eenvoudig
uitgesproken, als in ‘Het gebed van de harpspeler’ van A. Roland Holst, neen, in
bijna ieder gedicht van deze vormrijke dichter, tot in de titel ‘Voorbij de wegen’ van
zijn bundel toe?
De gehele geschiedenis der Nederlandse dichtkunst, dit is een verplichting door
de poëzie van tachtig en wat daarop volgde, opgelegd, dient beschreven te worden.
Zij moet de geschiedenis zijn der bewustwording van deze zuivere, aan het leven
telkens ontstijgende, drang naar eigen dimensies. Zij moet in dit puur licht geschreven
worden. Alle religieuze, sociale, kunsttheoretische invloeden moeten als steun-punten
voor kenschetsing vervallen, omdat zij slechts als aanleidingen, voorwendsels,
hulpbruggen, als levensoverzichten, fungeerden. Dan vervalt goddank tevens de
dwaze standen-indeling der Middeleeuwse poëzie, de dwaze overschatting der ‘gouden
eeuw’, die, om maar één ding hier even te noemen, een boei van alexandrijnen om
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ons dichterlijk lichaam hamerde waarvan nog in 1850 de schakels om Potgieters
pols, wat zeg ik, nog omstreeks 1910 om Gossaerts keel geroest zaten (lees zijn
‘Verloren zoon’ eens over!). Dan vervallen tevens principiëler misvattingen: de
poëzie als uiting van levensgenot en levendige tekening (Prinsen), de poëzie als teder
zwichten naar ontroeringen en andere zwakheden van onze wereldlijke en vleselijke
aard (Coster). Wij houden niet van de werkelijkheidsbeschrijving, wij houden, na
Van Deyssel, van het proza. Wij houden niet van de ‘menselijke belijdenis’, wij
houden van de poëzie, die de ouden niet ten onrechte als goddelijk beschouwden.
Van het naakte geheim, ‘waar de goden zelf in schrijden’. Wij willen haar niet meer
verward en aangeduid zien met haar aanleidingen, haar voorwendsels, haar
hulpbruggen. Zij is in de eerste plaats aan te duiden en na te gaan in haar eigen wetten,
in de ontwikkeling van haar eigen vormen, in haar eigen scheppingsmogelijkheden
en -vermogen en de benadering daarvan.
Wat onze eigen moderne jonge dichters betreft, een andere houding tegenover
poëzie en leven is niet te bespeuren. Tenminste niet volstrekt. Wel misschien
betrekkelijk, en dan is het dit.
Zij nemen als uitgangspunt een volkomen zekerheid van hun interieur dichterschap,
een volkomen zekerheid van de wezenlijkheid, ik zou willen zeggen, de werkelijkheid
van het creatieve vermogen der poëzie. Dit is bijna een soort natuurlijke karaktertrek
geworden. En nu zijn ze op zoek naar verrijkingen van het woord en naar een sterker
werking van de vorm. Voor deze woord-verrijking doen zij uitvallen en plunderen
zij, als het ware, de wereld wier levenswerkelijkheid geen vat meer op hen heeft, en
voor de besten onder hen geen hinderlaag meer is. Vandaar het lichtzinnig staccato
van hun waarnemingen en gewaarwordingen, het voorbij-ijlend noemen van beelden,
het scheren langs raakpunten van het levensoppervlak.
Poging tot sterker werking van de vorm zien we b.v. in de regeneratie der ballade
(Hendrik de Vries), van het verhalend

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

196
gedicht (Slauerhoff), in verhevigd accent en woord-plastiek (Marsman), in het
hernieuwde besef van een macrocosmos (Besnard, en heel zwak en aan Adwaita te
zeer ontleend: Van de Voorde).
Maar de bloemlezing behelst 31 dichters. Ik hoop hier slechts enigszins mijn
algemeen standpunt tegenover de inleiding uiteengezet, althans gesuggereerd, te
hebben, en zal, mijn mening aan die van de samensteller telkens toetsend, een
volgende maal meer gedetailleerd over deze belangrijke uitgave schrijven.

II
Het voornemen om deze bundel samen te stellen is, zoals de inleiding zegt, ontstaan
gedurende het doorbladeren van de bloemlezing uit nieuwe Duitse lyriek, die
‘Menschheitsdammerung’ heet, en ‘waarin een breed en compleet overzicht gegeven
wordt van wat er in Duitsland aan nieuwe lyriek is ontstaan’. En onwillekeurig denken
we, hoe anders deze bundel ‘Nieuwe geluiden’ ineen gezet zou zijn, indien Coster
de ‘Poètes d'aujourd'hui’ door Van Bever en Léautaud in handen had gehad, naar
welk voorbeeld ook de Italiaanse bundel ‘Poeti d'oggi’ door Papini en Pancrazi is
samengesteld: een korte algemeen-gehouden inleiding en daarna, in alfabetische
volgorde, de dichters met, de keuze uit hun gedichten voorafgaand, telkens een
beknopte aanduiding van hun karakter en richting, een ‘notice biographique’ en een
‘essai de bibliographie’.
Juist bibliografische aantekeningen hadden we ook in deze bundel gaarne gezien.
Zeer terecht schrijft de inleider: ‘deze poëzie van na 1918 ligt verspreid in
tijdschriften, in dikwijls obscure bundeltjes, in uitgaven en uitgaafjes “niet in de
handel” soms. Een geregelde kroniek dier poëzie wordt door bijna geen tijdschrift
gegeven’, en ‘wij hebben reeds dikwijls vermoed, dat vele zonderlinge meningen
over onze nieuwe poëzie ontstaan waren door dit absoluut gemis van overzicht dat
de lezer heeft.’ Zeer juist; en daar deze bundel ons in de eerste plaats ver-
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rast met bloemlezingen uit de moderne Vlaamse en de nieuwe katholieke dichtkunst,
twee groepen die ongeveer nooit in onze grote algemene tijdschriften (als we ‘De
Stem’ uitzonderen) publiceren, maar het belangrijkste deel in ieder geval van hun
beschouwende en funderende opstellen laten drukken in groeps-organen en moedwillig
particulariserende periodieken die het liefst maar ten Zuiden van onze grote rivieren
schijnen gelezen te willen worden; daar past wel een korte bibliografie, niet alleen
van de publikaties der dichters zelve, maar ook van de studies hunner essayisten.
Neen, een ‘à consulter’ had niet mogen ontbreken. Ik herinner me b.v. dat ik, de
enkele maal dat mij de ‘Nieuwe Eeuw’ ter inzage bereikte, daar opstellen van althans
ernstige letterkundige arbeidzaamheid aantrof van Van der Meer of Bruning, dat ik
éénmaal van Paul van Ostaijen een artikel te lezen kreeg, in ‘Roeping’, ‘Pogen’ of
hoe het geheten hebben moge, dat van een merkwaardige blik ook op
Noord-nederlandse dichters getuigde. Wij vinden nu alleen, in de inhoudsopgave,
een vermelding uit welke bundel of uit welk tijdschrift het in de bloemlezing
voorkomend gedicht is genomen, maar we hadden gaarne ook de bronnen van
inleiding en bloemlezing vermeld gezien en vooral aanwijzingen tot verdere studie
willen aantreffen. ‘Wij dringen de lezer onze mening niet op, hij vorme zich de zijne.’
Maar daartoe is in de eerste plaats literatuuropgave vereist. Ik persoonlijk maakte
door dit boek voor het eerst kennis met belangwekkende verschijningen als Mussche,
Gijsen, Kuyle, Bruning en Schreurs, maar waar vind ik opstellen, door hen en over
hen? Hebben zij reeds bundels uitgegeven? Hòe kan ik mij een mening vormen?
Moet ik mij dus toch die van de inleider laten opdringen, die niet alleen pionier maar
monopolist wil blijven?
Dit over de bibliografie. Thans over de biografie. De gehele inleiding dankt haar
waarde aan dit element: de hoge toonaard waarin telkens in enkele pagina's,
voortreffelijk gestijld en doelbewust, het persoonlijk karakter en de levens-richting
van een dichter, voor zover die kenmerkend en merkwaardig zijn voor
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de gedichten die de inleider opnam, worden duidelijk gemaakt. Ook hier behoeft
men zich natuurlijk nimmer een mening te laten opdringen, maar men kan niet anders
dan toegeven, dat Coster in deze ‘meningen’ dikwijls, zoals hij dat ook vroeger deed,
bij Boutens en Henriëtte Roland Holst, een soort kernbeschrijving weet op te stellen,
waarin des dichters persoonlijkheid en de aard zijner poëzie worden samengetrokken.
Het best gelukt hem dit dan weer in die gevallen, waarin de poëzie van een dichter
schijnbaar voortkomt uit zijn leven en om zo te zeggen een verhoogde gebeurtenis
is. De prachtige bladzijden over Werumeus Bunings ‘In memoriam’ zullen wel voor
altijd de beste weg tot zijn poëzie blijven, en behoren bovendien voortaan in iedere
bloemlezing van Nederlands proza.
Waren nu echter deze karakteristieken niet aaneengevoegd tot één inleiding, maar
telkens afzonderlijk boven de opgenomen poëzie van de dichter geplaatst, zoals dat
in de ‘Poètes d'aujourd'hui’ het geval is, dan had weliswaar deze inleiding veel van
haar meeslepende betoogtrant verloren, maar tweeërlei voordeel was daarmee
gewonnen. Ten eerste voor de lezer, die telkens onmiddellijk de inleiding zou kunnen
toetsen aan de onderstaande gedichten, ten tweede voor de schrijver, die de
tekortkomingen van deze karakteristieken, die nu, in algemeen verband, zich
verontschuldigen opofferingen te zijn aan de overzichtelijkheid, maar die, afzonderlijk
geplaatst, blijkbaar onjuistheden zouden geweest zijn, dan gemakkelijker had kunnen
corrigeren.
Onjuistheden van verschillende aard. Overschatting, in het geval van De Mérode,
Beversluis, Wies Moens; verkeerd inzicht, ten opzichte van Thomson, Bles, Van
Dillen, Van de Voorde; onderschatting, bij Van den Bergh, Besnard, Marsman. Het
was hem dan zeker ook opgevallen, hoe vreemd het is dat aan de gehele ‘Getij-groep’
(Van den Bergh, Kelk, De Vries, Theunisz, Slauerhoff, Marsman, even aangenomen
dat dit een groep en déze groep de ‘Getij-groep’ is) slechts twee bladzijden worden
besteed, tegen drie à vier maal zoveel aan
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de Vlaamse en Katholieke groepen, terwijl het dan eenvoudig dwaas wordt, gehele
bladzijden te wijden aan Beversluis en Van Schagen (al is dat interessant), en Besnard
slechts als ‘bijloper’ van de veel minder oorspronkelijke Van de Voorde te behandelen.
Bij de biografie van Herman van den Bergh b.v., had de inleider dan niet kunnen
nalaten, terloops van diens belangrijke ‘Studiën’, in het ‘Getij’ verschenen, gebruik
te maken, en hij had van dezelfde dichter, daar dit een bloemlezing is van poëzie
tussen 1918 en 1923, niet slechts verzen uit ‘De boog’ dat in 1917 verscheen, maar
o.a. ook zijn ‘Blinde karner’ opgenomen. Of hij had hem, met Werumeus Buning,
van wie hij slechts gedichten opneemt, waarbij de dichter uitdrukkelijk vermeldt:
‘geschreven in 1915’, in de ‘Ingang’ geplaatst.
Hier raak ik, na mijn bezwaren omtrent bibliografie en biografie, aan de
moeilijkheid der volgorde, die de Fransen m.i. juister oplosten, door een alfabetische
en dus toevallige schikking te verkiezen boven een opzettelijke en dus partij-kiezende.
Coster plaatste vóór de eigenlijke bloemlezing, die aan de jongste dichtkunst
1918-1923 gewijd is, een kleine ‘Ingang’, d.w.z. ‘enkele dichters, die voor het tijdvak
1910-1918 representatief waren, opdat de lezer een geleidelijke overgang hebbe en
zelf kan constateren, op welke wijze sommige veranderingen in vorm en leven
plaatsgrepen.’ Zijn keus daartoe is gevallen op Van Eyck, Gossaert, Bloem, A. Roland
Holst en Nijhoff. Hij zelf geeft toe dat, naast de gekozenen, J.I. de Haan, Mr. Keuls
en Aart van der Leeuw ‘ternauwernood minder waarde’ hebben. En inderdaad, zowel
De Haan als Van der Leeuw hadden in de ‘Ingang’ niet mogen ontbreken, maar Mr.
Keuls, wiens ‘In den stroom’ in 1920 is verschenen, had niet in de ‘Ingang’, maar
bij de jongste poëzie zelf, een plaats kunnen innemen. Terwijl Werumeus Buning
en Van den Bergh, zoals ik boven reeds chronologisch aantoonde, niet tot de jongste
poëzie, maar tot de ‘Ingang’ behoren.
Dit indelen in groepen is een hachelijke onderneming en
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heeft, daar niemand in ons land beter de persoonlijkheden van dichters kan schetsen
dan Coster, in een bloemlezing, waarin hij op de persoonlijkheid telkens de bijzonder
gerechtvaardigde nadruk legt, toch weinig dieper belang. Alleen komen nu dichters
van grote betekenis dikwijls in de knel, zoals b.v. Werumeus Buning tussen De
Mérode en Beversluis, en Besnard tussen de katholieken en de Getijers. Coster schijnt
iets dergelijks gevreesd te hebben voor enige dichters die hij, in zijn indeling van de
op de ‘Ingang’ volgende ‘jongste poëzie’, bijzonder begunstigt en daarom ook maar
voorop laat gaan en tot een zonderlinge groep samenstelt: ‘De afzonderlijken’. Wie
daarin meent Nine van der Schaaf, Marie Cremers, Van Geus, Van Elro, Scholte of
Chasalle aan te treffen, vergist zich. De inleider had zijn ‘afzonderlijken’ beter
aangeduid met de ‘Stemgroep’, hetgeen even juist ware geweest als de formatie der
‘Getij-groep’, en zeker in alle opzichten duidelijker, want het zijn: Van Dillen, Marie
van K. en Van Schagen, die alleen dit ‘afzonderlijke’ hebben, dat zij het algemeenst
menselijke en natuurlijke, zonder veel omhaal van poëzie, trachten te uiten (waarin
Van Schagen dikwijls slaagt) en zodoende inderdaad meer stem dan dichter zijn!
Zo zijn er meer vreemdheden en, werkelijk, onjuistheden en onrechtvaardigheden,
ook in de keuze der gedichten en in de ruimte die aan onbelangrijke, ten koste soms
van belangrijker figuren, wordt toegemeten. Maar dit is een kwestie van smaak, en
met enkele opmerkingen, waarvoor hier slechts plaats is, zou toch weinig gezegd
zijn. Ik bepaal mij tot nog enige punten, van algemener aard, aan te stippen waarbij
Coster te simplistisch of onjuist te werk ging. Daar is de verhouding Boutens
tegenover De Beweging, die ik hier maar had laten rusten, omdat ze meer en specialer
onderzoek vereist. Daar is ‘de atmosfeer van 1910’, waarvan Coster zo juist zegt:
‘allereerst vervuld, verzadigd letterlijk door de bewondering voor de meesters, die
toen het rijptste van hun wezen gegeven hadden, P.C. Boutens, Henr. Roland Holst
en J.H. Leopold’, en even la-
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ter, wederom zeer terecht: ‘er was een tijd, dat er in Holland geen jong dichter meer
verschijnen kon, of hij viel aan deze melodieuse doem ten prooi’. In 't algemeen niet
juist, als men bedenkt dat de eerste navolger van Henr. Roland Holst Van Collem
was in 1906, en Leopolds eerste invloed in 1915 merkbaar wordt, in Buning. Neen,
vóór de oorlog waren het veeleer Van de Woestijne en, natuurlijk, Boutens en, voor
een andere groep, Verwey. Henr. Roland Holst heeft nooit school gemaakt, en
Leopolds stem is veel, veel later, misschien pas eerst na 1920, dwingend geworden,
toen A. Roland Holst zijn groot ‘Gids’-artikel over hem geschreven had. Verder, als
laatste punt, want ik moet ophouden, begrijp ik niet waarom, al was het maar bij
Beversluis (waar zijn naam beter zou gepast hebben dan die van Gezelle), wij niets
van Adama van Scheltema horen, wiens school door Margot Vos bij de jongste
dichtkunst waardiger vertegenwoordigd had kunnen worden, en door Jan Prins in de
‘Ingang’; - waarom wij niets horen van Tagore en Whitman, die méér invloed op de
Nieuwe Katholieken en Moderne Vlamingen, voor zover ik naar hun bijdragen hier
oordelen kan, gehad hebben dan zuster Hadewijch of de Duitse expressionisten,
misschien zelfs nog meer dan Boutens of Apollinaire? (bien étonnés de se trouver
ensemble).
Ik besluit deze bespreking. Het boek zal zeker zijn doel bereiken: oriëntering en
prikkel tot eigen oordeel-vorming; waaruit zonder twijfel niet anders dan meer
waardering voor onze moderne poëzie zal ontstaan, want als geheel, als wijd-vertakt
organisme, is ze de merkwaardigste van West-Europa, maar bovendien heeft ze enige
bijzondere verschijningen die we nergens anders aantreffen. Over Hollandse poëzie
geringschattend oordelen, is haar niet kennen. Althans haar niet verstaan. Althans
haar niet met die welke andere landen tegenwoordig laten zien, vergelijken.
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J.W.F. Werumeus Buning
‘In memoriam’
Deze verzen, geschreven in 1915, gedeeltelijk verschenen in ‘De Gids’ en
‘Groot-Nederland’, werden voor het eerst in 1921 door Palladium, fraai en beperkt,
uitgegeven (bij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande te Arnhem). De oplaag
van 150 exemplaren was spoedig uitverkocht en deze tweede, meer algemeen
bereikbare, uitgave bleek nodig.
Bij een tweede uitgave is het overbodig de kern en de toon dezer gedichten
nogmaals te schetsen. Bovendien is dit onlangs onnavolgbaar geschied in Costers
Inleiding tot zijn bloemlezing ‘Nieuwe geluiden’, hetgeen één der beste passages
vormt uit dit overzicht van nieuwe dichtkunst, waarop ik u reeds verleden week
opmerkzaam maakte. ‘Geheimzinnig is’, schrijft Coster over deze verzen, toegezongen
aan een geliefde die stierf, - ‘de stameling van deze verzen, dit tweede afscheid dat
zich buiten de aarde voltrekt, - slaapdronken is hun klank soms en zwaar van een
innigheid die oneindig is. Deze stem vergeet soms, wat zij in een vorige regel gezegd
heeft, verliest het verband, dwaalt weg in een tegenovergestelde richting, tracht zich
te hernemen, en verstart in één enkel woord dat een onzegbare herinnering betekent.
Het is een stem van dood en slaap, moeilijk te verstaan, vol uiterlijke invloeden en
desniettemin in zijn diepste klank onvergetelijk.’
De algemene aard dezer gedichten kan ik, na deze aanhaling, buiten beschouwing
laten, maar ik zal trachten, nu een tweede uitgave de aanleiding was tot een herlezing,
een lijn in deze bundel aan te geven, een draad zoals men dat noemt, waarlangs men
wellicht tot een overzicht en tot een minder ‘moeilijk verstaan’ komt dezer poëzie,
die soms door een zekere ééntonigheid schijnbaar volgordeloos is, maar in
werkelijkheid door een inwendige langzame groei in een bepaalde en steeds bewuster
wordende richting gedreven werd. Al moet terstond gezegd worden dat menige
wending in de afzonderlijke gedichten
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dit verband verliest, wegdwaalt naar andere zijden, of, hetgeen vaker voorkomt,
verstard blijft in een herinnering en tevergeefs de voortgang poogt te hernemen. Maar
dit blijft steeds tot het gedicht, waarin zulk een wending de stroom onderbreekt,
bepaald en het daarop volgend gedicht vangt, een eindweegs verder, de grote richting
weer op, achterhaalt haar als het ware, en stuwt de gedachte verder tot een volgend
knoop-punt, waar het zich op-eens weer belemmerd samentrekt en het voortzetten
der gedachte moet overlaten aan hetgeen nakomt.
Tussen haakjes: het zien van een ‘gang’ in een bundel wordt zowel door de dichters,
waar zij bijeen brengen, als door de critici, waar zij uitleggen, te vaak verwaarloosd.
Het is bijna het onderscheid tussen een goede en een slechte bundel als zodanig: is
hij een samenvoeging van losse gedichten, of is er in die samenvoeging zelve nog
bovendien een zekere zin te bespeuren. Dit geeft een merkwaardige toevoeging van
organische bewustheid, van eenheid in eigen wereld, een zekere tijdloosheid. De
bundel wordt meer een ding op zichzelf. De eenvoudigste volgorde is de
chronologische, waardoor de dichter een soort parallellisme tussen zijn leven en werk
aanduidt, dat meestal reeds de aard van zijn poëzie doet kennen, in overeenstemming
met zijn leven dat daaronder voelbaar blijft. Een dieper soort schikking, in naar een
doel voortgaande afdelingen, drukt buiten de verzen zelf om als 't ware een geestelijke
strekking uit. In een harmonische ontwikkeling kan dit natuurlijk met een
chronologische volgorde samenvallen. Het is een bijzondere waarde van de studies
door Van Eyck, onlangs in ‘De Gids’ geschreven, zulk een gang bij zo uiteenliggende
dichters als Leopold en Marsman, in hun bundels aangetoond en nagewezen te hebben.
Om op ‘In memoriam’ terug te komen, de dichter zelf heeft, met de, zonder in het
oog te vallen, aangebrachte Romeinse cijfers I en II, reeds een hoofdindeling
aangeduid. Dit nog: het zijn zeer teder-genuanceerde gevoelens, welker ontwikkeling
wij hier gaan volgen en ik kan ze slechts met benaderende woorden, die doorgaans
nog te hard en te direct zullen schijnen, aan-
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geven, maar ik hoop dat juist deze halfheid de goede verstaander duidelijk zal zijn.
- In I dan, vinden wij ‘Het nog gebleven zijn’ van de geliefde, na haar dood. Het is
als toeft nog iets van haar verdwenen lichaam rondom hem en de droefenis, in deze
sfeer van aards gemis, neemt als daaruit voortgesproten haar gestalte aan.
Want droefenis was als gij waart in mijn leven;
Zij was als gij, zij is niet lang gebleven.

Dit is uit de vóór-zang die nog voorafgaat aan I, waarin dit ‘nog gebleven zijn’, dat
niet lang zal duren, in drie afdelingen wordt beschreven, telkens ijler en meer bereid
tot het heengaan voor goed.
In het eerste gedeelte van I (blz. 8-13) een smeken tot versterking van deze laatste
band, met als grond de zeldzaamheid dezer liefde, haar zekerheid, het vertrouwd zijn
met elkander, in een stamelend argumenteren van hen beiden tegen een Almachtige,
tegen wie zij in de aanvang, tezamengedoken, nog opstandig zijn, totdat het inzicht
komt dat zij, juist door in die Almacht en Alaanwezigheid weg te zinken, ondanks
dood en leven, het sterkst verenigd kunnen blijven.
Ons leven is verweven met uw leven
Zooals de boomen groeien van den grond...

Hij keert hierna, tegen het einde van dit gedeelte, voorgoed zijn aandacht van God
af, om zich geheel tot de geliefde te keren en hun dieper vereniging te leren beseffen.
Dit geschiedt in het tweede gedeelte van I (blz. 14-17), in de vier schoonste
gedichten van de bundel, die ik voor mij, zolang ik deze ken, de ‘Rozen-liederen’
genoemd heb. - Zij heeft eens, herinnert hij zich, wat rozenblaren die vochtig en
gebroken onder de bloem lagen, opgebeurd en laten vallen in het gras. Thans liggen
haar handen diep in het gras, waar de wor-
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tels der rozen zijn, en hun geteisterde tederheid wordt ‘bladerloos geschud boven de
eigen blaren’. Maar uit de roos, geworteld in haar hart, zullen telkens weer donkere
rozen omhoog bloeien, en dit eeuwig leven heeft een eigen, ondergronds afgesloten
geheim dat hem ontgaat en waartegen troost niets vermag, zodat zijn ziel dit zal
moeten achterlaten om, in de stilte, haar verre tocht te wagen.
Dit ‘zich overreden en achterlaten’ is de inhoud van het derde gedeelte van I (blz.
18-22). Hij overreedt zich, dat hij, ware zij blijven leven, toch hare diepe schade
nimmer had kunnen genezen, en dat dus het leven eerder kwaad zou gebleken zijn.
Maar mèt dit losworden, ontstaat een plotseling besef dat hij nimmermeer eenzaam
zal kunnen zijn want dat, inniger nog dan de droefenis die nu heen is, de stilte ‘aard
van haar wezen’ heeft aangenomen, dat deze altijd om hem heen zal blijven, als het
licht om de wereld, en dat hetgeen hij verlaten gaat hem zal blijven drenken als een
bron van licht, ja, dat zijzelve geworden is een ‘bron van stilte's suizeling’. Dat naast
hem, neen, dwars door hem heen haar eeuwig groeien doorgaat, als van een boom
in welks schaduw hij blijft. Dit is de inhoud van I, die ik als een ‘nog gebleven zijn’
aanduidde, thans nader ik aan II dat men ‘het heengaan’ zou kunnen noemen. Ook
deze afdeling is, in drie gedeelten gesplitst, overzichtelijk.
Het eerste gedeelte (blz. 23-27) zou ‘Slaap en dood’ kunnen heten, en beschrijft
het leven als een doorleden nachtwaak, het eindelijk insluimeren in droefenis, en het
nu ophanden zijnd ontwaken in de dood als in een ruisende morgenschemering. Want
hij ziet dat de droefenis hem verloren had doen gaan, dat hij vergeten en achtergelaten
zou geweest zijn, als zijn ziel, door haar dood, zich niet mede tot de opvaart had
voorbereid. En hij gevoelt zich, door de eeuwige groei uit haar dood, ingevoerd in
een onder het leven rondgaande geheime kracht en wordt in ‘een nieuwe kring’, zoals
de tweede afdeling van II (blz. 28 en 29) zou kunnen heten, opgenomen. Het is een
gestadig uitstijgen, vrede komt voort uit vrede.
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En in de kracht van dezen vagen glans
Openen zich verloren schemeringen,
Het landschap van de ziel in trans na trans.

In dit gebied voltrekt zich dan wat Coster ‘het tweede afscheid’ noemde, hetgeen we
vinden in het derde en laatste gedeelte van II (blz. 30) dat uit één enkel sonnet bestaat
dat aldus aanvangt:
Nu ben ik in mijn kracht als in een schip gezeten,
Schaduw der zeilen valt mij op 't gelaat
En als de stroom door mijne handen gaat
Is 't hart gerust die vaste kracht te weten.

en eindigt:
En soms bonst het hart in zijn angst bewogen
Dat wel zeker is van de kracht die het drijft
Maar niet of zij mij leidt tot uwe oogen.

Tenslotte spreekt een ‘Finis’ nogmaals uit, hoe de dood in de vorm van een zacht
zingen en een oneindig herhaalde aanroep, onder het leven een werkelijke
aanwezigheid blijft.
Wat de vers-vorm betreft, - I bestaat merendeels uit strofische gedichten van
uiteenlopende structuur, en waarin eigenlijk het woordaccent, als in middeleeuwse
verzen wel eens het geval is, alleen de bouw bepaalt van de regel afzonderlijk, zelden
van een geheel gedicht, dat daardoor iets uiteenvallends krijgt. II daarentegen bestaat
uit vrij regelmatige sonnetten, de bouw dezer gedichten is inwendig sterker, en de
enige willekeur is dat soms een begin- of slotregel (dus waar zulks het minst hinderlijk
is) een voet te veel heeft. Van ontlening aan Leopold is geen sprake, al is de invloed
aan te wijzen.
Voor mij is het gedeelte der ‘Rozen-liederen’ het beste uit de bundel. Ik kan niet
nalaten er één over te schrijven:
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De oogen die het hart zich heeft gekozen
Zijn zorgeloos en diep en donker als de rozen.
En 's morgens als de nacht hen heeft bemind
Vochtig en wild, als rozen in den wind.
Vochtig en bleek als rozen na den regen
Is het gelaat, dat om hen heeft gezwegen
En huiverende in den morgenwind
Droefenis naast zich op de peluw vindt.

Deze bundel mag de rechtmatige trots zijn van onze jongere poëzie. Hij is één van
haar hoogtepunten, en het is niet in te denken dat deze gedichten ooit zullen vergeten
raken. Daarom is het betrekkelijk van weinig betekenis, dat deze tweede uitgave zo
lelijk is: er zullen gelukkig in de toekomst nog heel wat andere uitgaven het licht
zien. Maar waarom deze editie zo lelijk gemaakt, zo zeer gelijkend op een
drie-in-de-pan? En dan die drukspiegel, die zowel op de linker- als op de
rechterbladzijden zodanig naar links-hoog is geduwd, dat inbinden haast onmogelijk
is, zonder kopregel en beginletters weg te snijden! Of is ons oordeel verscherpt door
een onwillekeurige vergelijking met de eerste Palladium-uitgave?
Wij vernemen dat bij ‘Palladium’ een andere bundel van enkele verzen door
dezelfde dichter in voorbereiding is en zien deze met verlangen dit najaar tegemoet.

Henrik Scholte
‘Chrysantheem’
Nog immer bloeien de tuinen van Oscar Wilde, van Mallarmé en van Stefan George,
en iedere zomer stuift de poëtische passaat-wind van links naar rechts en van rechts
naar links dansend en dwarrelend zaadjes en pluisjes over Europa heen en weer. En
de jonge dichters te Kopenhagen en Milaan, te Amsterdam en
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Barcelona zetten hun bloempotten buiten het venster in de witgeschilderde rekjes en
vertrouwen dat dezelfde wind, die de zee beweegt en de regen tegen de ramen
aanjaagt, één zaadje, één enkel zaadje in hun zorgvuldig-gemengde bakken zal
vastwoelen, terwijl zij, over hun opengeslagen boeken gebogen, zich tot de verdere
kweek voorbereiden.
Henrik (Ibsen) Scholte vond, toen hij zijn venster weder opende, een merkwaardige
plant in de nacht daar ontbloeid. Zij bestond uit ontelbare scherpe, want nog om
zichzelf dicht-gerolde, naaldachtige sprieten (die hij ten onrechte ‘kelken’ noemde),
sprieten, zei ik, die van onderen het verscholen hart van de bloem in rode plekjes
doorboorden, en tevens met hun puntige toppen, om zo te zeggen, dauw uit het
zonlicht prikten. Hij heeft deze vreemde plant helaas niet opgekweekt, hij heeft haar
niet gedrenkt met inkt noch met bloed, waarmede zulke bloemen zo gaarne begoten
worden, hij heeft de naalden niet ontrold, omdat juist dit stekende hem zo uitstekend
aanstond -, neen, hij heeft Wybo Meyer laten komen, een foedraal doen ontwerpen,
en daarin deze van ingehouden bloeikracht spichtige spruit, ietwat gedroogd reeds,
maar met een herbarische goudglans, weggeborgen. Thans, als men in het half-donker
van zijn kamer binnentreedt, opent hij voor de waardige vreemdeling geheimzinnig
fluisterend het foedraal en toont ons zijn ‘Chrysantheem’
De duisternis stond in vervoering
rondom haar heen: groot en voornaam
bloeide de bloem als een ontroering
tegen de schemer van een raam.
Zij wilde nimmer meer verwelken,
door ongetelde uren heen
hielden haar omgebogen kelken
de scherven van haar hart bijeen.
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O hart, gij hebt zooveel toernooyen
geleden tot den laatsten lans,
dit was Uw loon: verzen ontplooyen
als chrysanthemen in een krans.

Het is zeer juist gezien, dit bundeltje in beperkte en kostbare uitgave te doen
verschijnen. Het moet inderdaad slechts onder ogen komen van zodanige
poëtisch-deskundigen, die in gedichten niet alleen de gedichten, maar tevens de
dichters verstaan. Het dadaïsme heeft wel overtuigend aangetoond, dat niet alles wat
een waarlijk dichter schrijft daarom reeds een gedicht is. Scholte is werkelijk een
zeer talentvol jong dichter van aandrift en opzet, maar het bovenstaande gedicht, dat
zijn bundel inleidt, blijft als geheel daarin het beste, al leest men telkens onder en
tussen de regels (ik schreef: telkens, maar ik bedoel: voortdurend) dingen die beter
zijn dan de verzen uitspreken. Dit geeft aan deze gedichten al de charme van
jeugd-poëzie, die verwondert en weer ontgoochelt, een zekere tergende sierlijkheid,
die meer kieskeurigheid dan beheersing is, een heftigheid, die de onhandigheid nooit
geheel excuseert, - maar zulke poëzie moet beperkt blijven voor dezulken, die een
dichter nooit wantrouwen, maar hem blijven volgen, zelfs tot voorbij de absurditeit.
Zo heeft ‘Chrysantheem’ voor de goede verstaanders de waarde van een kennismaking
met iemand, die men te zien zal krijgen in zijn groei, waarvan dit een aanvangsstadium
is, maar nog niet als een staaltje van diens vermogen. Scholte maakt een indruk van
bewustheid, en hij zal wel, evenals wij, zekerder zijn van zichzelf dan van zijn werk;
en hij zal wel, evenals wij, weten dat slechts de oorsprong van deze gedichten zuiver
was, maar dat zijn kracht zich tijdens de arbeid van het neerschrijven ontspande en
naar een krachteloze precieusheid zwichtte. En daarom durf ik voorspellen, dat
Scholte een figuur zal worden in onze poëzie, een figuur, die bestaan zal, maar nog
in voorbereiding is haar aanleg beschikbaar te stellen. Materieel gesproken is hij een
dichter, formeel echter heeft hij dit, in deze

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

210
bundel althans, nog niet bewezen. Materiële poëzie zou men kortweg noemen: het
zingen van een dichter (niet te verwarren met de mens in hem), formele poëzie: het
gedicht ‘als uit zichzelf gezongen’ (de woorden zijn van Scholte, blz. 10). Hij weet
nog zo goed als nooit het een op het ander over te dragen, hetgeen de organische
groei van alle waarlijke poëzie vereist en haar een tijdloosheid en waarheid boven
de persoon des dichters verleent.
Zodoende zijn deze verzen in zoekende toon en onrustige vorm geschreven en
blijven eigenlijk een grillig-gecoupeerd kunst-proza (want de rijmwoorden bewijzen
door hun veelvuldige uitzonderlijkheid, uitheemsheid en uitmodischheid een zwak
rijmgevoel). Ik moet hem daarom persoonlijk waarschuwen voor een verder zoeken
in de richting van het ‘Leemen idool’, het gedicht in vers-libres, dat de bundel
gevaarlijk besluit, ook al vermag hij daar een zeker cubisme in te leggen, dat doet
denken aan illustratieve houtsneden. Zijn m.i. juiste richting is de korte strofische
zelfbezinning, waarbij hem zijn grote gave voor alliteratie en assonantie wel zal heen
helpen over zijn zwak rijmgevoel, of de langzame beschrijvende alexandrijn (als in
‘Clown’, dat iets te druk, maar in de grond echt is), waarbij hij dan heel wat van de
virtuoze tekening en de opstapeling der beelden, woorden, die terstond tot harde
droppen stollen, kan laten varen voor een expressiever ritme en een
beter-geconstrueerde volzin. Thans is de volzin niet passend in de strofe, die soms
klemt en dan weer te ruim is, maar zelden gevuld wordt. Ja, wanneer men b.v. in een
gedicht als ‘Clown’ de stottering der aanstippende woorden en der formulerende
bijzinnen eens zou uitleggen tot een paar syntactisch-zuivere volzinnen binnen de
zelfgestelde vorm van het gedicht, zou het er enorm door winnen. Het rijm zou dan
vanzelf minder accidenteel lijken, het ritme leniger, de betekenis niet zozeer de klank
onderdrukken, als thans het geval is.
Ik ben veel-eisend, omdat Scholte reeds aanleiding geeft veel van hem te
verwachten.
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Johan Theunisz
‘Het klare dagen’. Een sonate in verzen
Veel minder zeker dan van Scholte ben ik van Johan Theunisz, en ik zie nog liever
dat een bundel ‘Chrysantheem’ heet en een afdeling ‘In memoriam Louis Couperus’,
dan, zoals bij Theunisz, ‘Een sonate in verzen’ en indelingen als: Adagio
mesto-Allegro moderato-Presto ardito ma non troppo!
‘Dit is werkelijk meer mesto dan presto’, zeg ik met de straatjongen. Had Theunisz
dan geen oudere vriend, met wat smaak, aan wie hij zijn proeven had kunnen laten
lezen?
Maar er zijn ernstiger dingen waarom ik aan hem twijfel. En als ik even nog aan
de onderscheiding: materiële en formele poëzie, die ik hierboven aanduidde, mag
herinneren, zou ik het zo kunnen uitdrukken: materiële poëzie heb ik hier haast niet
gevonden; een fond van persoonlijk dichterschap, dat zich in een eigen
levens-overzicht van zijn kracht bewust wordt en daarin zijn wereld samentrekt tot
een massa van energieke elementen, die in een voortdurende geduchte hunkering
verkeren dat één enkele inslag heel hun wezen zal doen ontbranden, zoals de
chaotische aardse Adam van Michel Angelo zich wendt naarde aanraking van Gods
uitgestoken hand, werkelijk, zelfs iets dat hiermee microscopisch te vergelijken zou
zijn, heb ik hier niet gevonden.
Er blijft, nu de grondtoon des dichters in deze verzen ontbreekt, een gevoelig mens
dat zich uitspreekt in formeel bijna gevaarlijk-handige versregels. Zuiver-formeel
gesproken zijn deze verzen zo kwaad niet, maar ze verraden hun gebrek aan bodem
door een voortdurend weerstandloos fladderen in de toon en door de meest evidente
ontleningen aan de meest uiteenliggende poëzie. Niets is begrijpelijker in een jong
dichter dan een bewondering voor A. Roland Holst, en zelfs dat een voorlopige
onmacht hem niet in staat stelt diens geheimzinnig gefluisterd ‘Dit eiland’ tot meer
om te werken dan tot een redenerende ‘Nocturne’ -, maar dat hij dan tevens
Reddingius
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plundert, is mij een raadsel. We vinden hier Van den Bergh en Kelk en wel drie
Hendrik de Vriezen: van ‘De nacht’, van ‘Vlamrood’ en van ‘Lofzangen’, in het
koorts-visionaire, in het pointillerend-descriptieve en in het galmende.
Theunisz' poëtische kans schuilt in zijn ritme dat een rijk en wendend vermogen
heeft. Somtijds (als in ‘Dieven in een leeg huis’ of in ‘Angst’) bereikt dit zulk een
vaart, dat het als het ware door de luchtledige woorden heenschiet, en in het gedicht
met een zeer expressieve en snelle lijn een verbeeld gevoel in omtrekken vastzet.
Dit is geen gering vermogen en het is vooral hierom dat we zijn ontwikkeling moeten
blijven volgen. Voorlopig, uit de bundel die nu voor me ligt, kan ik van zulle een
tekenend ritme geen beter voorbeeld geven, dan het vlotte schetsje ‘Pizzikato’,
geschreven naar een dans van Niddy Impehoven:
Op een punt van muziek,
tript ze luchtig-lucht...
met een lach aan de mond
en de hand ter vlucht...
op een punt
op een punt van muziek!
Plots: ze staat, - ploem! ploem!
bij een schok der muziek.
Maar de hand aan de mond
en dan juichend òp,
zweeft ze luchtig-lucht,
vlindervleugelvlug,
op een punt,
op een punt van muziek!
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Hendrik de Vries
‘Lofzangen’
Ik behoor, na lezing en herlezing van deze veertien gedichten, niet tot de velen die
na ‘De nacht’ en ‘Vlamrood’ met de laatste kleine bundel van Hendrik de Vries
teleurgesteld waren, al kan ik mij, door de moeilijkheid die ik had deze verzen te
verstaan, de teleurstelling die het boek bracht begrijpen. Want De Vries schreef, in
‘De nacht’ en ‘Vlamrood’, behalve enkele in hun vorm perfecte gedichtjes die de
aard van zijn poëzie al direct lieten vaststellen, verder merendeels aanlopen en
opzetten, fragmentarische voor-studies als het ware, spanningen die zich niet
voltrokken, werkelijkheidsbeschrijvingen die de stand van de dichter onbepaald
lieten, zodat men omtrent hem in een onzekerheid bleef verkeren, die thans, door de
te plotselinge en bijna demaskerende overgave van ‘Lofzangen’, aanvankelijk ietwat
ontnuchterd wordt.
En dit te meer, omdat hij hier de hem eigen woordkracht, waardoor zijn goede
verzen zich kenmerkten, op-eens ongebruikt laat. Het is alsof hij, buiten zijn eigenlijke
dichterlijke persoonlijkheid om, één waarheid, die hem op andere wijze in beslag
neemt, wil verkondigen. De kracht van zijn woord is daardoor armer dan zijn adem
en minder sterk dan zijn stem; hij laat een hoge maar kleurloze klank horen, die doet
denken aan een voortdurend overslaan, en met ‘lofroepen’ of ‘lofgalmen’ zou deze
bundel juister betiteld zijn dan met ‘Lofzangen’.
Om nog even bij de ‘woord-kracht’, zoals ik het noemde, van De Vries' verzen te
blijven, ze is tweeërlei en bepaalt tevens, van weerszijden, het spookachtige,
gehallucineerde karakter van zijn visionaire gedichten. Ik omschreef dit, enige jaren
geleden, ongeveer als volgt: aan de ene kant een lichtheid, een ijlheid van een
nachtwandelende geest die, zonder ergens door weerhouden te worden, in gruwelijke
en geheimzinnige ontmoetingen wordt weggeleid tot waar een plotselinge schrik
hem
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zichzelf doet zien, zoals een slaapwandelaar die men bij de naam aanroept, maar
hem dan zo onmeedogend en objectief zichzelf doet zien, dat het is alsof het ganse
visioen, daaromheen samengetrokken, één moment in een onheilspellende stilstand
blijft, - aan de andere kant geven deze droomverzen een preciese en opzettelijke
werkelijkheid, een meer dan levensgrote hyper-realiteit, in harde en onmelodieuze
regels waarin de benauwende eentonigheid van een koortsige oppressie wordt bereikt
door een voortdurend overdadig-aangewend binnenrijm, hetgeen de indruk maakt
van ineengekrompen balladen, waarbij de dichter vreesde dat het verbreden van de
vorm de kracht der dictie zou doen verminderen.
Van het eerste geef ik u een voorbeeld door één zijner ‘Droomballaden’ over te
schrijven, waarin hij een gedaante ‘met grauw beschreid’ gezicht ontmoet, die hem
meevoert ‘bij de hand’ en hem binnenbrengt in een huis, dat wel op een ‘andere’
wereld moet zijn, waar hij licht voor hem ontsteekt en hem alleen laat. ‘Hier zit ik’,
en het tikken van een klok maakt het wachten op het verlossende morgenlicht tot
een schoksgewijs martelende eindeloosheid.
Ik zag hem. Zijn gezicht was grauw beschreid.
Hij heeft mij aangesproken.
Hij heeft mij bij de hand geleid.
Hij liet mij binnen en heeft licht ontstoken.
Hier zit ik. Het getik der klok verbeidt
Nog steeds den dag, die half schijnt aangebroken.
Een lijkig vaal dat alles overspreidt,
Een schrik, ondraaglijk, als de schrik voor spoken.

Van het andere element in zijn poëzie moge ‘Mijn broer’, uit zijn eerste bundel ‘De
nacht’, een denkbeeld geven. De gestorvene is voorbij een grasveld met iepen, dat
even het beeld van een kerkhof oproept, alleen verder gegaan en verdwenen ‘door
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de woestenij’. In de droom ligt hij weer naast hem. De dichter roept hem bij de naam
en ondervraagt hem naar zijn verdere tocht. Maar de teruggekeerde dode vermag
zich slechts verstaanbaar te maken, door hun plek van afscheid, waarlangs hij ook
nu weer tot hem terug kwam, voor hem aan te duiden.
Mijn broer, gij leedt
Een einde, waar geen mensch van weet,
Vaak ligt gij naast mij, vaag, en ik
Begrijp het slecht, en tast en schrik.
De weg met iepen liept gij langs,
De vogels riepen laat. Iets bangs
Vervolgde ons beiden. Toch woudt gij
Alleen gaan door de woestenij.
Wij sliepen dezen nacht weer saam.
Uw hart sloeg naast. 'k Sprak uw naam
En vroeg, waarheen gij gingt.
Het antwoord was:
‘- Te vreeselijk om zich in te verdiepen.
Zie: 't gras
Ligt weder dicht met iepen
Omkringd.’

Om thans op ‘Lofzangen’ terug te komen, de sterkste kracht van De Vries' poëzie,
die bestaat in het insmelten van zijn woorden-rijkdom in de poëtische ervaring, is
zoals ik boven al zeide, ongebruikt gebleven; de ruwe massa dichterlijk erts, waaruit
deze bundel is samengesteld, werd er niet van doordrongen. Want hij werd hier bezig
gehouden, bijna zou men kunnen zeggen: gekweld en voortgejaagd, door een buiten
zijn ervaring liggend enorm intellectueel vraagstuk, dat met zijn sirocco ook het
machtige natuurlijke talent van Bilderdijk (waaraan het merendeel dezer verzen
onweerstaanbaar doet denken)
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heeft ingestoven en verschroeid: de oorsprong der wereld. Een zo op zichzelf
samengetrokken gewaarwordingsleven, welks ontwikkeling bestond uit een langzaam
bewustworden van eigen innerlijke nog half-slapende en vóór-menselijke natuur,
stelt plotseling dit probleem buiten zich, in de wereld, en vraagt naar de groei van
God, naar het Beginsel der dingen. Er kan niet een Niets bestaan, om de eenvoudige
reden dat het ondenkbaar is. Zelfs de vraag naar het eeuwige bewijst zijn bestaan,
zelfs het verderf dat alles achterhaalt wijst op een toekomst. En het Goddelijke is
een ‘onverbroken straling’, een ‘eeuwig hevig dageraden’, een ‘eeuwige herhaling’.
Zoo dagen achter dogen achter dagen,
En jaar aan jaar, en eeuw aan eeuw aan eeuw.
O, massa's, opgelaaid als hartstochtsvlagen!
O, vuur! O wereldnacht! O heete sneeuw!

Dit geheel op het gebied van intellectueel aanschouwen overgeplant besef, gaat De
Vries' ervaringskracht te boven. Het is het vermogen van Dante, of ten minste de
harde passie van Valéry, die daarvoor nodig zijn. Hij schiet te kort, de stem zinkt
terug achter de uitgestorte woorden, en dikwijls blijven min of meer tastende
formuleringen heen en weer vlagen. Ook Schillers beroemd lied ‘An die Freude’
brengt het eigenlijk niet verder.
Met Schiller heeft hij ook de overgang uit de ballade-toon, van de eerste periode,
naar het oratorische, van de tweede periode, gemeen. Zolang dit oratorische geen
retoriek wordt, vindt men dan soms schone en zeldzame voorbeelden van didactische
poëzie, beurtzangen van koren en tegenkoren, waartussen eensklaps een ‘stem’ met
een heldere vermaning zich verheft. Vrijheid en persoonlijke gewaarwording zijn,
in de beste momenten, opgegeven voor een eeuwig en alomzingend verband in een
groot rijk van wetten en noodlot.
Ik haal, als het beste wat ik in de bundel heb kunnen vinden, een fragment van het
laatste gedicht voor u aan, een koor uit
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‘De sterren’. Ten slotte heeft ook hier weer in de nacht, ‘dans l'ombre de l'obscure
nuit’, waarin de mens, als Kant, als Pythagoras, het omringend donker voelt
dichtsluiten om hem heen en al zijn ervaringsleven en kennis verzameld omhoog
drijft tot de vreugde van het zuiver aanschouwen, - ten slotte heeft ook hier weer het
zuiver aanschouwen van dit ‘veld met vruchten overladen’, dit ‘eeuwig hevig
dageraden’, een gevoelswaarde aan het duizelend begrip verleend.
Afgrond, steeds en steeds ontgonnen
Voor den Moei van woeste hoven Groeidrift, nimmer overwonnen,
Hoe de hagels haar berooven;
Jacht van tuimelende zonnen,
Van verschijnen, juichen, dooven;
Aanval, immer herbegonnen,
Einde, steeds en steeds verschoven.
Hunkring, nimmer te verzaden,
Levens-eeuwige herhaling:
Eén gedrang van scheppingsdaden,
Eén onafgebroken straling.

Willem de Mérode
‘Het heilig licht’
‘Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overleide
ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zoo heb ik teniet gedaan
hetgeen eens kinds was.’
Men kan werkelijk niet krachtiger en niet korter, als Paulus hier gedaan heeft, de
weerzin formuleren tegen een verschijnsel dat ik hier, in de poëzie van Willem de
Mérode, ter sprake
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breng. Het is een verschijnsel niet zozeer van zijn poëzie zelf (die hier en daar lang
niet slecht van toon is) als wel van de ziel des dichters, van de kern waaruit deze
poëzie ontsproot, en die zodanig door hetgeen ik omschrijven ga is aangetast, dat
het voortdurend en waarschuwend in zijn poëzie voelbaar wordt. Het is het
verschijnsel der kokette kinderlijkheid. Maar een kinderlijkheid niet van de geest,
als men gemakshalve en vergoelijkend aan menig mysticus en b.v. aan Paul Verlaine
toeschrijft, neen, een kinderlijkheid van nature, een zelfvoldane onvolgroeidheid,
een restant van opzettelijk achtergebleven jeugd. Juist in een profeet is de pose van
belhamel afstuitend, en desgelijks in de dichter, de door zijn woordkracht naar
bewustwording van elementaire menselijkheid willens en wetens voortgedrevene,
komt een pose van primitieve argeloosheid en van jeugdige lukrake zing-zang
eenvoudig niet te pas. Dit zogenaamd natuurlijk-blijven, deze behaagzieke
achterlijkheid, komt voort uit een gemis van waarachtige manlijke ernst, of liever
uit een vrees, daarin zoveel duidelijker tekort te schieten.
Het resultaat is een zekere frisheid die onecht is, een zekere voorgewende
eerlijkheid die een hovaardige slag om de arm houdt, een zekere uitstalling van een
zich opdringend braafheidsbesef die niet anders dan hinderlijk is. Men voelt zich
gaarne kind, omdat men dan eerder aanspraak kan maken een diepzinnig kind te zijn;
of liever, men vermijdt mens te zijn met een voorgevoel van de eenzaamheid en de
zwakheid die daarmede ons mogelijk deel zijn. Een vergelijking van b.v. Adama van
Scheltema en Hélène Swarth kan al voldoende duidelijk maken, hoezeer dit ontwijken
een nog erger tekortkoming is dan het vrijwillig zwichten in menselijke zwakheden,
hetgeen met een vorm van bewustwording kan samengaan. Het verschijnsel, echter,
waarop ik hier wijs, belemmert juist alle rijper bewustwording. Men ontmoet het in
vele vormen, schakerende tussen het prevelend bedrog van Tagore en de zwendelende
ernst van Rilkes ‘Stundenbuch’, steeds herkent men het aan een geest, die zich
behagelijk-deemoedig in een zangerige hinderlaag neer-
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vlijt en zijn diepste kennis reeds uitgesproken acht in de pathetische symbolen van
een geheel onpersoonlijke mystiek. Dit is ‘het zien door eenen spiegel in eene duistere
rede’, waarvan Paulus verder spreekt, en nimmer bereikt men, zoals hij voortgaat in
hetzelfde vers, het ‘zien van aangezicht tot aangezicht’ en het kennen van God ‘gelijk
ook ik gekend ben’.
Ik schrijf als voorbeeld een sonnet ‘De getuige’ voor u over.
Gij zijt het licht, laat mij de luchter zijn,
De stille glorie van Uw vlam te dragen.
De donkre schaduw van Uw welbehagen
Omhul mij, anderen verblijde Uw schijn.
Ik zij de flesch, wees Gij de gouden wijn.
Schuim uit mij in hun beker alle dagen,
Opdat hun dorst alleen naar Uw drank vrage,
En breek mij maar bij 't eind van het festijn.
Hun duisternis heeft schielijk licht van nooden.
Het duurt zoolang voordat de dag gaat rooden.
Ik ben bereid: neem mij als kandelaar.
Uw vuren wijn maakt levenden van dooden.
Zij smachten naar U bij hun dorre brooden.
Zoekt Gij een flesch? hier ben ik, neem mij maar.

Men kan, natuurlijk, van een fles en een kandelaar een stil-leven samenstellen en
daarin, zoals men dat noemt, zichzelve geven; vlam en wijn kunnen in diepe en
bovennatuurlijke zin beschouwd worden; - maar zó zichzelf en God telkens in één
adem en in één regel dooreenhaspelend te noemen, is eenvoudig mystificatie van
gewichtige zelfvernedering.
Het aangehaalde is niet De Mérodes beste noch zijn slechtste gedicht. Het geeft
een beeld van zijn gemiddelde kracht. Coster heeft, in de bloemlezing ‘Nieuwe
geluiden’, ongetwijfeld zijn
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beste werk naar voren gebracht. Ik volsta met een verwijzing daarheen. De Mérode
schrijft te veel: in twee jaar tijds twee dikke bundels is niet in evenredigheid met zijn
groei noch met zijn vermogen. Zowel in ‘Het kostbaar bloed’ als in ‘Het heilig licht’
ontbreken bloed en licht. De navolgingen van Rilke, Bloem en, een enkele maal, van
A. Roland Holst van ‘Verzen’, zijn bijkans ontleningen. Alles duidt op haastig en
gemakkelijk werken. Wij hopen voor deze dichter, die naar mijn weten nu reeds
twaalf jaar lang jeugdpoëzie laat horen, met zeer zeker een aardige stem maar
voortdurend de baard in de keel, dat hij zich eindelijk, wederom met Paulus, zal
afvragen: ‘Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worde?’ En
wij hopen, dat hij eveneens zal antwoorden: ‘Dat zij verre’, en dat hij zich met de
moed van een wanhopig inzicht zal opmaken voor een tocht naar Damascus, en dat
hij tenslotte hetzelfde versificatorisch talent ter beschikking moge hebben, wanneer
hij over de Grote Ontmoeting zal komen te spreken.

Dante
Dante Alighieri: ‘De Goddelijke komedie’, vertaling in terzinen door
Albert Verwey.
Men zal eerst later de daad van dit vertalen, de grote onderneming zelve, naar haar
waarde in het leven van Verwey weten te bepalen, in dit leven, geheel aan de
bewustwording en weerbaarheid van een bijna abstract en onpersoonlijk dichterschap
gewijd. Niemand onder de groten van '80 was zo weinig een geboren dichter, maar
niemand heeft zijn talenten zo vruchtbaar ingezet, niemand heeft zozeer geheel zijn
hart en geheel zijn verstand dienstbaar gemaakt aan een onvermurwbare Muze. Als
men dit dichterleven zal willen overzien, zal men de aanvang en de oriëntering van
deze in zichzelf samengetrokken maar dan ook voorgoed onverdeeld gebonden kracht
moeten vaststellen in de jaren van vriendschappelijke omgang met Kloos

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

221
en de oprichting der ‘Nieuwe Gids’. Dit als eerste punt, en een tweede, in belang
hiermede gelijkwaardig, zal men waarschijnlijk dan eerst vinden in het jaar waarin
‘De Beweging’ ophield, toen de laatste uiterlijkheid van publiciteit van deze nimmer
populaire dichter werd opgegeven voor de arbeid binnen de grenzen van een
ingekeerde stilte. Als eerste daad dezer tweede periode, een mijlpaal in zijn leven,
men zou zeggen daartoe nadrukkelijk opgesteld, kwam de uitgave van zijn in tien
delen bijeengebracht ‘Proza’, verzamelde studies, indertijd in ‘De Beweging’
verschenen, die juist door hun wetenschappelijk karakter, hun droge deskundigheid,
hier en daar, maar hun immer ernstig betoog, wellicht de langst betrouwbare
oordeelvellingen zullen blijken, die in de laatste vijftig jaar in Holland werden
geschreven, en die juist door hun vrijwillige vermindering van horizon het sterk en
eenzelvig talent van hun schrijver zullen laten bepalen. Enige, ik meen twee, praktisch
voor een beperkt publiek, en eigenlijk slechts voor een vrienden-aantal, gedrukte
dichtbundels, betekende voor deze vrienden, naar ik van één hunner vernam, een
tweede aanvang van datgeen waartoe Verwey in het diepst van zijn wezen in staat
bleek, en dus eerst een wezenlijk begin. Mij kwamen ze helaas niet onder ogen, maar
een zelfde gevoel van heldhaftige voortzetting en dieper renouveau deed me
bewonderend zijn Dante-vertaling ter hand nemen, en één ogenblik was ik als zij,
die in dit land laag langs de zee leven en voor wie herhaaldelijk een gebaar, dat hen
van de Noordwijkse duintop bereikte, de richting aanduidde. En ik meende te
begrijpen dat deze wenk thans een andere lering wees dan voorheen: dat de zin en
de kracht van de wenk nog wel steeds bestond in een dringend wijzen op binding en
vorm, maar dat, maande het, nu de onverzettelijkheid der levensverschijnselen ons
tot de droom beperkte, het onze grootste daad moest zijn deze droom tot een
werkelijkheid te formeren, die waarlijk een wereld, voor onze ziel bewoonbaar, moge
blijken. Dit zal het geheime gebaar zijn van de Dante-vertaling voor ieder voor wie
elk nieuw werk van Verwey de
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betekenis van een teken heeft, en ik zag in de nacht, waarin wij allen tasten, een
zoeklicht over Europa zwenken en zijn richting van Weimar naar Ravenna verleggen.
Dat ik al deze beschouwingen over de persoonlijkheid van Verwey maak naar
aanleiding van een vertaling, heeft misschien zijn oorzaak hierin, dat aan deze
vertaling een inleiding voorafgaat waarin wij, als naar mijn weten nergens duidelijker
in de tien delen ‘Proza’, Verweys persoonlijkheid werkzaam bezig zien zich een
toegang te hameren in dat ‘ontzaglijk wereld-, staats- en kerkgebouw’, zoals Stefan
George de Divina commedia genoemd heeft. Wij zien hem bladerend lezen, langs
alle zijden zoeken naar een inzicht en naar een overzicht over dit werk dat zijn enorme
omvang binnen de strengste vorm besloten houdt. En het merkwaardige van zijn
zoeken is, dat hij eerst zijn doorbraakpunt tot het gedicht weet gevonden te hebben,
wanneer hij een aanhechtingslijn ontdekt, een litteken, een soort naad, die dwars
over de ronde vorm van het werk heenloopt, en die dus ook vermoedelijk voor het
aanvangspunt van de dichter zelve mag gehouden worden.
‘Ging het aan, te beginnen met het begin, zich te verdiepen in de Inferno, vier en
dertig zangen lang niets dan de Hel te zien? Hoe zeer zou men dan bij Dante in het
nadeel zijn, die voortdurend den samenhang tusschen Inferno, Purgatorio en Paradiso,
hun innerlijke eenheid gevoeld had, en daaruit juist ieder vers had laten voortvloeien
-’ Even later: ‘waar was eigenlijk het punt in de Commedia waar Dante's besef van
de eenheid van zijn werk zich uitbeeldde...?’ en weer even later: ‘Al bladerend bleef
ik staan bij den 27sten zang van het Vagevuur.’
Na een korte omschrijving, en verantwoording, waarom de toon van de aanhef
van deze zang hem sterker dan enige andere toon in de Commedia in trilling bracht,
gaat hij voort: ‘De inhoud van dezen zang is geen andere - zooals ieder weet - dan
het eind van Vergilius' leiderschap.’ Geen der commentaren, mij bekend, heeft de
diepe ernst van dit afscheid, slechts zwak getemperd door het vooruitzicht nu weldra
Vergilius door
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Beatrice vervangen te zien, zozeer bijna persoonlijk met Dante medegevoeld als
Verwey deed, door het bijzonder aanwijzen van het belang dezer plaats; maar werpt
dit tevens niet, terugslaand, een licht op Verwey? Kennen wij iemand niet door zijn
voorkeur, wanneer hij zozeer aan de persoonlijkheid des schrijvers onttogen werken,
als die van Shakespeare of de Bijbel, en waartoe de Divina commedia ook behoort,
benadert en binnendringt op de enige wijze waarop dit altijd mogelijk zal blijven:
de persoonlijke? - En Verwey vervolgt: - ‘Dat feit alleen al moest de veronderstelling
doen opkomen dat hij in de Commedia een moment van bezinning vertegenwoordigt,
en wel van allerhoogste en verst reikende bezinning. Vergilius heeft Dante begeleid
tot boven op den Louteringsberg; nadat deze door het vuur dat den berg omgordelt
gegaan is, wacht Beatrice hem. Doordat dit feit, dat we van 't begin af wisten, en
waaraan we in den loop van het gedicht meermalen herinnerd zijn, zijn vervulling
nabijkomt en aanstonds in de verschijning treedt, wordt ons een geleding van het
werk bewust, een eenvoudiger dan de drieledige naar de lokaliteiten Hel,
Louteringsberg, Hemel, een tweeledige, die verpersoonlijkt wordt in de begeleiding.’
Dat Dante het alles in zijn werk beheersende principe der Drievuldigheid, dat van
de bouw der boeken tot in de vorm der terzinen volgbaar is, ook in de begeleiding
vasthield, weet ieder die beseft van welk een belang voor de dichter de laatste drie
zangen van het derde Boek moeten geweest zijn, waar de naar haar plaats in de Troon
ontstegen Beatrice vervangen wordt door St. Bernard die, na zijn beroemd gebed in
de laatste zang, naast Dante staat bij het opperste visioen, waarbij hij ‘het zien
machtiger bevond dan onze rede’. Dante was een te gevoelig constructeur om deze
driedeling met de andere te laten samenvallen, waardoor de indelingen bijna
insnijdingen die de delen uiteen zouden hebben doen vallen, zouden geworden zijn,
maar tevens een te bewust aanbrenger van ieder onderdeel dan dat wij, zelfs bij een
overzicht, geen schade zouden aanrichten door het in onze gedachte niet op te nemen.
Er zijn meer geledingen
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te onderscheiden en na te wijzen die de geweldige vorm der Divina commedia zouden
kunnen indelen, behalve die der ‘lokaliteiten’ of der begeleidingen, die der wateren
bijvoorbeeld, die der vuren welke Dante te doortrekken heeft, maar men zal steeds,
het geheel overziende, tot de slotsom komen, dat een tweeledige onderscheiding
splitsend zoude werken, terwijl een drieledige zich om het gedicht heenrondt en als
een meridiaan het omspant.
Wat zoekt men in Dante? het geheel van het werk, of alleen het dichterlijke? Indien
het laatste het geval is, dan heeft Stefan George gelijk, die slechts enkele episoden,
welke hem het eerst aanspraken, zo meesterlijk vertaalde, dat Verwey terecht daarover
schrijft: ‘de eenige inderdaad die de schoonheid van de Commedia, van gedeelten
tenminste, bij benadering had weergegeven’. Maar ik voor mij ben het hartstochtelijk
met Verwey eens, wanneer hij als resultaat van zijn overwegingen aanneemt: Dante
kan niet bedoeld hebben, dat men zijn werk bij gedeelten zag; waarmede echter voor
de kenners, die zich de brokstukken in het geheel kunnen indenken, de vertalingen
van George van de grootste waarde blijven.
De Divina commedia is misschien juist het enige grote werk der wereldliteratuur
dat met alle functies van de menselijke geest geconcipieerd, uitgewerkt en afgerond
is. Wat wij in Goethes Faust II als een tekort blijven voelen: de onpersoonlijke
gevoelloosheid der intellectueel bijeengegaarde stof: hier is het aanwezig en ik
bespeur het in de tederheid en eindeloze belangstelling zelve waarmee de dichter
telkens in gesprek komt met zijn opgeroepen gestalten; - het is van hetzelfde roekeloos
mysticisme als De reis van St. Brandaan, maar strakker beheerst en verder
volgehouden in de vormen van een wijze scholastiek; - zijn gestalten hebben dezelfde
beweeglijke gevoelsonstuimigheid der Dramatis personae van Browning, maar zijn
mystische interpretatie geeft hun een eeuwige betekenis, en stelt het drama op waarvan
Browning ons slechts enige figuren doet zien; - hier zijn schaduwen van dromen,
hier is realiteit en hier zijn
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beelden wier picturale kracht te sterk is om nog door symbolische betekenissen nader
verduidelijkt te kunnen worden. Er is geen volkstafreel van Breero zo naturalistisch
als de duivels-patrouille in de 22ste zang van de Hel; - er is geen rei van Vondel wier
woord en wederwoord zo zeker en verheven stijgen tot in de Kristallijnen Hemel; er is geen monster in Milton dat geëvenaard wordt door Dantes Gerione, want hun
beider beeld van Lucifer valt niet te vergelijken.
Zonder er hier nader bij stil te staan, of zulks veel of weinig zegt, zonder
vergelijkingen te gaan opstellen tussen enige vorige vertalingen, moet men wel
aannemen, dat Verweys vertaling de beste Nederlandse ‘Goddelijke komedie’ is,
althans nog de minst onbevredigende. Men moet zulle een zware, gepredestineerd
ondankbare arbeid met de grootste welwillendheid tegemoet treden, men moet zich
door alle mogelijke taalbochten en stijlkronkels niet laten ergeren, men moet zeker
de vertalers-vrijheid ruimer stellen dan de zogenaamde dichterlijke vrijheid, - al deze
verplichtingen worden in grote mate de lezer opgelegd, - dan bereikt men, langs
hoeveel omwegen dan ook, het doel, dat de vertaler zich stelde: een benadering van
Dante.
Deze benadering trachtte de grote Duitse dichter Stefan George te geven door
enige zeer scherp gekozen en zeer sterk beeldende fragmenten in onvergelijkelijke
Duitse terzinen te hierdichten. Maar hij bracht nog niet het twintigste van de gehele
stof. Verwey heeft het geheel aangedurfd, en al evenaart hij nergens, zelfs plaatselijk,
zelfs op een enkele langere plaats, de machtige dictie van Georges verzen, voor mijn
besef wordt dit vergoed door het feit, dat hij, met al de vrijheden en forceringen, die
men bij zulk een arbeid wel moet toestaan, in ieder geval een complete en in zijn
geheel leesbare Dante heeft afgeleverd. En wanneer ik thans enige opmerkingen over
de vertaling ga te berde brengen, onthoude men, dat ik daarachter van de diepste
waardering bezield blijf.
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1. Mijn eerste opmerking betreft het ontbreken van aantekeningen. Hoe is het mogelijk
dat Verwey niet voelde, dat die in een vertaling, welke een inleiding tot het geheel
der Divina commedia wil zijn, juist daarom niet mogen ontbreken. Met iets meer
dan Boeken en veel minder dan Rensburg geeft, had hij kunnen volstaan. Dante blijft,
zonder verklaringen van hetgeen voor hem en voor zijn tijdgenoten vanzelf duidelijk
was, voor ons dikwijls niet slechts duister, maar volkomen onbegrijpelijk. Niemand
zal het wel met Verwey eens zijn wanneer hij schrijft: ‘Of wij Dante's toespelingen
op menschen en toestanden van zijn tijd niet meer begrijpen, van mythologie en oude
geschiedenis minder kennis hebben dan hij aanneemt, en niet zonder kaarten een
duidelijk begrip krijgen van zijn wereldstelsel, het heeft bijkomstige beteekenis, maar
raakt het wezen niet. Het wezen is de poëzie die ik in haar drie aspecten:
lichamelijkheid, geestelijkheid en de tusschen die beide gelegene reflectie, getracht
heb uit te drukken. Aanteekeningen heb ik daarom niet toegevoegd: men vindt ze
achter tal van uitgaven en in tal van handboeken.’ Dante zelf, die tijdens zijn tocht
voortdurend de pas inhoudt om aan zijn geleider verklaring te vragen van hetgeen
hij niet verstaat, die telkens in mijmeringen verzinkt of in astronomische termen
uiteenzet, hoe laat het aan de dag is, die meer dan eens, terugziend, een overzicht
geeft van de afgelegde weg en Vergilius of Beatrice laat voorspellen wat hem nog
te wachten staat, ja, wiens gehele wereldstelsel zeer zeker voor hemzelf meer een
werkelijk begrip dan slechts de intellectuele compositie van een groot gedicht bleef;
- Dante zelf zou zeker aantekeningen hebben aangebracht, gesteld dat hij een uitgave
moest bezorgen; zou waarschijnlijk deze ‘bijkomstigheid’ toch van onontbeerlijk
belang geacht hebben, en nog niet eens zozeer waar het mythologie en oude
geschiedenis, maar vooral waar het Toscaanse toestanden en alle mogelijke 13
de-eeuwse figuren en bijzonderheden zou betroffen hebben.
De nodige aantekeningen zullen toch nooit meer ruimte innemen dan de tekst zelf,
en met het oog hierop stel ik me een
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ideale uitgave van een vertaling als volgt voor: op de rechterbladzijden de tekst, op
de linkerpagina's de daarop betrekking hebbende aantekeningen. Want om telkens
naar het slot van de zang, zoals bij Kok, of naar de laatste bladzijden van het boek,
zoals bij Boeken, te moeten omslaan, zonder dat dan meestal nog ter plaatse in de
tekst daarnaar verwezen wordt, zoals bij Rensburg, is storend voor wie het er vooral
om te doen is de gang van het gedicht te blijven volgen. Bovendien, juist ten dienste
van het voortdurend bijblijven in het werk als geheel, juist om nooit een zang als iets
aparts te lezen waardoor we, volgens Verwey, ‘zoozeer bij Dante in het nadeel zouden
zijn die den samenhang en de innerlijke eenheid aanhoudend voor oogen moet hebben
gehad’, zou ik voorstellen het voorbeeld van Passerini's Dante-uitgave te volgen,
waarin trouwens ook op bovengenoemde wijze de aantekeningen naast de tekst
geplaatst zijn. Men vindt daar niet slechts, als bij Verwey, boven de bladzijden
vermeld in welke zang van Hel, Louteringsberg of Paradijs we vertoeven, maar tevens
in welke kring van de Hel, in welke omgang van de Louteringsberg, wie de dichter
daar aantreft en op wie hij in het bijzonder de aandacht vestigt, hetgeen bij Verwey
alles ontbreekt. Dus b.v. Hel, Kring VIII, Kuil VI, Farizeeërs, Kaiafas, boven de
aantekeningen, en daarnaast Zang XXIII, boven de tekst; - of: Louteringsberg,
Omgang V, Hebzuchtigen, Koningen van Frankrijk, en daartegenover Zang XX, enz.
Dit is werkelijk voor het doorlezen en bijblijven, vooral als dan bovendien de
aantekeningen onder het oog liggen, van buitengewoon veel voordeel.
2. Mijn tweede opmerking betreft het rijm. Noch de prozavertaling van Boeken,
al is dit proza dan ook nauwkeurig tekenend en hier en daar kernachtig, noch de
rijmloze van Kok, al is hier in metrische vorm de letterlijke tekst op de voet gevolgd,
zijn in staat de lezer in de gespannen, in zekere zin opgetilde staat te houden die voor
het lezen van meer dan één zang achtereenvolgens nodig is. Verwey en Rensburg
hebben gelijk: de Commedia is een rijmgedicht en zelfs een gebrekkig bereiken
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van dit essentiële is boven het vrijwillig zwichten naar een lager plan te verkiezen.
Maar nu een zuiver technische kwestie, een kwestie van gehoor. Verwey merkt
terecht op, dat al Dantes rijmen tweelettergrepig zijn. ‘Het nederlandsch is van zulke
niet misdeeld... maar in vergelijking met het italjaansch zijn het er weinig. Zou de
kans niet groot zijn, dat, wanneer men een deel van het werk had overgezet, de
voorraad te poover bleek, men zich al te vaak zou moeten herhalen, men uit pure
verveling steken bleef? Zoolang ik met de Inferno bezig was, heeft die vraag me
geen rust gelaten. Bij het begin van iederen zang was ik bezorgd. Nog op het eind
van de laatste was ik benieuwd of nergens het rijm zou haperen.’
Belangrijker echter dan het vraagstuk van de ‘voorraad’, had dat der kwaliteit
moeten zijn. Want een tweelettergrepig rijm in het Italiaans is niet hetzelfde als in
het Nederlands. Het verschil schuilt vooral hierin, dat de tweede lettergreep, die het
rijm slepend maakt, in het Nederlands bijna aanhoudend door een stomme e,
daarentegen in het Italiaans door alle vocalen van het alfabet gevormd wordt. Waarbij
men nog dient in 't oog te houden dat de Nederlandse stomme e meestal in een
gesloten, de Italiaanse volle klinker merendeels in een open syllabe optreedt. Die
eindeloze herhaling van stomme e's in de tweede lettergreep werkt, ondanks de
grootste voorraad van klankwisseling in de eerste, voor een gevoelig oor op de duur
onherroepelijk eentonig. De klassieke Fransen en Hollanders hebben dit bij de
samenstelling van hun alexandrijnenvorm ook terstond ingezien, en zowel Racine
als Vondel wisselen paren van staand en slepend rijm beurtelings regelmatig af.
Hetgeen bij het verkrijgen van het eenvoudige voordeel van over een rijker woordkeus
en dus een nog rijker rijm te doen beschikken, het nadeel van een mogelijke
eentonigheid der klankloze uitgangs-e's vermijdt. Waarom zou men dit bij een
vertaling van zulk een groot ‘rijmgedicht’ in terzinen ook niet in overweging nemen?
Waarom niet mannelijk en vrouwelijk rijm om beur-
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ten gebezigd, waarbij de Nederlandse rijmkracht ten volle in werking zoude zijn
gesteld en dan werkelijk in niets tegenover het Italiaans had behoeven onder te doen?
Het is merkwaardig, dat zowel Henriëtte van der Schalk in haar ‘Verzen in terzinen
geschreven’, doorgaans, als Frederik van Eeden in zijn ‘Lied van schijn en wezen’,
regelmatig, om beurten staand en slepend rijm afwisselen.
3. Een opmerking over de grenzen der ‘vertalersvrijheid’. Deze is groot, en
‘vraagde’ in plaats van ‘vroeg’ is geoorloofd. Erger zijn germanismen als:
‘versteuren’, ‘zwimmen’, ‘tuischen’, ‘stork-geklapper’; woorden als ‘bevremmen’,
‘pramen’, ‘bedrongen’, maar bepaald hinderlijk en stotend werkt op mij het weglaten
van het tussenwoordje ‘te’ in werkwoordverbindingen. Zo iets maakt zijn taal (Verwey
doet het in zijn eigen verzen ook) amorf en verschrompeld. Hij schrijft b.v.: ‘gij
pleegt warmen’ (blz. 72. L.) ‘wenscht verkrijgen’ (blz. 100. L.) ‘heeft verdrieten’ en
‘blijkt wezen’ (blz. 103. L.) ‘waagt strekken’ (blz. 117. L.). Dit kon soms zeer
eenvoudig verholpen worden als b.v. op blz. 54 H. waar Farinati halverlijf uit zijn
grafkuil oprijst:
Die borst en voorhoofd fier hield opgeheven
Als om doen zien hoe hij de Hel verachtte.

Waarom staat hier niet in de laatste regel:
Om te doen zien, enz. -?

4. Zoals al boven bij het achterwege laten van aantekeningen opgemerkt werd: Dante
vergt een grondige kennis van oude geschiedenis, de Bijbel, en zo meer. Nu komt
het echter herhaaldelijk voor, dat, terwijl Dante een zeer verstaanbare toespeling
maakt op een Bijbels of Grieks verhaal, met de daarvoor gebruikelijke en algemeen
bekende termen, Verwey dit dan in zeer vage omschrijving weergeeft (Het
omgekeerde zou ik ge-
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oorloofd achten). Zo spreekt Dante in het begin van de 21ste Zang van de
Louteringsberg over ‘de Samaritaanse vrouw’, hetgeen voor ieder een veel bekender
klank is dan Verweys weergave: ‘'t vrouwtje aan de bron van Thimnat’; in dezelfde
zang vertaalt hij Dantes ‘Titus’ (de imperator die Jeruzalem verwoestte) door ‘de
zoon van Vespasiaan’, wat voor veel mensen wel minder duidelijk zal zijn. In de 4de
Zang van de Hel spreekt Dante van ‘Israël (= Jacob) met Rachel, waarvoor hij zolang
werkte’. Verwey laat de naam Rachel weg en schrijft ‘Israël... en Haar die 't werk
hem lang maakte maar lichter’. Dit wordt een duistere omschrijving. (Tussen haakjes:
op deze plaats gebruikt Dante zelf staand rijm, terwijl Verwey blijft slepen).
5. In de 26ste Zang van de Louteringsberg treedt Dante in gesprek met de beroemde
Provençaalse dichter Arnaud Daniel. Dante laat hem in zijn eigen taal spreken, en
zo staan tussen het Italiaans op-eens een achttal oud-Franse verzen. Stefan George
die deze plaats ook vertaalde, gaf deze regels, om het verschil in taal te doen voelen,
in het Nederlands weer. De eerste Nederlandse vertaler na George, had de verplichting
van wederkerigheid, en ik zou het in Verwey bijzonder gewaardeerd hebben, als hij
deze 8 regels in het Duits had overgezet.
In de 24ste Zang ontmoet Dante de Toscaanse dichter Buonagiunta, een epigoon
van de Siciliaanse school, waarvan Lentini, de notarius van Frederik II, de meester
was. Deze komt ter sprake onder zijn bijnaam ‘il notaio’. Zoals bij ons Hooft algemeen
bekend is als de Drost, was Lentini bekend als de ‘notaio’. Niemand bij ons echter,
wanneer men iets over een zekere Pieter Cornelisz las, zou terstond raden dat hiermee
Hooft bedoeld moest zijn, en zo is ook de weergave van ‘notaio’ door de
veronderstelde voornaam van Lentini, nl. Jacopo, geheel vertroebelend. Vooral omdat
er andere dichters dan Lentini uit die tijd de voornaam Jacopo droegen, en omdat
Lentini zelf niet Jacopo maar Giacomo heette!
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H. Marsman
‘Verzen’
Ik voor mij blijf geloven, dat de taal die wij in de dagelijkse omgang bezigen, een
zeer bijkomstige en betrekkelijk eerst laat ontstane vorm van het woord is. Wat wij
tot elkaar spreken bestaat uit woorden die, reeds eeuwen en eeuwen, en waarschijnlijk
voorgoed, verkeren in een soort tertiair tijdperk van ontwikkeling, toen met het sterker
worden van ons sociaal instinct de behoeften tot mededeling van een gevoel en tot
aanduiding van een voorwerp langzamerhand van meer belang werden geacht dan
het gevoel en het voorwerp zelf. De taal, in dit tertiair tijdperk, een spel van
verstandhoudingen, heeft nu nog slechts als mogelijkheid van een laatste groei een
fijner en scherper toepassing van haar verhoudingsleer, de syntaxis. Een doorbraak
te maken in deze tertiaire laag, enerzijds door haar te zuiveren, maar vooral,
anderzijds, door in haar zelf elementen van dieper en meer primaire oorsprong,
stammend uit een tijd van directer woord-emotie, werkzaam te stellen op de wijze
dezer woorden zelf, dus onverschillig van hare verbindingen, is de bijna zuiver
biologische functie der poëzie, van haar metrische techniek, assonantie en strofenbouw
in het bijzonder. Zij maakt onder de overgangs-termen voelbaar het verzonken woord,
het ding van het woord, van vóór dat het uitdrukkingsmiddel geworden was. En
zolang het woord overgangsformule en mogelijkheid tot verstaanbaarmaking zal
blijven, en dat zal wel voor altijd het geval zijn, zolang dagelijks de taal het woord
overwoekert zodat zijn duidende functie van meer waarde is dan zijn eigen organische
kracht, en dit zal wel blijven toenemen, zolang is er, steeds strenger en fijner, een
techniek der poëzie nodig, die wetten bezigt om deze andere wetten te voltrekken
en op te heffen, die een eigen dieper taal maakt, vermoedelijk gelijkwaardig aan de
taal van een denkbeeldige vóór-tijd, waarin het woord meer een zakelijk dan een
persoonlijk orgaan was.
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Het woord, het ding van het woord, moet dus steeds nog aanwezig zijn in ons fysiek
onderbewustzijn, waar ook de wetten der poëtische techniek gelijktijdig ontstonden
en nog bestaan. Hier is het woord, in wat ik zijn secundair tijdperk zou willen noemen,
een lichamelijkheid, een zelfstandige zaak, die niet alleen tot ons taalgevoel, zoals
het latere woord, maar tot al onze zintuigen direct spreekt. Het zintuig dat daartoe
vooral in aanmerking komt, schijnt het gehoor te zijn, de klank is het eerste fysieke
woord-element dat wij tamelijk gemakkelijk waarnemen (‘De la musique avant toute
chose’). Maar ieder dichter zal mij begrijpen, wanneer ik zeg dat men een woord
zien kan, zien als een voorwerp, en een proef op de som is wel terstond de grotere
kracht die het geschreven of gedrukte dan het gedachte of gesproken woord als woord
heeft (De persoonlijke betoogtrant van een redenaar moet hier natuurlijk buiten
beschouwing blijven). Ik herinner terloops aan de klinker-kleur-theorie van Rimbaud,
en zou kunnen volhouden, dat de gehele betekenis der zogenaamde ‘symbolisten’
bestond in een poging tot het weder in werking stellen van het woord als ding, als
werkelijkheid met een dieper zin dan de gebruikelijke, van het secundaire,
zintuigelijke woord. Het symbolisme is een woordrealisme, en het stamt niet voor
niets uit de tijd toen de bewonderde Wagner muziek liet zien en het gevoel thematisch
tastbaar maakte. Wat onze andere zintuigen, de reuk, de smaak en het omtasten
betreft, zij zijn zodanig van hun kant verzwakt en verward door misbruik en onbruik,
en het woord van zijn kant is zodanig ondergezonken, dat zij, naar ik meen, nauwelijks
meer, maar misschien toch nog geheel onderbewust en rudimentair, en dan nog
vermengd met talloze associaties en vertroebelende bij-factoren, op dit plan
medewerken.
Over het woord in een, hypothetisch, primair tijdperk durf ik niet spreken. Zoals
het secundaire uit ons fysiek, zou dit primaire uit ons psychisch onderbewustzijn
moeten voortkomen. Men zou het zich voor kunnen stellen, als een kreet, als een
ontlading van een emotionele stroom, zo groot en zo diep als de
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ether zelf. Het is als een vuur en moet eens door een Prometheus van de hemel naar
de aarde gebracht zijn, om daar in nuttige verbastering dienstbaar te blijven. Het is
het hoogste geluk van de mens, en alleen de grote dichters, wier volmaakte en tot dit
enig doel beheerste techniek de taal ontsluiert en de oorspronkelijke
woord-organismen oproept, en in wier werk deze organismen een ver boven hun
persoonlijk en menselijk vermogen uitgaande kracht van zelfstandige activiteit
ontwikkelen, wekken de herinnering op aan dit woord, nauwelijks vlees geworden,
en steeds naar zijn goddelijke natuur weder opstijgend. Maar hier ligt, onder het
zaak-aanwijzende, onder het zaak-zijnde, de creatieve functie van het woord, het
geheim van alle poëtische eeuwigheid, een verbeeldings-heimwee van al het stoffelijke
naar de eerste en heilige geest.
Ik hoop nu maar, na al het bovenstaande, dat ik goed verstaan zal worden, wanneer
ik zeg, dat al het merkwaardige dat men in de kleine bundel poëzie van Marsman
kan vinden als men wil, bestaat en ontstaan is door het gebruik van het fysiologische
onder-woord, het secundaire, dat thans verzonken, maar immer werkzaam ligt in de
omgangstaal. Door zeer vreemde associaties, door de meest onverwachte
tegenstellingen van accent en kleur, door dikwijls een radicaal vernietigen van elke
letterlijke betekenis, maar door een steeds gespannen en sterk houden van een
ritmische vaart in hoe kort en brokkelig bestek dan ook, krijgt men telkens de
gewaarwording, alsof een woord tot in zijn kern splijt, en alsof uit die versplintering
een elementaire kracht, nieuw, maar die wij toch herkennen, omhoogbarst. Men leest
dit bundeltje, zonder enige moeite, in een kwartier door en zonder dat, als de
natuurdichters gelijk hebben en kunst slechts een illusie moet geven van gevoel, het
ons persoonlijk aanspreekt. Het mist, en daarom is het zo verschillend van Gorters
prachtige sensitivistische verzen, een uitdrukkingskracht van de sensatie die zijn
middel zoekt in een luisterend en teder taalgevoel, het volgt niet, bijna als een
toeschouwer,
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het bewegen der aandoeningen met een zo veel mogelijk overeenstemmend bewegen
van woorden -, neen, terwijl het hiertegenover machteloos staat, zo machteloos dat
men geneigd zou zijn van een psychische epilepsie te spreken, dringt het met de
kracht der sensatie, waarvan het verder geen rekenschap geeft, door tot enkele
vergelegen visies, die voor hemzelf van overweldigende scherpte moeten geweest
zijn, en legt, als een ontwakend terugkerende, de uitgangspunten van deze opvaart
in zo weinig mogelijk suggestieve woorden vast.
Het merendeel der gedichten heeft het uiterlijk van wat men in het essay-jargon
‘expressionisme’ is gaan noemen, en bestaat uit te zeer afgekoelde noteringen. Bijna
toevallig moet men het bijzondere dat ik boven trachtte aan te duiden opmerken, en
dan verkrijgen hoe langer hoe meer verzen één voor één in dit inzicht waarde, al
moet ik er terstond aan toevoegen dat het meeste zelfs dan nog vlak blijft en het
kenmerk van abrupte poging behoudt. Voor mij was deze ‘toevalligheid’ een
uitnemende voordracht door Mevr. Sanders-Herzberg van het korte gedichtje
‘Amsterdam’, dat ik hieronder zal aanhalen. Vooral een jong dichter moet men
beoordelen naar het beste wat hij bereikte, en zijn mislukkingen aan iets anders
toeschrijven dan aan zijn talent. Chronologisch is Marsman de eerste geheel
oorspronkelijke verschijning na Herman v. d Bergh en Hendrik de Vries, en tot nu
toe tevens de laatste. Men raadplege, als uitgebreide karakteristiek van persoonlijkheid
en gedichten, het voortreffelijke artikel van P.N. van Eyck, onlangs in ‘De Gids’
verschenen.
Een merkwaardigheid die bij het beste deel dezer poëzie in het oog valt, is het
ruimte-gevoel. Niet zozeer van een oneindigheid, als wel van een ruimte, grenzeloos
maar samengewenteld. Het is alsof men over de verschansing van een ballon geleund,
de steile holten van lucht en land ziet ineenronden aan de rand van de horizon. Dit
voltrekt zich binnen de ogen, ja, deze ruimte is eigenlijk het waarnemingsveld in ons
zelf en wij bezien onze wereld als de binnenkant van een tot ons dichtdraaiende
enorme bol. Deze poëzie is niet in de eerste plaats een
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kunst, een esthetische stofbeheersing, maar een gevoelsstaat, een toestand van de
dichter. En het oneindige eenzaamheidsbesef dat zich van hem meester maakt in
deze eindige ruimte (ik kan me niet anders dan in flauwe benaderingen uitdrukken)
doet het eigen lichaam, en, in de veelvuldig voorkomende erotische gedichten, tevens
dat der geliefde, geweldige mateloos-stromende gestalten van een vreemde grootte
aannemen, terwijl de dingen der verlaten wereld even, in een moment van
bliksemlicht, een ademloze, al te scherp omlijnde, stilstand bewaren, en dan met een
ruk wegstorten buiten de rand der ruimte.

Amsterdam
De maan verft een gevaar over de gracht.
ik schuifel elken nacht na middernacht,
in een verloren echoloozen stap,
ruggelings schuivend langs de hemelschuinte,
de treden der verlaten wenteltrap
van de ontstelde ruimte -

In iedere regel herhalen zich assonanties en alliteraties, maar dit verklaart niet
voldoende de magische kracht van dit langzaam en schoksgewijs opstijgen. Mijn
eerste waarneming, toen ik dit gedicht hoorde voordragen, was een oud mannetje,
dat eenzaam in de heldere nacht in een nauwe torentrap tastend omhoog stijgt en
telkens door de opklimmende raampjes over de verdwijnende stad in panische angst
naar buiten staart. Ik zag, even, scherpe brokkelende trapjesgevels van een naar mij
toe waaiend en weer wegbuigend uiteenkantelend stadsgedeelte. Toen verloor ik de
toren en het mannetje, en ‘ruggelings schuivend langs de hemelschuinte’ was ik als
een insect dat zich aan de binnenkant van een reusachtige omlaagdraaiende stolp op
dezelfde plaats houdt door eindeloos hoger te klimmen. Van de stad, thans ver onder
me, blonken de geheel blootgelegde, zichtbaar geworden, gekromde grachten als
gele sikkel in het maanlicht. Ik kan niet nagaan welk een angst uit welk een vóór-tijd
mij toen bleef beklemmen.
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P.C. Boutens
‘Alianora’
Heeft de algemene weerzin waarmede men gelegenheids-gedichten a priori
geringschattend opneemt, eigenlijk een te rechtvaardigen grond? Is alle poëzie niet
de bezielde vorm van het dichterlijke verbeeldingsleven, en is dus de kwestie, of
deze verbeelding de aanleiding harer gestalten vond in persoonlijke ontmoetingen
en omstandigheden, of in gewaarwordingen, die meer van buiten-af het hart ontroerd
hebben, eigenlijk niet een vraag van betrekkelijk verwijderd belang? Moet iedere
emotie, zelfs om ‘allerindividueelst’ te zijn, ook een zodanige oorsprong hebben?
Tenslotte kennen wij de boom aan zijn vruchten, en voelen terstond of het onderwerp,
van waar ook ontsprongen, in het verbeeldingsleven werd opgenomen en daarin
zichzelf een bezielde vorm schiep.
De mogelijkheid daartoe bepaalt voor ieder dichter de waarde van een gelegenheid;
hij verpersoonlijkt haar, zodat zij in hem tegenwoordigheid verkrijgt. Toch kan men,
geloof ik, wel een algemene maatstaf voor geschiktheid daartoe aanleggen, waardoor
men dan tevens te zien krijgt, dat de minst geschikte gelegenheden meest de aanleiding
waren tot een poëzie, die zo doende in discrediet gebracht werd.
De minst geschikte gelegenheden lijken mij, in de eerste plaats een huwelijk, een
geboorte, een sterfgeval in de niet onmiddellijke omgeving; gebeurtenissen, in het
algemeen, van zo persoonlijke inslag op hen die ze beleven, maar zozeer slechts door
gedachte-analogie in het gevoelsleven van de dichter-buitenstaander waarneembaar,
dat ze meestal slechts aanleiding geven tot algemeen-geldende allegorieën, poëtische
banaliteiten en geen andere vorm vinden dan een retorische afgetrokkenheid. Niets
is zo moeilijk als in andermans leven het algemeenmenselijke, en dus zich zelf
betrokken, te zien (Vandaar, tussen haakjes, dat de zogenaamde menselijkheid die
hier en daar aan sommig soort moderne poëzie ongetwijfeld waarde verleent,
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juist slechts mogelijk was in een individualistische periode, als de onze was, en
eigenlijk niets anders is dan een uiting van hyper-individualisme, van generalisering
van de eigen ik-heid; hetgeen nog bewezen wordt door de vormkeuze, die, nog steeds
tussen haakjes, meestal uiterst gewild-oorspronkelijk, grillig-anorgnisch en
vers-libristisch te werk gaat).
Misschien nog minder geschikt zijn gevoelens van zo algemene aard dat niemand
ze persoonlijk beseffen en doorgronden kan. Moge het spel van Elckerlyck een
uitzondering zijn, ieder zal meer voor Sanderijn voelen dan voor hem, en toen de
Rederijkers abstracties ten tonele voerden, werd er, denk ik, heel wat
persoonlijk-typerend en overdrijvend-karakteriserend vermogen van de acteurs en
van de regie vereist om dit weder goed te maken. Het uitbeelden van abstracties
immers is het werk van de dichter en niet van de acteur, die, wanneer hem als rol
een deugd of ondeugd wordt opgelegd, daarmede de eigenlijke schepper wordt van
het misschien bezielde maar toch nog ongevormde verbeeldingsspel. Het is jammer
dat zulke abstracte spelen tegenwoordig weer bij universiteits-lustra in zwang schijnen
te komen. De waarde wordt daardoor van het spel naar de uitvoering verlegd, en dit
moet ieder inzien, die de krachteloze poëzie van het libretto vergelijkt met de prachtige
vertoning die op het Delftse marktplein plaats vond *. De kwestie is hier: waarom
was deze poëzie krachteloos? Zij moest dit bijna wel zijn, omdat ze de minst geschikte
aanleiding tot onderwerp koos, een onderwerp namelijk van geestelijke aard, hetgeen,
terwijl het verraderlijk zich tot stof voor gemakkelijke uitstortingen leent, inderdaad
een dubbele werkzaamheid van de dichterlijke verbeelding vergt: een gestalte-vorming
uit de abstracties en bovendien een persoonlijk actief-stellen dezer gestalten. Dit
laatste werd dan ook maar aan de regie overgelaten.
De meest geschikte aanleiding tot gelegenheidspoëzie zal de historische figuur
blijven. Niet enkel gedachte-, maar gevoels-associatie kan zich hier ontwikkelen,
totdat een levende gestalte

*

Bedoeld is het ‘Torenspel’ van Teirlinck in 1925.
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in de verbeelding treedt. Er zullen voor de dichter altijd oneindig meer mogelijkheden
open komen, wanneer een figuur zijn verbeelding werkzaam stelt, dan wanneer hij
deze verbeelding reeds tot de vorming van een figuur heeft moeten aanwenden. Want
de eigenlijke betekenis ontvangt een figuur van de verbeelding en niet van de
vooropgestelde idee. In het eerste geval, zou men kunnen zeggen, is de verbeelding
creatief, in het andere slechts formulerend, en dus reproductief.
De hoogste soort gelegenheids-poëzie zal ontstaan wanneer door de persoonlijke
keuze ener figuur een fijnzinnig verband gelegd wordt tussen het heden en het
voorheen, zodat het spel reeds door de toespelende overeenkomsten boeit en het
huidige nog in de tijd onpeilbare gevoelsleven als op een zichtbare afstand stelt, om
zodoende een bewustwording teweeg te brengen, die de feestelijke ontroering nog
verhoogt.
Dit hebben de spelleiders in 1642 gevoeld toen zij, ter gelegenheid van de intocht
in Amsterdam van de Prins (later stadhouder Willem II) en diens bruid Maria Henriette
Stuart, een openluchtvertoning op de Amstel aanrichtten van het huwelijk van Reynald
de Zwarte met Alianora, de dochter van Koning Eduard van Engeland (1330).
‘Er bestond dus alle aanleiding ook thans te Leiden (in 1910, toen de maskerade
den intocht van Willem II voorstelde) het huwelijk van den Oranje-prins met een
Engelsche prinses op te luisteren door de herdenking van die vroegere Engelsche
koningsdochter, die eveneens hier te lande een gemaal gevonden had.’ Aldus Boutens
in de ‘Voorhandeling’ van zijn Alianora, dat derhalve een soort vrije reconstructie
is van het gebarenspel, waartoe destijds Pieter Cornelisz. Hooft, drost te Muiden, de
stadhouder en alle overige gasten plechtig tot bijwoning nodigde.
Wat Boutens thans, na 14 jaar, waarin dit spel bij zeer vele toeschouwers in
herinnering gebleven is ‘als een ongeëvenaard schoonheidsgeheel’, uitgeeft, bestaat
uit een kort, in drie ‘Handelingen’ verdeeld, scenario der pantomime, telkens gevolgd
door de teksten der liederen die de hoogtepunten van het spel

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

239
begeleidden. Sommige dezer liederen, merkwaardigerwijs juist die in
nieuwnederlandse spelling geschreven zijn, blijven te zeer in abstract-meditatieve
toonaard, om nog direct, buiten het spel, dat hen wellicht persoonlijker realiseerde,
te ontroeren; andere danken hun charme in de eerste plaats aan een ietwat
zoet-klinkend middeleeuws recitatief. Daar zijn er bij, die een klank-effect bereiken,
dat vergelijkbaar is met de wijze waarop Mahler in zijn ‘Des Knaben Wunderhorn’
een zekere burleske weemoedigheid brengt in de verhalende lyriek, of een zekere
tederheid in het met opzet nagebootst naïeve. Het beste en treffendste onder deze is
wel ‘Bermherticheit’:
Bermherticheit ghi wondercruut,
Van Gode selve ons ingheplant,
Dat breect in soete vaerwen uut
Van bloessemen ontloken,
Ende vult der eerden dorre lant
Met Paradysscen roken.

Er volgen, zeer suggestief in deze bedwelmende zoete toon gehouden, twee Bijbelse
voorbeelden van barmhartigheid, wonderlijkerwijs echter noch de Samaritaan, noch
Christus zelf, die zich ‘ontfermde over de scharen’, maar Maria Magdalena, die ‘over
Jesu voeten brac Haer alabastryn flessce’, en de Vrouwen, die in het graf Zijn lichaam
wiesen en balsemden, zowel het een als het ander daden, geenszins zuiver uit
barmhartigheid verricht.
Men vindt echter in dit bundeltje één lied, waarom zowel Alianora als de Leidse
maskerade van 1910 voorgoed zullen voortleven in de geschiedenis der Nederlandse
letteren. Het is, mijns inziens, met ‘Ode aan Sapfo’ en ‘Pierrot moderne’, beide uit
‘Carmina’, het beste wat Boutens ooit schreef. Boutens is misschien de enige thans
levende grote dichter, die men in vroeger tijden een meester zou genoemd hebben.
Ongetwijfeld hebben Leopold en nog één ander dichter van onze dagen, die
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ik hier ongenoemd laat, een dieper taal en een bewogener toon in enkele verzen
bereikt. Want hun ritme is sterker dan het zijne, dat dikwijls tot een te verfijnde
strofenbouw, men zou zeggen, zijn toevlucht moet nemen om zijn breuk ongedaan
te maken met een zekere opzettelijkheid. Ja, het ritme is, met de andere elementen
vergeleken, wat het zwakst is in Boutens' poëzie, maar dit wordt zodanig door de
suggestieve klank vergoed, zodanig overbloeid door een zuivere zinsbouw en een
altijd breed rijm, met zulk een vaste hand zijn de metrische en strofische schema's
opgesteld en volgehouden, dat men waarlijk van een meester spreken kan, die zich
een eigen taal vormde en deze als voltooid uitdrukkingsmiddel naar de mate van zijn
aandrift immer ter beschikking heeft.
Wanneer deze aandrift zich nu neerlegt in een eenvoudigweg zeggen, als in dat
prachtige acht-regelig versje in ‘Lentemaan’: ‘Ik peins, mijn hart beseft het niet’, en in het laatste sonnet uit de ‘Sonnetten’: ‘Waar tijd en eeuwigheid elkaar beroeren’
- geeft dit een ingehouden kracht van door overmaat van ontroering volstaan-moeten
met enkel aanduiden; een kracht, voortgekomen als uit een ondergronds ritme, dat
aldaar in donkere diepte onbepaald zwevend blijvende is. Hij schrijft dan gedichten
die tot de beste en zuiverste lyriek behoren die onze taal ooit deed ontstaan, waarvoor
men niet anders dan onbegrensde bewondering kan gevoelen. Hiertoe behoort ook
‘Dat liet van Alianora’, in deze bundel voorkomend.
Die grote sonne, die mane,
Die sterren onghetelt,
Si wandelen die wide banen
In tblauwen hemelvelt, Doch haer negheen gaet vriende vranc,
Elc heeft haren op- ende nederganc;
Si sijn so scone ghevanghen
In haren lichten ganghen.
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Vrij alleen is het mensenhart, dat buiten zijn verlangen niet ‘ghevanghen’ wordt.
Maar zijn innerlijk begeren is een ander hart te vinden dat hem bindt, en door die
band zijn wil voegt in de blijdschap dezer kosmische wetten. Als nu echter dat andere
hart deze ‘cluuster’ verbreekt, hoe breekt dan meteen uit deze orde en grote vreugd,
voorgoed reddeloos, het hart weer terug naar zijn onbestemde, duistere vrijheid. Met
welk een verlangen, het gesmaakt geluk thans kennend, roept hij dit hart weer tot
zich; met welk een verlangen, hun zalige bond beseffend, ziet hij op naar
Die grote sonne, die mane,
Die sterren sonder tal-

J.W.F. Werumeus Buning
‘Enkele verzen’
‘Mais outre que la poésie tient plus de la précision que du vague, la manie
de ce prince le poussait aux plus charmantes erreurs. Il ne pouvait partir
pour Versailles, pour Saint-Germain, sans déplier d'immenses cartes de
la région parisienne, bariolées comme des cachemires. Sous prétexte de
trouver la route la plus courte, il se perdait.’
(Le bal du comte d'Orgel)
Waarom heeft Werumeus Buning het ons zo moeilijk gemaakt? Waarom geeft hij,
vlak na de tweede uitgave van zijn ‘In memoriam’ deze ‘Enkele verzen’ uit? Want
dit is een bijeengeraapte haastige keuze, waarin het gedicht dat we in ‘De Stem’ van
hem lezen, en dat tot het beste behoort van wat hij na ‘In memoriam’ geschreven
heeft, nog ontbreekt, een keuze van bijna-geïmproviseerd atelier-werk, schetsen,
opzetten, studies, brokken meesterlijke fragmenten in een telkens afgebroken
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vaart van curieuze details, voorlopige notities van een schemerende visionaire weelde,
nimmer vastgehouden vormen van begin van poëzie, een keuze, om kort te zijn,
waarin wij ieder ogenblik de grote hand die de ‘Rozenliederen’ van ‘In memoriam’
schreef werkzaam zien en helaas ook wanneer zij uitschiet werkzaam zien blijven.
Sommige dezer gedichten hebben, ik ben er zeker van, de dichter parten gespeeld,
hun warme vaagheid was aan zijn gevoelsleven vertrouwelijk, zij moet in een
behagelijke stroom van uitstortingsvrijheid zijn medegezongen. Juist hun
vormeloosheid drong zich aan hem op, de mogelijkheid van direct gevoel in het
vloeiende der beelden. Er was geen engel achter zijn schouder, noch een duiveltje
op zijn werktafel, die zijn hand inhield. Hij was alleen, ontzettend alleen met zichzelf,
alleen en spelend als een kind, met dat dwingende neuriën van binnen. Hij had ‘In
memoriam’ geschreven, hij was heengegaan en morgen zou de dood komen. Hij
sliep. De wereld was een nachtelijke onwerkelijkheid, die eeuwen duurde, maar
eeuwen die terug liepen, terug in de tijd. Het nachtelijk puin werd langzamerhand
overstraald door het eerste heldere licht. Toen hij ontwaakte, was de schepping
nauwelijks voltooid, maar de herinnering aan de toekomst van de wereld bleef nog
iets feestelijks, iets van gered-zijn, verlenen aan de Gestalte van de Aanvang; de
planten hadden nog geen wortel geschoten en bleven als een goudwolk van
zaadpluisjes drijvende, de dieren stonden in bonte optocht voor de eerste mensen
geschaard. Het pure genot van dit ontwakend aanschouwen, neen, reeds het bevrijd
zijn van elke geestelijke pijn maakte dit eindeloze moment hartstochtloos zalig.
Vooral omdat een interieure muziek niet ophield woordeloos hetgeen men ontkomen
was te herdenken.
Er was geen Wil, geen Schepper in deze wereld, het ging alles toe volgens een
orde, waarvan men in het ontvlucht tumult eens gedroomd had. Het was reeds
zaligheid de ademloze stilte te onderbreken met het enkele noemen van lang-geleden
gekende maar goddank weer weggezonken dingen. Met die namen steeg
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alles weer te voorschijn, werd alles pas weer werkelijkheid, de dieren, de vogels, het
edele lichaam van de vrouw, het water en de bomen. Het beeld steeg met het woord
tegelijkertijd in het bewustzijn, daar was een soort scheppingsvreugde in te bespeuren.
Maar men schiep slechts naar de mate dat het andere bleef opstijgen, men was
afhankelijk van die ondoorgrondelijke vruchtbaarheid, men was, als ik het zeggen
durf, een passief schepper. Er bleef immer iets van een vernietigd verstand in dit
willoos noemen.
Ik vermoed dat gedichten als ‘De planten’, ‘Adam en de dieren’, ‘Eva en de slang’,
lang nadat de natuurlijkheid van hun dichterlijke houding al weer opzettelijk
opgeroepen kon worden, geschreven zijn. De beelden bewaren, soms in verstarde
grilligheid, een vlakke stilstand, ze zijn zelden energiek, sprongklaar, gespannen van
ingehouden kracht. Ze blijven illustratief, meer voorafgegaan dan gevormd door de
ontroering. Het ineenlopen der soms gevoelig aangebrachte kleuren doet denken aan
aquarellen. Ze zijn geschreven in willekeurig maar onophoudelijk gekneusde
alexandrijnen, met een slordigheid, die een rijk gevoel maar ook een gaarne toegeven
daaraan verraadt. Voor ons lijkt dit een kabbeling, in hem moet een onstuimige vaart
merkbaar geweest zijn die hem schrijvende hield. Ja, het kan wel niet anders, of
tegenover zulke gedichten staat de lezer anders, dan de dichter zelf. Want de vorm,
die beider houding eender dwingt te zijn, ontbreekt.
Het merkwaardige dezer verzen blijft vooral, naar ik meen, hun anterieure
gevoelsstaat, die ik boven trachtte te omschrijven, en die herhaaldelijk in gelukkige
wendingen en tekenende details, ofschoon meer in het picturale dan in 't poëtische,
doorbreekt. Ik moet echter zo eerlijk zijn te bekennen, dat zonder ‘In memoriam’ ik
niet zoveel aandacht aan deze verzen zou hebben gegeven en er waarschijnlijk
overheen gelezen zou hebben. Zeker zou echter de korte ‘Arabeske’ me in het oog
gevallen zijn, een gedichtje, waarin de natuur meer direct en niet via een imaginaire
paradijs-staat gezien werd. Het opent de bundel:
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Een stilte is in de natuur
als het binnenste blaauw van een vuur.
In de velden grazen de dieren,
paarden en zwarte stieren.
In de heldere wateren der aarde,
diep verlicht en klaar,
spelen visschen met roode staarten,
zwaar geschubd en zwierig,
het gebladerte dun en tierig
hangt er over en spiegelt zich.

Dit geeft even de sensatie van microscopisch turen in een kristalheldere droppel. Er
is, misschien juist door de overmatige zwaarte der adjectiva, een lome maar vaste
beweging in, die de beelden, als een arabeske doet, om elkaar dichtcirkelt. Jammer
is de laatste regel: ‘spiegelt zich’, dat vaag en verschuivend rijmt op ‘tierig’ en
‘zwierig’, geeft wel even de brekende rimpeling van een waterweerkaatsing, maar
houdt de toon op het eind te zwevend. De schrijver had beter het eerste rijm weer
opgevat, om de arabeske te sluiten, en de regel b.v. veranderd in: ‘spiegelt zich in
het azuur’, wat tevens het ‘binnenste blaauw’ had teruggeroepen, terwijl het ‘hangt
er over’ in de ruimteloosheid van dit klein heelal toch zonder betekenis is.
Dat ‘blaauw’ met twee a's geschreven werd, is onnodig en hinderlijk. Evenzo
storen te vaak voorkomende genitieven en andere archaïserende zinswendingen in
de ‘paradijs-verzen’, die ik nu maar verder onbehandeld laat, als een moedwillige
retoriek.
Ik haast me hierdoorheen naar de kleine cyclus ‘Een vlam’, bestaand uit drie
gedichten, die de bundel besluit. Men herkent terstond de dichter van ‘In memoriam’,
vooral in I en III (het middelste staat te zeer onder invloed van A. Roland Holst);
men heeft weer, als bij Bunings beste verzen, het ietwat duizelig gevoel de woorden
te verliezen en direct voor een donkere stem te staan. ‘Een vlam’ is de opstijgende
laatste materie van de
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ziel, die telkens en telkens terugkeert om haar in de slaap van het lichaam verzonken
vriend weg te roepen naar het geluk dat zij thans aan de overzijde van dit leven heeft
leren kennen. Ik schrijf I voor u over:
Een vlam, die door het venster sloeg
te onverwachts, te middernacht;
een ziel die radeloos antwoord vroeg
aan slaper die te lang bedacht,
die woelde in zijn zwaren droom
en wetend wat hem werd gevraagd
verblind zich hief en 't raam aanzag;
daar schemerde de nieuwe dag,
en de uren waren al vergaan
sinds hij geraakt werd van die vlam,
die zich weer keerde en afscheid nam,
gelijk zij kwam.
En die zal keeren en zal gaan
tot er geen dag is en geen nacht,
en die zal komen onverwacht
tot hij met haar zal gaan.

In II volgt een gesprek met de ontvloden ziel over het land dat zij thans bewoont, en
waarvan zij bij iedere terugkeer de bewegingen in haar gestalte medebrengt. In III
vaart de vriend voor een wijl uit het lichaam als een onzichtbare vogel met de ziel
mede boven dit land, totdat hij weer achtergelaten wordt in zijn lichaam en niets
terugvindt bij ‘dit wit papier waar de letters staan’.
Zoodat ik geweest ben waar ik niet weet
en het landschap en mijnen tocht vergeet
en al wat mijn hand hier schrijven deed.
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De uitgave van ‘Palladium’ is weder uitstekend verzorgd. De titels en opdrachten
zijn in de marge, aan de buitenzijde der gedichten, rood gedrukt. Ik had dit rood
beperkt tot de aanvangsletters. Men kan thans onmogelijk de linkerbovenhoek van
blz. 8 mooi vinden. Ook de gewoonte leestekens, voornamelijk punten, achter titel
en opdracht te plaatsen, zou ik willen afgeschaft zien. Dit zijn opschriften, geen
volzinnen, en welk doel hebben daar dus punten? Natuurlijk moeten zij bewaard
blijven als afkortingstekens bij voornamen door letters aangeduid.
Bovendien zou ik het enorme rode stempel van ‘Palladium’, dat op al de omslagen,
klein of groot, zijner uitgaven even groot blijft, eens herzien. De twee L's kietelen
elkanders tenen met hun Turkse krul-pantoffels, de A's hebben dakjes nodig om in
de strekking van het rondgaand woord te blijven. Maar er zijn weinig dingen zo
moeilijk als een L met een daaropvolgende A. Dit slaat als men niet oppast een scheef
gat in een woord. Ik hoop dat de heer Van Krimpen, door wiens goede zorgen de
best-gedrukte Nederlandse poëzie het licht ziet, door deze opmerkingen van mijn
belangstelling in zijn ernstig werk overtuigd blijft.

Jan Prins
‘Verschijningen’
In het talent van Jan Prins, schuilnaam van de gewezen zeeofficier C.L. Schepp, zijn
een gemakkelijkheid en een kracht zodanig tegelijkertijd eenvoudig en spontaan, dat
men ze haast niet meer onderscheiden kan. Er is in zijn poëzie een beweging die
direct samenvalt met de bewogenheid van het hart, zodat we voortdurend blijven
voelen dat de man die deze verzen ging schrijven dezelfde is als, en geenszins de
mindere is van, hem die voor ons uit deze gedichten oprijst. Dit geeft zijn beste
verzen een warmte van waarachtigheid, van niet meer willen maar ook niet meer
kunnen zijn dan men is, van ruime kinderlijkheid, van iet-wat gedempte maar verfijnde
natuurlijkheid. De verfijning

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

247
dezer natuurlijkheid ontneemt alle ruwheid aan de rondborstigheid, zij ontspringt uit
de natuurlijkheid zelve, is er om zo te zeggen de rijpheid van. Want men bespeurt
geen zweem van verstandelijke strijd, van intellectuele vermoedens, van uit het
onderbewustzijn of uit welke bovenaardse staat ook opgeroepen kracht, die temt of
ordent. Zijn bewustzijn beperkt zich tot wat het hart werd ingeboren, het hart, dat is
onze menselijke natuur. En wat hij om zich heen waarneemt, is de ‘andere’ natuur
die met de zijne congrueert. Deze blijde, altijd edele, waarneming geeft telkens het
hart een lichte, verwonderde bewogenheid die zich over weet te zetten in zijn
symmetrische poëzie, waarin het gevoel onmerkbaar zich uitbreidend verder plant.
Het zijn verzen van ‘zon, mist en stilte’, van morgendauw en vredige schaduwen,
van liefde waar de innigheid sterker was dan de hartstocht, van openhartigheid meer
van onmiddellijke uitstorting dan losgedwongen bekentenis.
Het is merkwaardig dat ik deze poëzie telkens weer met menselijke
karaktereigenschappen moet omschrijven, man en werk zijn hier bijna vegetatief
verbonden, en altijd weer zie ik de zeeman, met de bevrediging die veel reizen en
de blijdschap die veel weer-zien moet geven, met het recht-uit van een onbezwaard
gemoed, met de rust van de in de ruimte ontladen gedachte. Voor de afgrond onder
hem vond hij kaarten en kompas, aan de afgrond boven hem wijzen de sterren de
weg over zee. De wereld, omhoog en omlaag afgesloten, heeft een weldadige wijdheid
die wij begrijpen kunnen, zij is een zacht panorama dat langs ons schuift. Of wij
langs haar? In haar verborgen gevaren vindt ons hart zijn ernst. Tegenover haar
elementen is ingetogen kennis sterker dan roekeloos spel.
Men onderschat de techniek dezer poëzie al te licht, omdat hier kracht en
gemakkelijkheid, zoals ik al zeide, zo vaak samenvallen. Het ritme is even sterk als
het metrum, de gedachte legt zich neer in de strofevastheid. Wat men vooral
bewonderen moet is de zinsbouw. Schepp schrijft volkomen spreek-taal, er is ook
wanneer hij tot niet geheel van banaliteit vrije poëtische
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ontboezemingen of mijmerijen vervalt, nimmer een gezwollenheid van taal, nimmer
een poëtische gekunsteldheid in de woorden. Hij schrijft zoals hij spreekt, maar dit
wordt poëzie door de werkelijk meesterlijke wijze waarop de zin, in de strofe
uitgesponnen, zich in het rijm breekt maar bij het slot-rijm zich naar een hoger plan
weer natuurlijk samentrekt. Hij heeft nimmer, wat van Cats tot Adama van Scheltema
hindert bij het merendeel der dichters die natuur-taal schreven, een soort brokkeligheid
van zin die met de regel of met het eerste rijm al geremd wordt, hij heeft nimmer
een opzettelijke eenvoudigheid die een erger pathetiek wordt, neen, alles bij hem,
natuur-taal blijvend, ademt, beweegt en zingt. En gesteld dat hij, - maar hij is er te
echt voor -, in plaats van landschappen en vergezichten, in plaats van de
uiterlijk-zichtbare dingen, met hetzelfde taalvermogen het menselijk gevoelsleven,
dat nu vrijwillig schuilgaat, zou bezongen hebben; - gesteld dat hij de nodige zwakheid
had, om snik en lach, stormloop en neerslachtigheid, en al de innerlijke zichtbaarheden
direct, zoals men dat noemt, in zijn zuivere taal te vertolken -, hij zou terstond
Hollands populairste dichter zijn en tevens die zulks het meest terecht en het meest
blijvend zoude zijn. Hij heeft nu, bijna had ik gezegd: helaas, iets te weinig van
Speenhoff en iets te veel van Gossaert (onder wiens invloed enige gedichten van ‘
Verschijningen’ merkwaardigerwijs onloochenbaar zijn geschreven: ‘Het dansende
meisje’ b.v.). Nu blijft zijn tekening sterker dan zijn lyriek, zonder in tweestrijd te
zijn, hetgeen soms, en steeds vaker, aanleiding geeft tot een vlotheid die ondiep en
een geestigheid die vlak blijft. Dit wordt enigszins, maar nooit geheel, vergoed door
een zeer levendig kleurgevoel en een tederheid van atmosfeer, waarin die kleuren
dan weer smelten en oplossen (‘Het landjuweel’ is een frappant voorbeeld van al
zijn deugden en tekortkomingen).
Ongetwijfeld blijft ‘Tochten’ zijn beste bundel. Daarin gaven ‘De ruime wind’,
‘De zwerver’, ‘De schutsluis’, ‘De wolk’ en ‘Bali’, en vooral ‘Zooals gij in de
schaduw zat’ -, de
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grenzen aan van een gebied dat wijder was en stoutmoediger werd doorschreden,
dan ‘Getijden’ en thans ‘Verschijningen’ laten bepalen. Zulke verschrikkelijke dingen
als ‘Het molentje’ en het stuk-gedeclameerde ‘De bruid’, die in ‘Tochten’
voorkwamen, vinden we daarentegen in ‘Verschijningen’ niet terug. Het geheel is
gelijkmatiger, evenwichtiger, maar vlakker, ja, helaas veel vlakker. Het gemis van
vaart, van dadelijke inzet en aanloop, werd groter, langzamer, maar niet altijd
bloeiender, schemeren lijnen en kleuren open. De introductie is in sommige gedichten
te aarzelend, te omschrijvend, zelden direct het ding zelf. Zelden ook, behalve in het
langere verhalend gedicht ‘Het Indische land’ waar de trage gang van de dag van
morgen tot avond, zo prachtig evenwichtig wordt volgehouden naast de tocht van
de kust naar het bergland, zelden vindt men een voorval, een avontuur, een
ontmoeting, een kleine anekdote, die voltooid wordt en zin krijgt: het blijft meestal
bij een sfeer-aanduiding, een even opdoemen van een gestalte, een weer omsloten
worden door een melodieuze schemering. Ik denk b.v. aan ‘Het huis’. Maar onder
de goede gedichten, die een ieder wel zullen aanspreken, zo direct en eenvoudig
wordt de waarneming van het uiterlijke beeld naar het innige gevoel overgebracht
als een natuurlijk ineen-bloeien van wereld en hart, - onder deze goede gedichten
heeft mij persoonlijk ‘De zeilen’ het meest gezegd. Ik reken het te behoren tot Schepps
beste werk.
Ver over de zonnige heide
stond tot den golvenden rand,
die 't lichte van 't donkere scheidde,
de dag, - stond de morgen in brand,
en dralend en drijvend tegen
het blauw, met elkander mee,
zag men zich de wolken bewegen,
als zeilen over de zee.
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Wij lagen onder den hemel,
onder den machtigen dom
van wisseling en gewemel,
van peillooze stilte rondom. Wij lagen er, en wij zagen
naar einders heimlijke ree
het langzaam gaan onzer dagen, als zeilen over de zee.
Maar in uw liefde geborgen,
was ik als een weerloos kind
in den ontzaglijken morgen
van licht en van ruimte en van wind, en voor mij uit, - in den zachten,
in den onvatbaren vree
van ons geluk, - mijn gedachten,
als zeilen over de zee.

Vreemd, het langzaam binnenwaarts schuiven der ontroering deelt zich, terwijl ik
dit gedicht herlees, weder aan mij mede. En ik denk: zie hier een dichter die van zijn
eerste gedicht af eender bleef, maar zijn eigen toon bewaarde. Is dit reeds een
verklaring waarom ‘Tochten’ belangrijker was? In dit gebied is stilstand toch geen
achteruitgang? Kan het niet aan ons gehoor liggen: wij zijn de laatste jaren aan
geforceerde taal te gewend geraakt; wij vinden schreeuw-, jammer-, snik-,
jubel-Hollands gewoner dan dit spreek-Hollands?
We staan wat verbaasd tegenover een houding tot de natuur die zo weinig
dualistisch is. Onze grootste mogelijkheden zouden er door verloren gaan. Een zo
volkomen afzien van alle strijd, neen, een zo argeloze en volledige overgave aan het
gevoel, dat is onze natuur, dat is onze speelbal en tevens onze hinderlaag, gaan we
niet-begrijpend voorbij. Zich zo geheel één voelen met iets waartegen wij geestelijke
kastelen verdedigen, komt ons onverklaarbaar en misschien wat kinderlijk voor.
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Geen ontoegankelijk terras ergens te hebben, buiten het heelal: in een zekere
dienstbaarheid te leven, het is bijna een wonder.

Albert Kuyle
‘Seinen’
Albert Kuyle behoort, indien men Dirk Costers inleiding tot zijn bloemlezing ‘Nieuwe
geluiden’, waarin hij ook twee gedichten van Kuyle opneemt, vertrouwen mag, tot
een der eerste krachten van de z.g. Nieuwe Katholieke Dichtkunst. Om het karakter
zowel van het Nieuwe als van het Katholieke aan te geven, schrijft Coster: ‘Er is iets
dat inderdaad essentieel anders is dan de bedachtzame Roomsche dichterlijkheid der
laatste 30 jaren, iets dat zich wezenlijk aansluit bij de perioden, waarin de Roomsche
cultuur zich grooter en omvattender heeft kunnen openbaren. - Zulk een gezuiverd
Katholicistisch streven kan in diverse karakters op vele wijzen breken. Het kan den
vorm aannemen van een protest, in Christus' naam, tegen de mechanistische moderne
wereld, of liever tegen den mechanischen geest dier wereld; het kan een verhevigde
drang naar God worden, een diep en tragisch dorsten naar extase, gelijk het eenmaal
in onze litteratuur door Zuster Hadewijch in waarlijk weergalooze schoonheid is
geopenbaard, - het kan echter ook een herleving zijn van de kinderlijke, dwaze en
stralende blijdschap-in-God, die het deel was van St. Franciscus en zijn discipel
Junipère, de verrukte kinderlijkheid der ziel die telkens weer in de anonieme diepten
van het Katholicisme in zoo verwonderlijk groote mate verborgen blijkt te leven.
Van al deze mogelijkheden tegelijk schemert iets op in deze herleving. -’ Nu weet
ik wel, dat zelfs Guido Gezelles poëzie het zou afleggen tegen zulk een overschroefde
recommandatie, maar als men terstond na lezing van het bovenstaande de voorbeelden
van deze Nieuwe Katholieke Dichtkunst in de bundel opslaat, is de teleurstelling
misschien groter dan zij, na een redelijk wijzen op haar onbetwijfelbare
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waarde, had behoeven te zijn. We vinden een ‘protest in Christus' naam’ door Henri
Bruning, een handvol in afschuwelijk Kollewijns gestelde vermoeid-expressionistische
straatnotities, waarin de gehate wereld een heel wat sterker kracht heeft dan de
verdrongen Christus. Zegt hij eigenlijk niet: de Christus in mij is zwakker dan het
straat-rumoer? - We vinden twee gedichten van Kuyle, die om een woord van Coster
zelf te gebruiken, niet anders zijn dan ‘stroomen van strompelendlyrisch proza’, maar
goddank vinden we ook, met twee zwakkere ‘stroomen’, het ‘Viaticum’ van Pater
Schreurs. Het is zwak en tastend, maar met een innige zuiverheid en direct uit het
hart geschreven. Het raffinement, hier en daar, is zo argeloos, dat ik denk dat de
schrijver zich ten hoogste verbazen zou, als men hem vertelde dat zijn Viaticum, via
Boutens' Beatrijs, van Lord Douglas' ‘The ballad of Saint Vitus’ afstamde.
Dit Viaticum even erbuiten gelaten, is de Katholiciteit dezer dichters niet zeer
nieuw, en hun moderniteit, dunkt me, met zeer Katholiek. Ik vermoed, dat toen ze
Moens en Gijsen nadeden, in gevoelsaard en schrijftrant, ze niet wisten de voetsporen
te volgen van twee Joden, Franz Werfel en Guillaume Apollinaire, en een Amerikaan,
Walt Whitman. Ik vermoed dat ze het onvergelijkelijke ‘Jeanne d'Arc’ van Péguy
ongelezen, of althans terzijde, hadden gelaten; ik moet aannemen dat ze, deze poëzie
Nieuwe Katholieke Dichtkunst noemend, Francis Thompson, de Engelse dichter
waarop Costers zinsnede omtrent Hadewijch van toepassing zou kunnen zijn, niet
kenden. Ze zijn, en bloc, hulpeloos verstrikt, slecht voorgelicht, in den blinde aan
het dichten gegaan, en vonden bij de Vlaamse buren pakjes die hen terstond pasten,
gereed liggen. Wat zien ze er zielig uit in die geleende plunje! Zelfs hun uitdagende
opgewektheid van de soldatenallure ‘revenant de la guerre’, zelfs hun rode
apache-dassen en bohème-broederlijkheid, het is alles om te schreien zo zielig. Het
is inwendig zo verkleumd, zo zich vermannend, zo door en door in de grond
machteloos. Het moderne dwingt hen tot een schoorvoetend expressionisme en tot
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een uiterlijkheid van Grossstadt-Wirbel, waaraan ze burgerlijk vreemd blijven. Ik
ben er in mijn hart van overtuigd, dat ze veel liever aan de vermaningen van hun
oudere vrienden en betere literatuur-kenners in hun omgeving zouden toegeven, en
doodgewoon liedjes, heerlijk-rijmende en melodieus-zwevende liedjes zouden
schrijven, dan deze onverteerbare poespas. En wanneer zullen ze zo moedig zijn?
Coster heeft hen uit de schaapskooi gejaagd, nu moeten ze wel verder, de heide, de
eindeloos winterse heide op. Hij had heus beter gedaan, Bruning en Kuyle nog wat
aan de ruif te laten, en dan maar Kemp en Hilarion Thans te doen voordraven. Of
waarom niet Karel van den Oever die werkelijk al eens een kwieke buiteling met
energieke sprong gemaakt heeft? Of Bernard Verhoeven, van wie zo juist een bundel
poëzie ‘ De pelgrim’ verschenen is? Of is dit alles ‘bedachtzame Roomsche
dichterlijkheid’? Dan heb ik dat maar liever, en het ‘ Viaticum’ behoort daar evengoed
toe.
Luister goed. Een nieuwe katholieke dichtkunst gaat mij persoonlijk meer ter harte
dan iemand vermoeden kan. Maar dan ook werkelijk een dichtkunst, die een nieuwe
interpretatie, dus voor ons een directer voelbaarheid van de Eeuwige Waarheden
geeft. Maar niet een zonder enige zelfbeheersing zich ‘storten in het leven’ met een
wimpeltje God aan de mast. De Waarheid is het enige of het is niets en een pose.
Het is ons schip of het is niets, een nageprate toevlucht. Het was een schip voor
Péguy, het was het enige voor Francis Thompson, maar ik kan niet geloven, dat het
voor Kuyle en Bruning meer is, dan iets dat ze te goeder trouw menen te menen.
Anders zouden ze immers inwendig één steun hebben, tenminste één zekerheid, en
minder machteloos zouden ze tegenover het leven, dat tegen één stormloop van
waarachtige zielskracht nimmer bestand blijkt, in houding van beschouwende
verbittering of jodelende onverschilligheid staan.
Van Bruning ken ik nog niet anders dan het ene waardeloze ding dat Coster geeft,
maar van Kuyle heb ik thans een bundel ‘Seinen’ voor me liggen. Die titel doet al
aan de school der
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‘Sienjalen’ denken. En inderdaad, als het lente is, gaan we met Wies Moens naar
buiten, en als het winter wordt met Paul van Ostaijen naar de stad. Hier mist men
echter zowel de lange teugen als de scherpe bizarrerieën, waartoe de Belgische
dichters hun beste werk weten te forceren. Het is mat, doelloos gecoupeerd proza,
en vooral, zonder eigenlijke inhoud, hetgeen aan Gijsen boven al deze dichters waarde
verleent. Gijsen heeft iets te zeggen en doet dat op nu eenmaal zijn manier. Kuyle
heeft een manier en moet daarin nu ook wat zeggen. Gijsen schrijft, wat men noemt,
rijmende kreupelverzen, waarin Goethe maar heel weinig regelmatiger, Faust I
schreef. Kuyle laat deze vorm tot ‘strompelend lyrisch-proza’ vervloeien. Telkens
keert een poging tot rijm terug en, met een kwartier langer moeite, had waarschijnlijk
iedere regel zich tenminste nog binnen deze band gehouden. Dat het proza de poëzie
ontbindend binnendringt, is geen absolute achteruitgang, als er daarbij tevens iets
anders meekomt. Waarom zou de poëzie niet uit een over-oud maar nu ongeveer een
eeuw lang verwaarloosd element een nieuwe aandrift ontvangen? Dit element is ‘het
verhaal’, het gebeurtenissen-verloop, een vogelvlucht-realisme door persoonlijke
visie gekleurd, dat soms het werk van Cendrars zo aangrijpend maakt (Les aventures
de mes sept oncles), waarvan Gijsen waarschijnlijk vruchtbaar partij trok, en hetgeen,
maar meer naar Rilkes pijpen dansend, Slauerhoff in zijn laatste gedichten begint te
doen.
Bij Kuyle dringt, met het proza, ook het verhaal wel binnen, maar zwak, aarzelend,
gebroken; het thema wordt niet in een duidelijke gevoelssfeer overgebracht, het blijft
brokken herinnering, week van lyriek en korrelig van voortgang. Ik geef u als
voorbeeld het gedicht dat als geheel een der beste is en tevens de bundel typeert. Een
zwerver herdenkt zijn jeugd: de gedroomde reizen in bed (als Peer Gynt met zijn
moeder), het spijbelen uit de kerk:
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Het bed toen wij klein waren
(weet je nog, de frissche vloer?)
was groot.
Witte, aan de muur gemeerde gondel
kop slank gebogen, Indianenboot.
Winnetou schoot door de meren.
Race-car die wij dien dag bekeken
wij reden naar Parijs.
O, die lange reis
en de steden die branden leken.
Electrisch geïllumineerd, rood toortslicht, één Mei!
Wij hebben de vreugd van het reizen geleerd
moeë jochies langs een breede weg
die schaduw zoeken bij de stof-heg
en brood uit kranten eten.
Het zand omarmde ons, en wij beminden het tot de schemering
zijn roode lak aan de kimmen hing.
Naar huis door de tol;
over de stad stond het licht al bol,
en net ging de kerk uit, de deuren open,
St. Joseph straalde wit tusschen licht.
Vader stond voor de ruit
naar ons uit te zien met een kwaad gezicht;
we hadden niet uit de kerk mogen blijven!

Somtijds, achter de weekste nonsens als:
Overal is toch
de zang van de Gemeenschap
en het wijze lied van Gods kinderen,
schrale kinderzang in een klas
davering van een trein-orchest,
het monotone rhytme van de plas
overal een huiver over het land,
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begint plotseling het rijm, en neuriet de Dop-Bles-harmonica:
Waarom speel je dit liedje nou?
Je weet dat ik er niet tegen kan.
Het is het liedje van de barre kou
en van de havelooze man,
die iedereen om een broek ging vragen,
om in de winterdag te dragen.

om dan weer, even abrupt, over te gaan tot de negernostalgie van Adieu New York:
En waarom dit?
Weet jij het óók,
dat er mooi land is,
achter de rook?
Waar de hooge palmen staan,
waar het Te Deum der branding zingt.
En, onder de zoete, zware maan
het tremouleeren der banjo klinkt.

En dit laatste 8-regelig fragmentje is het beste wat Kuyle ons hier geeft. Behalve het
onnodige ‘Te Deum’ der branding is het een zeer geslaagde Hawaian Song, vooral
misschien door het alleraardigste tegelijk met de regel uitbredende rijm: ‘branding
zingt’ en ‘banjo klinkt’. Vreemd is het soms, hoe ver hetgeen iemand bereikt
verwijderd kan liggen van het doel zijner intenties.

Henri Bruning
‘De sirkel’
Voor ieder, die als ik, wel eens gevoeld heeft, dat een woord een kleine gestalte bezit,
een dierbaar lichaampje, waarvan geur en stem in onze gedachten reeds vaag aanwezig
zijn, totdat het, ge-
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sproken of geschreven, vorm aanneemt, letterlijk een plastische zichtbare vorm, een
tastbaarheid, die men, als een insect, als een blad, bijna van het papier zou geneigd
zijn te willen opnemen, - voor ieder, wie een woord een in zijn taal-weergave levend
organisme is, dat beweegt, dat ademt, dat een verborgen inwendige betekenis van
hoger orde in zijn vorm suggereert -, voor zo iemand moet de Kollewijnse schrijfwijze
een confectieplunje zijn, van een algemene makelij, buiten het persoonlijk leven der
taal om, naar een rationeel, maar levenloos model vervaardigd. Zo iemand wordt
bijna neerslachtig, wanneer hij, als in de titel dezer gedichten geschiedt, ‘de sirkel’
geschreven vindt met het slangetje van een s, in plaats van met de bijna sluitende
boog van een c. De s heeft in het figuur van dit mismaakte woord geen ruimte voor
zijn kronkel, als in sik of sikkel, hij blijft een c-substitutie. Erger nog is de verwording,
wanneer het woord circus als ‘sirkes’ geschreven wordt, hetgeen Bruning ook doet.
Al de rondheid van de arena gaat met het verlies der beide c's verloren, de Romeinse
reminiscentie verdwijnt met de uitgang; zonder lichaam en zonder verleden nadert
ons het beeld in een Peek & Cloppenburg-fonetiek.
Dit gemis van gestalte-gevoel dringt bij Bruning van de spelling naar de vers-vorm
door, en vandaar naar de gedachtengang. Hij heeft wat men natuurlijk sentiment
noemt, hij heeft poëtische mogelijkheden, hij heeft zelfs gedachten - maar vaag,
verward, vormloos en naar ik meen geheel zonder eigen creatieve kracht. Met de
oppervlakkigste aanduiding is hij juist het meest tevreden. De verzen zijn ‘strompelend
lyrisch proza’, een voortdurend struikelend tasten naar expressie. Men zou kunnen
zeggen, hij ontwijkt een gedicht te maken, hij verminkt het opzettelijk, om in
dichterlijke staat verkerende te blijven. Een gedicht is geëxterioriseerd gevoel. Bruning
echter bewaart het gevoel in zijn hart, stoot bij tijden een kreet uit: ‘het is er nog’,
maar draagt niets over op de vorm van het gedicht, wantrouwt in wat ik een innerlijke
gierigheid zou willen noemen de kracht van een buiten hem geschapen gestalte, komt
daardoor nimmermeer
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zuiver en aanvaardend te staan tegenover de oorsprong zijner gedichten, forceert
zich, dikt zijn gevoel nog wat aan, en het resultaat is een handvol gekwelde en
verminkte flarden poëzie.
De grondgedachte van ‘De sirkel’ is de doelloze en moordende rondgang van het
leven. Men werkt om te eten en men eet om te werken. Wie wetenschap vermeerdert,
vermeerdert smart. Wij verlangen naar God, maar ‘gaan naar de aarde gebogen om
niet te sterven van oneindigheidsdrift’. De cirkel is Gods willekeur waarin we
gevangen blijven, wij, als een opstandig en weerbarstig vuurwerk-boeket telkens
weder krachteloos omlaag zakkend.
de feeërie dooft uit
in stilten en verlatenheid
- sterren spannen de oneindigheid weer onontkoombaar
rondom de aarde.

Dit is de cirkel van de eindeloze, om zichzelf dicht gekromde werkelijkheid, en het
verlangen der mensen naar een uitweg is hun eigenlijk leven, waarvan een
onbestemd-blijvende God het doel moet zijn. Maar ook dit verlangen is als een
‘loerende kruisspin’, in zijn web gevangen.
Nimmer is God zo ver geweest van een dichterlijke wereld, als bij Bruning. Hij
was, bij Kloos, als een Wezenlijke Ikheid, nog ‘in het diepst van zijn gedachten’
aanwezig. Voor de jongere poëzie is Hij voelbaar als het diepst der realiteit. Deze
tegenstelling overziet en kenschetst wellicht het kortst veertig jaar dichterlijk leven
in ons land. God is in de realiteit, of Hij bestaat voor ons niet. Het Christelijk geloof
is alleen nog aldus te aanvaarden: God heeft zijn Zoon (d.i. zijn voor mensen kenbare
openbaring) in de wereld, in de werkelijkheid, gezonden. Daar is Hij nog, of Hij is
nergens. De opstanding is een geloofsdroom, gaat onze kennis als zodanig te buiten.
Gods mystiek Lichaam blijft in de wereld begraven.
Is het onze taak onze droom te versterken en Hem weder van
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ons weg gered te weten? Of, veeleer, het besef de overhand te doen krijgen, dat zijn
Lichaam thans, en tot het einde der wereld, de hoogste zin der werkelijkheid heeft
ingenomen? Is dit niet de diepe betekenis der Blijde Boodschap? Hij is in onze natuur,
in onze wereld, in ons vlees. Van dit geheim bezield roept Novalis uit:
Wer hat des Leibes
Hohen Sinn erraten?
Wer darf sagen
Dass er das Blut versteht?

Het gemis van dit besef is het wat Brunings gedichten vormloos, zijn gedachten
gestalteloos, zijn geloof tot een ongeloofsontkenning maakt. Het is alles hol,
ontwijkend, negatief, er om heen. Hij aanvaardt een voorwerp niet als misschien van
meer inhoud dan zijn gevoel daarvan, hij aanvaardt een woord niet als hebbende
misschien een magischer kracht dan zijn betekenis. Hij vertrouwt bijna tragisch op
zijn onverbeelde gedachten, zijn rationaliteit van abstracties. Zijn gedichten zijn
verwarde egocentrische reflecties. Ik heb niets tegen cirkels van dien aard, maar een
eerste eis van bewustheid is dat men niet alleen de omtrek, maar ook het kernpunt
en de bewegende straal te zien krijgt.
Ik zal nu een gedicht voor u overschrijven. Ik spaar Bruning en kies niet ‘Parijs’,
waar regels in voorkomen als
Mannen kruisigen Christus aan het lichaam van een publieke vrouw,

en
zij verdwijnen in een boelevaar-restorant
zij spuiten zich op de been met een sifon - etc.

maar neem het gedichtje, dat de bundel opent (De dichter koopt voor een dubbeltje
een papieren bloem, ter ondersteuning van arme kinderen of zeehelden, zoals dat
b.v. op Koningin-Emma-dag gebruikelijk is, als meisjes kussentjes beprikt met witte
vlindertjes u voorhouden).
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Bloemetjesdag
De zachte ironie van je ogen,
en de witte bloem
die je mij gaf
verfrommelde bloem, van papier,
en het gele hartje hard, en ik-weet-niet-waarvan.
stille ruil
van dubbeltje en papieren bloem.
woordeloze weemoedigheid je glimlachende mond.
En van mijn open ogen,
de dwalende verlatenheid,
en om mijn mond
de bitterheid van 'n lach.
Toen,
hebben we elkaar weer verloren.

Alles, het meisje, de bloem, de dichter, blijft dwalend van sentiment en vaag van
omlijning. Het excuus, dat dit een vluchtige straatontmoeting zijn zou, geldt niet, er
wordt immers getracht juist deze vluchtigheid tragisch te maken, juist het gewone
moment tot een uitwisseling van spanningen te verdiepen. In zulk een moment is
alles levend en werkelijk en van een persoonlijk meedoen doordrongen, het geringste
detail heeft de scherpste betekenis. Zulk een ontmoeting in vers gebracht, zou Coster
een ‘expressionistische anekdote’ noemen. Hij deed dit naar aanleiding van Gijsen.
Bij Gijsen echter zou, als hij iets in de trant van het bovenstaande meedeelde, in dit
éne moment van besef alle mogelijke achterliggende en tot nu toe verborgen ge-
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bleven leven openbarsten. In dit éne raakpunt zou men de wenteling der beide cirkels
vermoeden kunnen. Hij zou misschien gekscherend fantaseren, maar men zou toch
voelen, dat het ogenblik een werkelijkheid, een korte eeuwigheid, voor hem geweest
was, waarin al de omringende voorwerpen plotseling als geheimzinnige tekenen
zouden zijn omhooggerezen. Het meisje, bijvoorbeeld, had een gestorven moeder,
gelijkend op de koningin op het dubbeltje, - of de dichter z'n vader was admiraal en
het meisje droeg een matrozen-bloese, - of op het bloemetje stonden de voorletters
van des dichters geliefde -, hoe dit ook zij, op honderd manieren had iemand als
Gijsen, geheel over reële dingen sprekend, gesuggereerd dat dit moment, waarop het
witte bloemetje gekocht werd, een raakpunt was, een soort verstandhouding, met
een doorbraak naar het binnenste van beider leven (Men leze zijn ‘ Met mijn nicht
in de tuin’ in Costers bloemlezing ‘ Nieuwe geluiden’, waaraan ik mijn kennismaking
met Gijsens werk te danken heb).
Bij Bruning niets van dit alles. Geen moment, maar een onbepaalde, vervloeiende
weekheid van voorbijgaand gevoel.
Ik moet, voor ik dit artikel eindig, nog even mijn verwondering uitspreken over
iets dat mij verleden maand overkomen is. Ik kocht, aan een station, een ‘Nieuwe
Eeuw’ en vond daarin een voortreffelijke, ik zeg en bedoel voortreffelijke, bespreking
van Werumeus Bunings poëzie door Bernard Verhoeven. Het opstel gaf blijk van
een geschoold begrip van poëzie en van een sterkgekleurd inzicht in het onderscheid
van oudere en jongere dichtkunst, waarvan het telkens een uitnemende karakteristiek
gaf. Enige weken later, weder op reis, kocht ik weder een ‘Nieuwe Eeuw’, maar vond
nu een allerdwaaste en mateloze ophemeling van Brunings ‘De sirkel’. Zonder enige
waarde- verklaring, zonder enige houding-bepaling, zonder enige grond of staving
van de toegezwaaide lof, werd mij ruwweg verzekerd, dat Bruning een enorm groot,
een enorm nieuw en een enorm katholiek dichter was. Ik begreep er niets van.
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J. Slauerhoff
‘Archipel’
Het is moeilijk over de gedichten van Slauerhoff te schrijven, omdat hij zelf, schijnt
het telkens, ontweek ze te schrijven. Nimmer troffen mij zo sterk, en op éénmaal alle
tegelijk, al de manieren waarop een schrijver vermijden kan, datgene direct te zeggen
wat hij eigenlijk zeggen wil. Deze gedichten zijn vermaskeringen, acteren hun eigen
gevoelsinhoud, substitueren andere persoonlijkheden voor de schrijver zelf, doen
aan als vertalingen, verbergen het verhaal onder een opgeschroefde fantasterij, draaien,
kronkelen, mythologiseren in het absurde, maar verraden, ja het heeft telkens een air
van verraad, verraden onder hun hardheid die onhandigheid en hun brutaliteit die
verlegenheid blijft, een zekere uiterste spanning van nerveuze sentimentaliteit.
Slauerhoff heeft een buitengewoon gevoelige natuur, zeer menslievend, zeer
medelijdend. Hij schaamt zich hiervoor, en steekt deze eenvoud weg in een lyriek,
met opzet gecompliceerd. Maar dan zorgt hij ervoor, waarschijnlijk onbewust, dat
deze opzet merkbaar is en terdege door de mand valt. Dit doet hij door het aanheffen
van verscheurende dissonanten en krassende gemeenplaatsen. Terwijl men sommige
gedichten leest, hoort men gramofoon-platen afdraaien, een stem die rauw lacht maar
inderdaad (en dit is hoorbaar) snikt als Paljas ‘want het hart is gebroken’. Maar hij
hoopt dat wij niet geloven in zijn onstuimige bravour, hij hoopt dat wij niet denken
zullen dat zijn hart gebroken is, hij hoopt dat wij zullen raden welke gevoelens tussen
hun klaarblijkelijke tegenstrijdigheden worden aangeduid. Hij probeert de waarheid,
die naar hij meent niemand durft zeggen, met de waarheid te bedekken. Hij
overschreeuwt zich en denkt: nu zal niemand mij goddank geloven. Dit is de
Hamlet-houding waarvan Bruning zei: laatste suggestie van zekerheid.
Ik meen dat zijn gevoelsleven van uitsluitend lichamelijke
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aard is. Dit is meestal zo in gedichten door mannen waarin vrouwenfiguren het
onderwerp zijn. De voor de kunstaandrift noodzakelijke objectivering schept zich
tegelijkertijd een object voor het gevoel. Dat deze vrouwen dan weder vrouwen
begeren (als in de gedichten: ‘ De vriendinnen’) is een voorbeeld van wat ik daareven
het overschreeuwen van de waarheid noemde. Dat hij verder als onderwerpen kiest:
oceaannachten, verzonken continenten, tempel-eilanden, ik laat het aan ieder die wel
eens in Freud bladerde over, het karakter van de dichter hiermede nader te analyseren.
Wat mij aantrekt in dit lichamelijk gevoelsleven, is zijn in het donker tastende
drang naar bewustwording. Neemt de natuur in ons, reeds enkel door haar poging
zichzelf te willen kennen, deel aan het geestelijk leven? Misschien wanneer zij zich
aan de natuur van de buitenwereld, de werkelijkheid, toetst. Misschien doordat zij,
dit doende, door een verovering zich in een zekere vluchtende ijlheid bewuster wordt.
Zij gaat in haar onderscheid zichzelf kennen, en zich weer fijner onderscheiden. Dit
verklaart Slauerhoffs voorliefde voor semi-mythologische gestalten als nymfen en
sirenen, de door een lichte graad van personificatie uit de elementen losgekomen
half-mensen. Ik voel daar bij hem een worsteling in, een worsteling echter naar
lichtheid, naar nauwelijks natuur meer zijn. Dit, de natuur bijna tot een spel ontkend
en daarmee bedwongen te houden, is naar ik meen het hoogste wat Slauerhoff, in
deze bundel althans, bereikt. Ik citeer een strofe uit het gedicht ‘ Nymphen’: (wij
erkennen niet, zeiden de nymfen, dat de natuur leeft met drift en bloed; bomen zijn
stok-oude grijsaards, bloemen als verkleurende sieraden, beide verwerpelijk. Maar)
Wel leeft het water: het stroomt
En lacht, vangt licht en lacht,
Maar alleen bij de bergen neer.
Den rietomranden vliet
Vinden wij alleen goed
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Voor een zomermiddagspel,
Als andre ons verveelden.
Zijn loomheid ontstellen wij
En maken zijn water dol,
Dat gekweld langs onze huid
Afglijdt en ons niet koelt.
Wreevlig om loome weelde
Stijgen wij aan den oever;
Daar vinden wij ander genot,
Van stengels en stroeve zwaarden:
Na de weeke een scherpe streeling
Langs onze voorbijgaande lijven. Dit zijn alleen maar spelen
Die wij uit medelijden
Met bijna-dooden doen,
Maar dan zijn wij niet ernstig
En denken niet aan elkaar.

Uit de laatste vijf regels van dit citaat zou het gehele karakter van deze poëzie te
verklaren zijn. Onmiddellijk hierop, wanneer de dichter tracht te suggereren, wanneer
de nymfen dan wel ‘ernstig’ zijn, loopt het nog spaak. Mislukkingen, als miskramen,
komen te voorschijn, wanneer deze half-goden, nauwelijks monsterlijk dier geworden,
weder tragi-komisch worden afgeslacht (Sirenen II). Neen, zijn mogelijke
ontwikkeling gaat naar een langzame vermenselijking dezer half-goden. Het worden
vrouwenfiguren, weerkaatst in een spiegel, in haar zelfbeschouwen de mijmeringen
aangeduid, vage en dwalende verhalen van over zichzelf peinzende mismoedigen Het wordt geheimer
Hoe meer ik mijmer

neuriën zij allen, zich verdiepend in een lichamelijke onbestemdheid, die geen
weerstand meer ondervindt. Eén enkele
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maal wordt dit gevoel, alvorens weder belichaamd te worden, in een natuurstemming,
en dan zeer zuiver uitgedrukt:
De regen laat niet af
Zich op 't stadje uit te storten,
Als een Lied ohne Worte,
Uit den treuren gespeeld.

Ik heb dit lied zonder woorden liever, dan de luidruchtige waarheden van ‘Tristan
Corbière’ en zo vele andere gedichten uit deze bundel. Slauerhoff zal zijn werkelijke
kracht eerst bereikt hebben, wanneer hij, vóór haar zwervende levens, ons eerst de
gestalten van zijn droevige heldinnen in scherper omtrekken zal doen zien. Hij zal
ze moeten loshouwen uit de verwarde rotsklompen die voor hem opdoemen. Zij
smeken als het ware om een Perseus die haar bevrijden zal. Maar daartoe is een diepe
geestelijke ernst nodig, en die bezit hij alleen, wanneer het grootste gedeelte van
deze bundel inderdaad slechts een spel van donkere lichamelijkheid geweest is,
hoezeer hij dit ook veinzend trachtte te ontveinzen.
Het gedicht, dat in zijn geheel het best is, vindt ge op bladzijde 50: ‘ Grafbeeld
van Nofrit’. Daar komt, wanneer zijn mijmerij de Egyptische koningsdochter uit het
verleden oproept, inderdaad een lichaam en niet slechts een leven bloot.
Uw armen weren uw gewaden achter
Uw tenger lijf, gij komt naar voren
Alsof ge een diep gevaar ontvloodt.

Men kan aangaande Slauerhoff grote verwachtingen koesteren, hij heeft beweging
en zeggingskracht.
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J.G. Danser
‘Gedichten’
Het was in 1917, meen ik, dat Dansers gedichten ‘ Ontmoetingen’ in een klein
bundeltje door Van Krimpen werden uitgegeven, in een oplaag van 75 exemplaren.
Die zijn natuurlijk allang uitverkocht, en een nieuwe vermeerderde uitgave verscheen
bij Van Dishoeck.
Toen deze gedichten, dus ongeveer acht jaar geleden, mij voor het eerst onder de
ogen kwamen, hebben ze mij niet bijzonder getroffen. Maar Danser stierf kort daarna,
in 1920, en een naschrift in de Van Dishoeck-uitgave (door Jan Greshoff geschreven?)
vermeldt dat hij toen pas 27 jaar oud was. Hij was dus van dezelfde leeftijd als de
eveneens zo vroeg gestorven Van 't Lindenhout, die het mijns inziens reeds verder
gebracht had, en met wiens dood een stelliger belofte onvervuld bleef. Ik heb het
altijd jammer gevonden, dat Van 't Lindenhouts werk niet in een algemeen bereikbare
uitgave herdrukt werd. Voor een aantal vrienden werd, in zeer beperkte oplaag, een
door dilettanten samengestelde keuze uit zijn merkwaardig en telkens weer
verrassend-veelzijdig werk gedrukt en op verzoek verkrijgbaar gesteld. Een onnodige
piëteit heeft zijn talent, zijn bewegelijke en slagvaardige techniek, geen recht doen
wedervaren. Dit spijt me nu weer, omdat ik nu, bij het overlezen van Dansers klein
oeuvre, inzag hoezeer een oordeel, juist over iemand die een ‘tweede kracht’ is, zich
wijzigen kan, wanneer het tijdperk, waarin hij zijn stem deed horen, voorbij is. In
dat tijdperk zelf is zulk een figuur sterk noch zelfstandig genoeg om door te dringen
en een afzonderlijke houding te suggereren, maar later, wanneer wij de karakters der
grote dichters overzichtelijker voor ons hebben en hen langzamerhand zó
persoonlijk-geprononceerd zien dat wij ze niet meer als representanten van hun tijd
maar in de eerste plaats als aparte grootheden gaan beschouwen, later, meen ik, wordt
het dan juist het belang van enkele ‘poetae minores’ hun tijdperk vertegenwoor-
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digd te hebben, en dit belang wordt ten opzichte van diegenen die zulks het zuiverst
deden in het oordeel van het volgend geslacht van werkelijk letterkundige betekenis.
Ja, ik geloof dat voor iemand die de stromingen en gevoelswendingen van literaire
perioden wil nagaan, de kleine dichters belangrijker zijn dan de grote, die door hun
te-veel een tijdperk doen overschatten of onrechtvaardig in de schaduw stellen.
Twee zulke zuivere weergevers van de atmosfeer van 1910-1916 waren
ongetwijfeld Van 't Lindenhout en Danser. Van deze sfeer heeft Coster gezegd, dat
ze ‘verzadigd was van bewondering’ voor Boutens, Leopold en Henr. Roland Holst
en dat er letterlijk geen gedicht in die tijd ontstond, dat zich aan ‘dezen melodieuzen
doem’ kon onttrekken. Wanneer men voor Leopold en Henr. Roland Holst nu maar
Karel van de Woestijne en Verwey leest, is dit zeer zeker juist. Van Eycks ‘
Uitzichten’ b.v. staan sterk onder invloed van Van de Woestijne, en een gehele schaar,
die toentertijd in De Beweging schreef, heeft veel aan Verwey te danken. Maar buiten
deze navolging der groten om, zijn er een paar jongeren geweest, - en in ieder tijdperk
zijn die aan te wijzen -, die niet zozeer in de schaduw der reuzen, maar meer direct
in de sfeer van hun tijd werkten en die dus, om zo te zeggen en zonder ontlening, in
zekere mate geheel zichzelf waren. En bij Van 't Lindenhout en Danser, al schreven
ze beiden in ‘ De Beweging’, en al is er bij Van 't Lindenhout veel dat naar Van de
Woestijne zweemt, valt nu juist heel sterk die door de tijdgeest bepaalde en weer
getemperde persoonlijkheid te bespeuren die ik hier bedoel.
Wij lezen over Danser in het levensbericht, achter de verzen:
‘Hij leefde voor de litteratuur. En hij schreef om het stille genot van te schrijven
in een glashelder, statig Nederlandsch, zooals hem dit geleerd werd door de klassieken,
in het bijzonder door P.C. Hooft naar wien zijn voorkeur ging. De innige beslotenheid
van zijn gemoedsleven deed hem Gezelle hartelijk liefhebben. Onder zijn oudere
tijdgenooten boeide hem Albert Verwey, om diens menschelijken ernst, en een hooge
opvatting van het dichterschap. Danser las veel, langzaam en goed. Geen nuance in
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de uitdrukkingswijze, geen geheime bedoeling achter de woordschikkingen ontging
aan zijn aandacht, die zich over iedere schoonheid eerbiedig heen boog. Hij was een
jongeman, zooals wij er in dezen tijd te weinig kennen, die boven het verborgen
leven, gevuld met teederheid en verzen, geen ander verlangen kende. Hij was zuiver
van iedere eerzucht. Hij wilde “er” niet komen. Hij discussieerde niet, hij
theoretiseerde niet. En hij haatte alles wat naar reclame zweemde.’
Dit is een uitnemende beschrijving van het karakter van zulk een dichter. Een
zuiver weerspiegelend wezen blijft hij, meer ontvankelijk voor onpersoonlijke dan
voor persoonlijke invloeden. Weinig creatieve kracht, misschien zelfs niet de zo
begrijpelijke behoefte om met desnoods geleende vleugels de dierbare tuin der
mijmeringen te ontvluchten. Maar, daartegenover iet-wat eenzelvig in zijn
verzonkenheid, met in zich het onbegrepen wemelen van alles wat uit de tijd hem
toestroomt en wat hij houdt voor de eigen droom. En geen andere geestelijke roeping
dan die droom zo nu en dan iets langer in zich om te dragen en dan met smaak en
gevoeligheid weer te geven, wanneer de gestalte van een geliefde of een
avondstemming die bewogenheid even een persoonlijke inslag geeft. Een edel
instrument zijn, waarin de stilte één ogenblik hoorbaar wordt; en dan weer zwijgen,
desnoods voorgoed zwijgen, zodra de ontroering weder de vage droom inglijdt. En
al is dit veel minder dan het begin zelfs van een groot dichter, het is veel meer dan
men, als tijdgenoot, denkt dat het is. Maar dat meerdere komt later te voorschijn, als
de tijd voorbij is en deze stem blijkt gebleven te zijn, wonderlijk als een aangehouden
echo.
Ik schrijf een der zuiverste gedichten van Danser voor u over.

De gelukkigen
Zij schrijden onder 't vaag geruisch der blâren
Door 't zwoele duister van een sombre laan
Waar hier en daar een eenzame lantaren
Het loover in een zilver licht doet staan.
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Zij spreken van hoe droef ze eens beiden waren,
Wat pijn ze elkander hebben aangedaan,
Maar dat zij toch na leed van vele jaren
Een grenzenloos geluk zijn ingegaan.
Dan staan zij stil en zwijgen. Maar zij beven
Beiden door bange ontroering overmand:
Het is als zal hun diepst verdriet herleven Tot zij weêr samen voortgaan, hand in hand,
Elkaar hun droom verhalend als zooeven,
Hun ziel doorgloeid van liefdes zachten brand.

H. Moulijn-Haitsma Mulier
‘Het paradijs herwonnen’
‘Het paradijs herwonnen’. - De titel verdedigt dit dramatisch gedicht, staat daar als
een engel met een vlammend zwaard op de stoep, en wijst gebiedend terug naar
Milton. Laat u niet afschrikken door die lichtreclame, stap kalm binnen en wees
terstond gerust gesteld, want onder Miltons groot woord staat met cursieve letters:
‘In dit drama wordt in beelden weergegeven, hoe eene menschelijke ziel in zichzelf
haar oorspronkelijk verband met het heelal hervindt.’
En niet beter kan ik u een indruk geven van wat daar binnen op het doek vertoond
wordt, dan door u de portretten der acteurs te laten zien, en door precies over te
schrijven hoe de dichteres haar Dramatis personae afficheert:
EVA

de menschelijke ziel.
ADAM

vreugde- en liefde-element in de ziel, van oorsprong het alomvattend element.
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LUCIFER

de beperking, element van smart in de ziel.
DE MANEBRUID

beeld van alle werking door de beperking in de ziel teweeg gebracht: haat, sensualiteit,
het niet tot wijsheid gebrachte weten; in één woord: de schijn in actie gebracht.
HET KOOR

treedt afwisselend op als deelnemer aan en als toelichter van de handeling.
Ik kan het niet helpen, maar ik word hier wee van het woord ziel, van het woord
alleen al, laat staan dan van al die ‘elementen’ waarin dat ding verdeeld wordt,
halfslachtig en ethisch, allemaal om toch weer later ‘in zich zelve’ het oorspronkelijk
verband met het heelal te hervinden. De enige figuur waarom we gaan kijken, is de
‘Manebruid’. Dat moeten we weten, wat dat wel is! Ook haar portret: ‘haat,
sensualiteit, enz. in één woord: de schijn in actie gebracht’ is bijzonder aanlokkelijk.
Van zo'n zeemeermin berichtten Milton en Vondel nog niets. Goed, we gaan binnen.
Het onderwerp van het drama is dit: Eva heeft eigenlijk haar beroemde genesis-val
gedaan uit liefde. Neen, niet uit wat u nu denkt, maar uit echte liefde, geestelijke.
Zij wilde meer weten, om meer te kunnen liefhebben. Zij is dus eigenlijk nooit
gevallen. Zij werd al a priori gered door haar eerlijke bedoelingen. Een beetje
‘domheidsmacht’ dus, want Adam is daarop wel degelijk, en dubbel en dwars,
gevallen. Hij is verloren gegaan door verslaafd te geraken aan de ‘Manebruid’, die
hem in het diepst der Hel gekooid houdt met haar ‘schijn in actie’. Ten slotte blijkt
het, dat Lucifer van Adams val weer de dupe is, want zolang Adam gefolterd moet
worden, moet er een Hel en dus ook een Lucifer zijn. Eva tast, met doorzienigheid,
het kwaad in de wortel aan. Zij bevrijdt Adam, Lucifer wordt gered, let wel,
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Lucifer wordt gered, bekeerd als men wil, en stijgt weer als aartsengel en morgenster
naar het firmament. Adam en Eva krijgen elkaar. Het Paradijs is herwonnen. Aan
het gejubel van het koor geen einde. Einde.
Het is een niet te geloven onzin. Maar nu kunt u tenminste het drama lezen, want
zonder bovenstaand helder, zij het ietwat kwaadaardig, resumé hadt u er, maak ik
me sterk, helemaal niet uit wijs kunnen worden. Want alles is slap en vaag, zodat
een Ariadne-draad, ook al snijdt die in de vingers, uitstekend van pas komt in dit
doolhof van psychische retorica en dooreenwemelende ‘elementen’. Ik ben er niet
weinig trots op, de ‘draad’ gevonden te hebben en mijn humeur geeft voldoende aan
wat een moeite het kostte.
Het stuk is geschreven met ‘binding’ en ‘vorm’, in één woord, in het echte
‘Beweging’-jargon, met weglating van lidwoorden, gebruik van het beeld in abstractie,
nevenschikking van zelfstandige naamwoorden, en al die andere kortgedrongen
verstoeringen der syntaxis, die Van Eyck en Bloem in hun later werk al niet meer
konden gebruiken.
De inhouds-ernst beweegt zich tussen Lioba en ‘The sorrows of Satan’ van Marie
Corelli.
Maar nu moet mij nog van het hart waarom ik over dit drama schrijf. Alleen omdat
ik van mevrouw Moulijn, vroeger in ‘De Beweging’ nog, korte gedichten gelezen
heb, die mij indertijd werkelijk getroffen hebben. Zij is de vertaalster van vijftig
Shakespeare-sonnetten, maar hoe is het mogelijk dat zij de lectuur der drama's
achterwege heeft gelaten! Men kan Shakespeare niet lezen zonder hem na te volgen,
meende Goethe, die van ‘Het paradijs herwonnen’ alleen Miltons versie kende.
En Miltons grondgedachte is, in het kort, dat de wereld alleen verlost kan worden
door een Verlosser. Het Paradijs ging verloren, doordat de menselijke kracht tekort
schoot tegen de verzoeking en ongehoorzaam werd. En, in zijn ‘Paradise regained’,
geeft hij ons een tegenstelling tot die eerste verzoeking, de Verzoeking van de Zoon
van God, mens geworden, in de
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woestijn. En hoe Deze wist te weerstaan. De verzoeking in de woestijn, precies zoals
die ons in het Evangelie wordt meegedeeld, met geen andere fantasieën dan grootse
illustraties van deze sombere strijd, deelt hij met de eenvoud van een kroniek mede
in de vier boeken van zijn ‘Paradijs herwonnen’, die Dostojewsky, toen hij zijn
‘Groot-Inquisiteur’ schreef, stellig moet gekend hebben.
En mevrouw Moulijns fout, haar diepere, als ik het zeggen mag, geestelijke fout,
is juist niet weerstaan te hebben, als dichter, aan één der grote verzoekingen. Al de
verwardheid, al de daadloze abstracties van haar drama, had men vergeven als het
ernst geweest was. Geen omweg, al ging hij de gehele wereld der slechte literatuur
om, had ons afgeschrikt en had ons zelfs lang geschenen, wanneer wij in het gegeven
een onderliggende waarheid ten slotte toch ontdekt hadden, al was het dan maar een
persoonlijke waarheid, desnoods een dogmatische, als in de stukken van Henriëtte
Roland Holst. De vreemdste kronkelingen leggen wij geduldig af, als het doel de
tocht waard is. Bij het Paradijs herwonnen is dit echter niet het geval. Maar wat dan
wel?
Hier is een geest verleid, geest te blijven. Dit is de verzoeking van de dichter: zijn
geest buiten de wereld te houden. Niet deel te nemen aan het creatieve proces, door
zich af te zonderen, en in zelfbespiegeling een gewaande hemel te aanschouwen. Dit
is slechts op één wijze mogelijk: op de wijze van de mysticus die zijn gehele hart en
zijn gehele verstand naar zijn aanschouwing opheft. Maar zolang men nog één woord
schrijft, leeft men in de dingen die men aanroert; zolang men nog zijn Psyche met
een laatste innerlijke behoefte realiseert tot Eva, moet men het gevolg daarvan
aanvaarden.
De tweede verzoeking waarvoor mevrouw Moulijn zwichtte, was dat toen zij haar
ziel Eva noemde, zij dit niet deed om Eva, maar alleen om haar ziel een wijder en
algemeen-menselijker betekenis te geven. Dat maakte dus terstond weer de wil tot
het dichterlijk goede, het concreet realiseren, ongedaan. En
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die zonde bracht haar van kwaad tot erger. Want ook de abstracties, als Lucifer is,
symbool van alle kwaad, ontdeed ze van zijn aardse ernst en dus eigenlijk van zijn
betekenis voor ons. En daardoor werd het groot tournooi, dat sinds de godsdienst
der Perzen het geestelijk leven der mensen in hun voorstelling van krachten in het
heelal beheerst, tot een laffe parade.
Het gevaar van deze verzoeking bedreigt ons allen. Want wij allen zijn in ons hart
eenzame zelfbespiegelaars. De dichterlijke redding is deze: dat zich onze mijmeringen
in de wereld om ons heen vastleggen, en in haar realisering zelf een kracht vinden,
een soort goedheid, de ‘reiniging’ waarvan Aristoteles sprak. De val is: de geest
blijft, in een angstige hoogmoed, geest en drijft zich zelf naar het niets.
Het eigenlijke onderwerp van mevrouw Moulijns drama had een prachtige vorm
kunnen vulden in een sprookje, en ik heb maar naar het diepe en aangrijpende ‘De
sneeuwkoningin’ van Andersen te wijzen om dit te verduidelijken. De dichteres was
verloren toen zij de ziel Eva in plaats van Gerda noemde.

H.W.J.M. Keuls
‘Om de stilte’
Het gevoel, waarover ik u wil schrijven, kan ik voorlopig niet nader aanduiden dan
met de woorden: het tweede hart, maar ik hoop, wanneer ik er enige kentekenen en
uitingen van heb laten zien, en enkele regels van de dichter Keuls zal hebben
aangehaald, die mij eigenlijk tot het mijmeren daarover hebben aangezet, althans
gesuggereerd te hebben wat ik daaronder versta.
Gorter beschrijft het in het laatste deel van zijn ‘Mei’, het gevoel waarmee een
lezende jongen over zijn boek opziet en vaag en hartstochtelijk peinzende blijft; het
gevoel waarmee een jonge vrouw voor het venster talmt als het avond wordt in een
stil stadje. Het wordt met het einde en met de rijpheid van de jeugd geboren, het is
een onrust, een weemoedige eenzaamheid.
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Tenminste zo is de reactie op onze natuur, aanvankelijk. Maar als we ouder worden,
verliest het zijn verband met de natuur, maar treft ons gevoelsleven in het bewustzijn
zelf. We staan plotseling midden in een drukke straat stil en vragen, verwonderd en
bijna hard-op in onszelf sprekend: waartoe, waarom? - We hebben dan ik weet niet
welk verband met een zekere wereldgeest en zien de stedelijke bedrijvigheid als een
doelloos geharrewar. Onverwachts, midden in een gesprek, verstaan we de woorden
niet meer, maar de stem blijven we horen, als een geluid uit een vreemde verte. We
herhalen een uitgesproken woord vier, vijf-maal, zonder dat een betekenis tot ons
doordringt.
Het zijn korte momenten, waarin we ons slechts meestal rekenschap geven van
een soort verwarring, en tevens van het gevoel, dat we even deelnamen aan een dieper
zielsleven, dat er altijd al in ons moet zijn geweest. Couperus heeft het prachtig
‘Zieleschemering’ genoemd, een wijder besef, dat even overweldigend naast ons
bewustzijn opduikt en dan weer vervaagt. Het kan aanhoudend en obsederend
terugkeren, het kan tenslotte een apart leven worden, alsof we met ons lichaam en
ons natuurlijk gevoel op deze wereld en tussen deze mensen blijven, maar daarboven,
en geheel los ervan, aan een ander leven gaan deelnemen. We worden een tweede
persoonlijkheid in onszelf gewaar, die de eerste als onder zich ziet gaan en praten
en handelen. Die twee persoonlijkheden worden geheel gescheiden, en met
verwondering kan men zich afvragen: waarom doe je dat?, over zichzelf sprekend
als ‘je’ en niet als ‘ik’. Langzamerhand worden alle overpeinzingen tweespraken en
gaan we het tweede hart, dat geheel los van de wereld, van onze liefde, van ons
menselijk gevoel is, als ons wezenlijk leven beschouwen. En het is zo diep, dat het
ontrefbaar blijft, en zo voortdurend aanwezig, dat we het, als vroeger in de jeugd,
weer als een lichamelijk gevoel aannemen. Een soort hoogste ressort, waarin we
onszelf verdedigen en een laatste en hoger gelijk geven, dikwijls door ons eerste hart
en onderliggend ik te veroordelen en meewarig te bezien.
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Maar voordat het die vorm van een voortdurend en bijna lichamelijk gevoel aanneemt,
is het vlagend en momenteel, als een spookschip door het bewustzijn. Zo moet ieder
mens het wel kennen. Het moet het wezenlijk gevoel zijn van de stervenden, die de
dood rustig tegemoet zien. Het moet de diepe grond zijn van de talloze verhalen en
fantasieën van dubbelgangers, van het geheimzinnige van een spiegel.
De beste gedichten nu van Keuls' bundel ‘Om de stilte’ zijn, denk ik, uitingen van
dat tweede hart in hem, dat hier en daar een verwonderlijk sterke stem heeft. Men
heeft de indruk alsof iemand hier juist zo precies datgene uitspreekt wat hem in het
leven aangegrepen moet hebben, omdat hij er zich van verwijdert. Dat hij juist zo
direct voelt hetgeen hij voelt, omdat hij zichzelf dit ziet ondergaan, enigszins van
een afstand, enigszins van een afgelegen schuilplaats uit. Wij vinden op bladzijde
42 die prachtige tweespraak waarin, indien ik nog even mijn benaming à outrance
mag gebruiken, het tweede hart naar omlaag vragen stelt aan het eerste hart, maar
merendeels geen antwoord meer ontvangend, zich overbuigt en met een enkele
aanduiding de aanblik van ontreddering weergeeft.
Wat hebt gij van uw dronkenschap bewaard?
Een lamp, die kwijnt; een oog, dat nederstaart.
Wat werd er van den storm, dien gij bestondt?
Een dolend blad, dat nog zijn rust niet vond.
Wat heeft de liefde in uw hart gedaan?
Zij deed mij 't leed der eenzamen verstaan.
Wat bleef van allen glans, die langs u ging?
Niets dan een zingende herinnering.

Misschien hebben we daarom in Keuls' vroegere bundel ‘In den stroom’ zo weinig
dat ons aansprak gevonden, omdat deze ge-
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dichten door het gevoel zelf zo ontzenuwd en overwoekerd werden. Misschien is
zijn eigenlijke ontwikkeling en vooruitgang - want ik ken geen jonge dichter, die zo
vooruitgegaan is - alleen toe te schrijven aan het constant bewust worden van dit
tweede hart, en aan het samengrijpen en in spanning brengen van een als het ware
voorbij gevoeld gevoel dat daardoor mogelijk werd. Want er is in zijn bewustzijn
nimmer iets van het intellectueel zien (de afwezigheid van ongeveer alle plastiek en
gestaltevorming in de verzen bewijst dit reeds), het bewustzijn blijft immer in de
sfeer van het gevoelende. En daarom ook is er bij hem niet alleen van zuiver
technische en dichterlijke vooruitgang sprake, ofschoon die er mee samenvalt, maar
in de eerste plaats van een bezinnende. Er is in deze gedichten een toon van ‘later
geschreven’, die sommige van hen bijzonder aangrijpend maakt. Er is nooit een
directe kreet uit het leven, nooit een ogenblikkelijke visie, nooit een onmiddellijk
onder woorden brengen. Het is altijd een bezinning die gevoelig wordt, een
herinnering die klank krijgt, een klacht eerst na de terugtocht. En juist omdat deze
gevoelsaard zo geheel vreemd is aan verstand, aan intellect en aan geestelijk zien,
maar toch zo geheel sub specie aeternitatis een sfeer buiten het eigenlijk leven heeft,
noemde ik haar oorsprong het tweede hart.
Er is in de zwakkere gedichten iets van slaap, van dodelijke vermoeidheid, van
lome berusting, van overmand worden. Zij zijn waarschijnlijk meer zoekend naar
het hoge gevoel dan daardoor aangedreven geschreven. Zij stammen nog uit de
levensverdoving zelve, voor hij zich naar een uiterst en stil alleenzijn daaruit optrok,
toen de walm van de toorts het reeds smeulend licht nog omhulde. Vaak herhaalt
zich de klacht dat hij een vreemde in zichzelf is, dat het ontwaken het wezenlijk
leven onderbreekt. Maar juist waar voor hem het leven eindigt en stil wordt, juist
waar hij tegenover zijn eigen werkelijkheid vreemd komt te staan, vangt in hem ‘de
droom van den vreemdeling’ aan, met niets dan die diepe, zoete toon die zijn beste
gedichten kenmerkt, die hij ten onrechte, en op een te laag plan, voor de
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lokstem van de dood houdt; want wat is deze dood meer dan een schaduw tussen de
schaduwen van dromen? en is de tweede dood, waarvan de Openbaring en
Michelangelo's sonnet, door Keuls vertaald, spreken, niet het enige waarvoor wij
vrezen?

François Pauwels
‘Tziganen’
François Pauwels heeft, in zijn jonge jaren, enige alleraardigste gedichten en een
enkel prachtig gedicht geschreven. Men vindt die in zijn, door de Wereldbibliotheek
uitgegeven, bundeltje ‘Enkele verzen’, naar ik meen een bloemlezing uit jeugdwerk.
Een paar studentenverzen, à la Piet Paaltjens, maar met meer breedheid en zwier,
treffen door een directe tekening, waarbij de stipte snelheid zelve van de beeldjes
een karikatuur maakt, zoals soms Engelse prenten dat kunnen doen; maar men vindt
er bovendien het door zijn ingetogen tederheid ontroerende ‘De weezen’ (Een rein
geluid uit jonge kelen) en ‘De nachtelijke sleepster’, ongetwijfeld zijn beste gedicht.
Het is de gestalte, het ‘fantoom’, zou hij later zeggen, van een vrouw die, zwijgend
en afgebeuld, in de nacht een boot door een kanaal sleept, en van de dichter die haar
volgt, enige tijd gelijke pas houdt met haar langzame tred, en achter haar aan de
sleeplijn medetrekt. Er is, tot in de vorm van dit gedicht, iets van de stapvoetse gang
en de urenlange verdoving, iets van het buigende touw en het eindeloos kanaal. Er
is een verdriet in, dat sterker is dan dat der vrouw die, bijna slapend en in gebogen
bewusteloosheid in de lijn hangend, voorwaarts valt op haar zware voeten; - er is
een medelijden in, dat sterker is dan het gevoel van de dichter, dat zijn machteloze
hulp bijna belachelijk maakt, dat zijn persoonlijkheid in een zekere onbegrensdheid
uitschakelt; een soort Russisch medelijden; geen menselijke stem, méér dan dat: een
donkere keel, die in de nacht op de grote rivieren een lang-aangehouden klacht slaakt
door de duistere stilte, alsof
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een geweldig en ongezien dier zich kreunende in zijn slaap langzaam omwentelt.
Ik had de ‘Nachtelijke sleepster’ heel wat liever geschreven dan de ‘Iris’ die zoveel
tot Perks populariteit bijdraagt, of zelfs dan ‘Het kindeke van den dood’ van Hemkes,
om eens een dichter te noemen die ook door één enkel gedicht terecht bekend mag
blijven.
Wat is er echter, dichterlijk gesproken, met Pauwels gebeurd toen hij na de
‘Nachtelijke sleepster’ verder werkte? De wijdheid van een onpersoonlijk
gevoelsleven, zoals die in dit gedicht gestalte vond, moet hij nog, diep in zich en
waarschijnlijk onbewust, behouden hebben. Het is voelbaar in het rusteloze,
nomadische van de beelden en figuren in zijn latere verzen, het is voelbaar in een
bewegelijk staccato van beschrijvingen, en tot in de keuze der titels ‘Fantomen’ en
‘Tziganen’.
Maar wat hij er thans nog slechts van laat zien, is als het ware niet meer dan een
persoonlijke reactie van dit onpersoonlijk gevoel. Hem beweegt nog slechts datgene
wat uit die donkere diepten tot zijn ietwat morbide-intellectualistisch en zwaarmoedig
bewustzijn zich omhoog dringt. Hij schrijft om zo te zeggen nog steeds van de
stemming der ‘Nachtelijke sleepster’ uit, maar helaas naar de trant en met de
schrijfwijze der studentenverzen. Er is een vaak oorverscheurende disharmonie tussen
oorsprong en uiting in zijn latere verzen, want met alle mogelijke meestal onwaardige
verheffingen poogt hij datgene, wat als het eenvoudig en de schrijver wegcijferend
zou aangeduid zijn, niet kon nalaten ons aan te grijpen, zoals het hemzelf eenmaal
(vóór hij zich tot schrijven zette) aangreep, - poogt hij datgene, wat als een droevig
woord van een lijdend- veronderstelde mensheid ons zou ontroeren, als een uiterst
persoonlijk gevoel ons mede te delen. En het lijden der mensheid moge desnoods
een thema voor poëzie zijn, de niet uit persoonlijke aanleiding ontstane bitterheid
van Pauwels is zulks niet. Het poëtisch resultaat is, in bijna iedere regel, een valse
grandeur en een opgeschroefde zigeuner-trots. Het overladen persoonlijk sentiment
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is met een zekere opzettelijkheid on-eenvoudig, sterk gekleurd met sarcasmen en
ironische opmerkingen van de platste aard. Hij zit, en dit is geheel letterlijk op te
vatten, voortdurend zichzelf in de weg en blijft zonder adem door de wil zijn stem
te overschreeuwen. Hij maakt beurtelings de ergste soort van Van der Hem-achtige
nachtkroeg-mondaniteiten en de banaalste Tuschinsky-‘levensliedjes’. Ik ken weinig
dichters die, met zulk een geschoolde metriek, zulk een volkomen gebrek aan ritme
vertonen, en waarbij de woorden, ook als ze treffend en tekenend gekozen zijn, zo
dikwijls gezocht en zo zelden gevonden lijken. Er is haast nimmer een melodie, zoals
dat in ‘ De weezen’ het geval was, die het gevoel ontdoet van zijn persoonlijke
betekenis en die de woorden in hun metrisch verband insmelt in een dieper beweging.
Wij verliezen in Pauwels een waarschijnlijk zeer verdienstelijk melodramatisch
dichter. Hij moest ‘De Jantjes’ en ‘Bleeke Bet’ geschreven hebben en we hadden
onze lach en traan vermengd met die van het schellinkje. Een Heyermans-in-de-poëzie
hebben we zo maar verspeeld, omdat wij - en hij met ons - dit genre lyrisch onwaardig
achtten. Nu sluipt hij tussen de Scylla en de Charybdis van zijn wezenlijk talent en
zijn arrivisten-hoogmoed door en bereikt een soort objectieve lyriek, waarin hij zijn
individuele emotie tot het tragische van het gegeven opzweept. Wat is dat jammer,
wat is dat allemachtig jammer! En, tussen haakjes, wat ontzaglijk eerlijk is de
eenvoudigheid van Speenhoff Ik moet echter zo zwak, had ik bijna gezegd, zijn en toegeven dat in zijn laatste
bundel ‘Tziganen’ Pauwels mij éénmaal werkelijk ontroerd heeft. Ik riep, daarin
bladerende: ‘G.v.d. hij heeft me te pakken’. Dat was in het gedicht ‘Asyl’, dat
aanvangt met een beschrijving van Amsterdam:
Mijn Amsterdam heeft haar muziek van regen -

De dichter slentert doelloos door de stad en komt bij het oudevrouwen-huis:
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Bij 't oude-vrouwenhuis brandt een lantaren,
haar droevig licht schijnt door het natte glas,
in 't zwarte bouwsel rusten, moe van jaren,
voor wie geen eigen bed meer over was,
de moedertjes wier rimpelhanden beven,
terwijl het kromme lijf naar d'aarde wil,
zij mogen, vóór ze sterven, nog wat leven,
als nummers van de stad met stoof en bril.
Men heeft de mannen van ze afgescheiden wat moet een besje met een bedgenoot! ze wennen spoedig aan de eenzaamheid, en
gaan dan, gewillig, in den Heere, dood...

Een oud moedertje neemt op de stoep van het huis afscheid van haar dochter, maar
vóór ze langzaam en stram de treden is opgestrompeld en bij de deur naar de
schelknop omhoog tast, is deze reeds naar het gewoel van de stad teruggesneld. De
dichter vergelijkt zich dan met de lantaarn die dit alles verlicht en aanschouwt:
als om Uw ziel zal ik de glazen bouwen
waarbinnen al mijn vreugde wordt bewaard
en naar het liefste wil ik eenzaam schouwen
als naar een schip dat uit de haven vaart.

Is hier de weemoed zo aangrijpend, doordat zij niet die van de dichter persoonlijk,
maar de sfeer der stad zelve is? Spreekt hier het hart zo veel directer en eenvoudiger,
doordat het, langs de omweg der gelijkenis met de lantaren, op een dieper en ernstiger
wijze zijn medegevoel suggereert? Het klinkt bijna als een paradox.
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J. Kalma
‘Saul’. Een tragedie
‘Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan; gij waart mij zeer liefelijk,
uwe liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. Hoe zijn de helden gevallen,
en de krijgswapenen verloren!’
Het is bij deze klacht, sterk als Achilles' smart om Patrokles, breed en bitter als
menig accent in het Roelandslied, dat wij opeens het gevoel krijgen dat de
geschiedschrijvers der grote epische verhalen, als de boeken Samuel zijn, de
ingehouden kuisheid van de historische verteltrant wel moeten verlaten, omdat zij
zelve overrompeld werden door de persoonlijke ontroering der helden die hun
onderwerp waren. Is het de doorbraak naar een eigen, dus enigszins lyrisch getinte,
alleenspraak die de klacht zo aangrijpend doet zijn?
Een tragedie te maken van een bijbels verhaal, is eigenlijk voortdurend zulk een
doorbraak willen plegen. Men wil de gewijde figuren een sterker en intenser
personificatie geven, dan ze in de Boeken hebben. Men trekt het belang van hetgeen
zich afspeelt binnen hun gestalte samen; ja, vaak heeft het de schijn of alle bekende
gebeurtenissen, in zulk een gedramatiseerd verhaal, uit krachte der verhevigde
persoonlijkheden geschiedden. De mens krijgt een groter betekenis tegenover het
noodlot dan in de kronieken, die het verhaal om het verhaal zelf, en tevens om daarin
een hogere, bovenmenselijke wil te openbaren, juist zo eenvoudig en zo onpersoonlijk
mogelijk geven.
Het is misschien hieruit te verklaren, dat Shakespeare, die toch al-om naar stof
zocht, zich nimmer tot de Bijbel wendde. Zijn dramatisch instinct behoefde hier
werkelijk niet door een Engels Puritanisme versterkt te worden. Misschien heeft
hierom vóór dat Madame de Maintenon hem om een ‘Esther’ vroeg, Racine nimmer
een Bijbels gegeven gebezigd. Een ingeboren respect voor hetgeen door Gods wil
en niet uit de aard der
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inwendig-strijdende passies geschied was, hield hen terug. Als zij het gedaan hadden,
zouden ze waarschijnlijk naar de vorm hebben gegrepen der gedramatiseerde
kronieken als de ‘Mirakel-spelen’ zijn, die juist in hun tijd voorgoed in verval gingen.
Stelt men een monsterachtig wanprodukt als het in zo prachtige beelden geschreven
‘Salome’ van Oscar Wilde, ook maar even naast het sobere, droge ‘Herodiade’ van
Flaubert, dan ziet men hoe voor deze stof de vorm van het verhaal die van het drama
ver overtreft, en dat Wilde, alleen doordat hij de fijnheid en de willoze kuisheid van
het dochtertje niet begreep, juist door haar persoon te passioneren van het ontzettende
drama weinig voelde. Hij doet het voorkomen, alsof Gods verborgen wil haar
hartstocht perverteerde en naar zijn doeleind dreef. Maar de zaak was veel
eenvoudiger, in de mensen, en veel verschrikkelijker, voor God.
Minder bezwaar is er tegen fantasieën die met de Bijbel in meer verwijderd verband
staan. Dramatiseringen van Pilatus' huiselijk leven, van Judith, komen ongeveer ieder
jaar te voorschijn. Ze hebben soms de met enige wijding gedrenkte atmosfeer der
Apocriefe boeken, en ‘doen’ het meestal niet door een zekere opzettelijke zoetheid.
Hoe hebben de grote dichters zich uit deze ‘impasse’ gered: de gebeurtenissen
door Gods wil te laten voltrekken en tevens in het bewustzijns-complex de dilemma's
der figuren op te nemen?
Door de invoering van een koor. Zowel in Vondels ‘ Joseph’ en ‘ Jephta’, als in
Miltons ‘Samson Agonistes’, vervult het koor deze belangrijke, eigenlijk
buiten-dramatische rol. De bedoelingen van de gebeurtenissen worden door het
invallen der andere strofen naar een andere sfeer overgebracht en ‘sub specie
aeternitatis’ bezien. Het gehele drama wordt een grote illustratie en een aanleiding
van hun hymnische verrukkingen. Ten tweede, door de inlassing van lange
‘boden-verhalen’, schildering van gebeurtenissen in soms bloemrijke kroniek-stijl.
Zij deden dit misschien geheel ‘naïef’, om Euripides na te volgen, of

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

283
om de Aristotelische eenheden van tijd, plaats en handeling te bewaren. Maar dit
neemt niet weg, dat zowel koor als bodenverhaal in hun begrip van drama opgenomen
waren, en dat ze het waarschijnlijk juist daarom tot uitbeelding van bijbelse gegevens
in staat achtten. Merkwaardig is ook dat Racine in zijn ‘Esther’ voor het eerst koren
schreef, en terstond als een meester. Waardoor had hij in zijn vroegere Romeinse
tragedies daartoe geen behoefte gevoeld?
Wat nu het onderwerp ‘Saul’ betreft dat wederom een schrijver aangedurfd heeft
(na Querido en André Gide, die er beiden een zwakke plek van maakten in hun
oeuvre), daarin kan het koor, als de ‘stem Gods’, vervangen worden door de profeet
Samuel, die immers telkens, ook in het Bijbel-verhaal, als de vermanende gezant
van Jehova, Saul tegemoet treedt. Althans, ik wil aannemen, dat zulks Kalma's
bedoeling was, toen hij zijn stof tot een drama schikte, en met de ‘vernieuwing van
het koninkrijk’ te Giljal aanving, om met de ‘waarzegster te Endor’ te eindigen.
Samuel echter is geen koor, hij is een mens, hij is een Profeet en een Richter. Juist
het Joodse idee van het reële noodlot, als Jehova's wil die wreekt ‘tot in het derde en
vierde geslacht’, gaat door de hypothese van zulk een Übermensch verloren. Samuel,
als knaap bij Eli, was meer dan diens zonen, en zo werd Saul koning toen Samuels
zonen onwaardig bleken. En David kwam op de plaats van Sauls nageslacht, maar
hem werd in zijn zonen daarvoor ‘vergolden’. En steeds is het een tedere en jeugdige
jongen, die in beschroomde argeloosheid uit het landelijk leven te voorschijn treedt,
met een stille, ingetogen heldhaftigheid, en die met de opperste zalving tevens de
vloek overneemt. De Saul die op last van zijn vader de ezelinnen zoekt, die Samuel
ontmoet en bij hem eet en de nacht lang met hem ‘op het dak spreekt’, de Saul wie
‘God het hart nog niet in een ander veranderd had’, kan in een dramatische conceptie
van deze figuur niet gemist worden. Sauls herinneringen aan die tijd dragen bij tot
zijn melancholie als David op de harp speelt,
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en maken eigenlijk eerst de verstoktheid van zijn ouderdom tragisch. Hij was geen
Julianus Apostata, die door zijn opstandigheid zijn straf uitlokte. De straf ging aan
zijn opstand voor-af, en was onherroepelijk (I, Samuel, 13).
Ik kan van Kalma's drama niet veel goeds zeggen. De compositie is zwak, overladen
en niet door-getrokken. Er is ten slotte bij de vele gebeurtenissen weinig handeling.
Men begrijpt niet, waarom hij niet een twintig- of dertigtal korte scènes gemaakt
heeft, zoals de expressionistische Duitsers dat doen, die zulks dan ‘Stationen’,
‘Passionen’ of ‘Bilder’ noemen. In de afwisling der flitsbeelden zit dan soms enige
actie en voortgang. Zo'n ouderwetse opvatting in vijf bedrijven is naar mijn mening
toch alleen maar mogelijk bij een uiterste psychische verheviging en daarbij, als bij
Racine, een meer reëel worden der taal naarmate de spanning der handeling
gepassioneerder wordt. Kalma's verzen zijn slap en kunstloos. Figuren als Jonathan
en Abner spreken de taal van de Engelse diplomaten in Burgerdijks Shakespeare.
De versificatie is voor hem natuurlijk bijzaak. Voor ons niet. Iemand die geen dichter
is wordt dit niet door een Bijbels gegeven. Waarachtig, weg met de ‘tale Kanaäns’
in de poëzie, waarin alle enigszins plechtige en slap-devote openlucht-spelen worden
geschreven!
Neen, wat zuiver-poëtische taal betreft, heb ik dan nog maar liever het dwaze
drama ‘ Het herwonnen paradijs’ van mevrouw Moulijn-Haitsma Mulier, waar ik
laatst over schreef. Zij is ten minste een dichteres, en een bundel van haar lyrische
gedichten zie ik met genoegen tegemoet. Van Kalma echter verwacht ik lyrisch niets.
Maar hij kan, als hij veel leest en veel peinst, een beter-gecomponeerd drama leveren,
dat niet zó vervelend is. En ik verwacht dat van hem, want ik geloof (en hoop) dat
hij nog jong is.
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Johan Toot
‘Verzen’
Een vijftigtal verzen. Niet al te goed geschreven, met meer enthousiasme dan talent.
Enthousiasme om ‘dingen van het leven’, om liefde, om smart, om strijd en storm.
De eerste vijf-entwintig heten ‘Door de enge poorten der jeugd’ en de laatste ‘Naar
de hoogvlakten der vreugde’. Allemaal enthousiasme. Het giert en kraakt, maar alleen
buiten de gedichten, alleen heel ver daarbuiten. In de verzen zelf de volmaaktste rust,
het gemakkelijkste woord (de abstracties), een windeloos ritme. Verzen als glaasjes
water - ‘Maar zie je dan niet dat het tranen zijn, bekers boordevol tranen?’ - O, zeker.
‘En ontroert je dat dan niet?’ - Een beetje. Maar was hij een oprecht schreier, toen
hij zijn tranen opving? - ‘Ik dacht dat zo nu eenmaal de raadselige aard van de dichter
was.’ - Maar hij is geen dichter. Een dichter schreit niet. En als hij schreit, maar ach,
dat komt zo heel zelden voor, schreit hij, als het meisje uit het sprookje, paarlen. Ze
blinken en het licht beweegt in hen als in waterdroppels; maar je kunt ze gerust in
je handen houden, je kunt ze jarenlang in je zak meedragen. Kan je dat met tranen?
- ‘Je houdt me voor de gek.’ - En wat anders deed mijn dochtertje, toenze mij haar
nat zak doekje voorhield en zei: voel eens hoe hard ik gehuild heb? - ‘Wat antwoordde
je?’ - Morgen, zei ik, morgen zal ik eens voelen. Maar ik gaf haar terstond waarom
ze gehuild had. Tegen een oprecht verdriet had ik nog eerder gemeend niet zwak te
moeten zijn. Pedagogie, nietwaar? Maar wie is tegen de argeloosheid van een pose
opgewassen!
En zo deed het leven met Johan Toot. Het gaf hem wat hij zo graag hebben wilde.
Hij ging (hoe zegt hij dat ook weer?) ‘door de enge poorten der jeugd’ en bereikte
inderdaad ‘de hoogvlakten der vreugde’. Ik geloof het. Ik geloof het misschien meer,
dan hij het zelf geloven wil. Hij zelf ziet het iet-wat symbolisch, ietwat figuurlijk.
Maar ik zie het letterlijk. En ik zie zelfs dat hij, toen hij nog in de ‘enge poort’ meende
te vertoeven, dat hij eigenlijk toen reeds op de ‘hoogvlakten’ was. Er is
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weinig ontwikkeling, weinig innerlijk verschil in de verzen van toen en van thans.
Als hij eerlijk is, geeft hij toe dat de titels iets doen denken aan de titels van de
afdelingen van ‘ Verzen’ door A. Roland Holst. Hij is blijven staan, anno 1912. Toen
reeds moet er in hem geweest zijn die jeugdige blijdschap, die zich zo gaarne ‘met
smart gedrenkt’ beseft, die zich een verleden schept uit een peinzende fantasie, die
van zichzelf denkt: eigenlijk heb ik mij deze blijdschap dank zij mijn zielskracht
veroverd. - Want ik lijk onverschillig in mijn vreugde, maar ik verzeker u, mijne
heren, ik heb het leed gekend, ik heb het onder de ogen durven zien, het heeft me
gelouterd, enz. - ‘Maar waarom’, antwoorden de heren, ‘heeft u er zo'n genoegen in,
de smart gekend te hebben? En vooral als u het destijds reeds als doorgangsstadium
voelde? En waarom bepaalt uw vreugde zich er juist zo gaarne toe, aan de smart
terug te denken?’ Omdat mijn vreugde geworteld en gegroeid staat uit het leven, en
dat is, nietwaar, zwaar maar kostelijk. ‘Dat weten wij niet’, zeggen de heren weer,
‘en dat weet u ook niet. Maar wij hebben de indruk dat uw vreugde erg naakt zou
zijn zonder een kleedje verleden. U weet even goed als wij, dat een sluiertje
aantrekkelijker maakt, dat een vrouw, juist met een rouwkleedje, charmanter kan
zijn dan zo helemaal...’ En de heren schateren, en geven duwtjes in elkanders ribben
en slaan op hun dijen, en roepen ‘kostelijk...’ en sommigen: ‘maar niet al te zwaar’
enz.
En nu hoop ik maar, dat Johan Toot heengaat, en voelt dat de heren ruw zijn, maar
toch gelijk hebben. Hij mag een tijdlang mokken tegen hun banaliteit (de heren zijn
geen dichters en begrijpen er niets van) als hij zich maar niet verhardt met vals pathos
(natuurlijk, de artiest wordt in deze wereld miskend; maar wacht maar!). Hij moet
eenvoudig het kostuum van zijn gevoel uittrekken, dat hij toch eigenlijk aantrok om
‘menselijk’ voor de dag te komen, en dan eens, zoals de dominee zegt, bij zichzelf
stilstaan. Dat mag hij heimelijk doen, in het holst van de nacht. Er zijn meer dichters
die op Nicodemus gelijken dan men denkt. Zijn ziel moet al de droge pijnen der
schaamte niet
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te zwaar achten om uit de marionet te ontsnappen. Want het is een marionet, deze
dichter van levensdurf en leed-loutering. Hij heeft een geheel andere gestalte nodig,
om zijn eigenlijk wezen uit te drukken. De marionet van thans doet de ziel die daarin
woont pijn. Ze heeft een geheel andere vorm nodig, een geheel andere houding. En
het helpt toch niet, of zij al tegen de pop zegt: je armen omlaag, niet zo extatisch
naar de zon tasten, of: je knieën buigen, je handen vouwen en bidden, - dat helpt
allemaal niet. De houterige bewegingen van dit zelfgeschapen omhulsel blijven haar
kwetsen en kneuzen. Er is maar één mogelijkheid: ontsnappen. Alles laten vallen.
Het eigenlijk karakter van deze dichter bestaat in een warm, bijna sentimenteel,
gevoel voor intimiteit. Hij is, indien hij wordt, de dichter van het schemeruur, van
de lamp, de open boeken, de thee en de bloemen. Zijn kamer wordt dan wijd als een
mysterieus gewelf. Voor het venster is de wereld dichtgedonkerd, maar de onzichtbare
bomen blijven ruisen. Door de openstaande deur ziet hij, in de aangrenzende kamer,
zijn vrouw voor de spiegel zich het haar gladstrijken en hoort haar zacht in zichzelf
neuriën. De onbeschrijfelijk lange momenten, als de dingen om ons heen langzaam
onze ziel als het ware binnendrijven en in onze gelijkgestemde mijmering hun gestalte
bewaren; de ontroering van deze wederzijdse nadering van vertederde wereld en
ontvankelijke zielsrust; de dankbaarheid meer te ontvangen dan te geven: ziehier
zijn eigenlijk hart, en zijn taak is het, dit teveel als een puur, als een werkelijk geluk
in zijn verzen mee te delen. Geen berekening meer, geen overwegingen meer, direct
het resultaat, de positieve uitkomst van de aftreksom: zwaar en kostelijk. Ziehier wat
hem te doen staat, en waar hij al een enkele maal aanduiding van gaf, als in de
volgende strofen:
Al rust ge - geurend als een roos En ademt aan mijn zij,
Toch komt ge steeds en eindeloos,
Al zijt ge mij nabij!
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Nu komt ge steeds en eindeloos
In altoos dieper licht;
Van liefde, schoon en nameloos,
Straalt uw verrukt gezicht.

Poëzie I
‘The best poems of 1924’
Thomas Moult heeft een bundel ‘The best poems of 1924’ samengesteld. Deze
bloemlezing is een vervolg op zijn twee voorgangers, ‘The best poems of 1922’ en
‘The best poems of 1923’. Ze zijn merkwaardig ineengezet. De samensteller zegt in
zijn inleiding dat hij het liefst zon volstaan met een enkele index: daar-en-daar zijn
dan-en-dan door die-en-die gedichten zo-en-zo gepubliceerd, die in betrekking tot
de algemene stand der poëzie en haar bijzondere houding in ons jaar van belang zijn.
Hij geeft zulk een index, en laat voor het gemak van het grote publiek, dat misschien
niet voldoende middelen en misschien niet voldoende belangstelling heeft om al de
aangeduide periodieken zelf na te slaan, de gedichten daarna volgen. Zo krijgen we
7 gedichten van januari, 5 van februari, 8 van maart, enz. en daar iedere
Engels-schrijvende dichter slechts eens per jaar zijn belangrijkste werk publiceert,
komt dezelfde naam nooit terug. Als men hierbij bedenkt dat Mr. Thomas Moult niet
slechts de Engelse, maar ook de Amerikaanse en Ierse tijdschriften heeft bijgehouden,
begrijpt men welk een enorme jaarlijkse arbeid met deze bloemlezingen verricht
wordt. Maar thans de resultaten. Men zij voorzichtig met uitspraken als: de
hedendaagse Amerikaanse poëzie is belangrijker dan de Engelse, of: na Yeats is er
geen Ierse poëzie meer; wat in één jaar gepubliceerd werd, is een betrekkelijke
toevalligheid, en in de tijdrekening der poëzie kan een jaar gelijk zijn aan een eeuw.
Het zien van contemporaine stromingen, het juichen bij vloed en het alarmeren bij
eb, het elkaar toeroepen: laten we het zus doen, laten we het
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zo doen, geeft soms aardige overzichten van de tijdgenoten als historische figuren,
geeft soms in verdektheid geforceerde persoonlijke beginsel-verklaringen, maar heeft
verder weinig nut. Een ‘laisser aller, laisser faire’ is de beste houding tegenover
tijdgenoten, de enige kritische eerlijkheid tegenover hen is een onbevangen lezen,
en de enige waardering is een gewapende verdediging dier lectuur. En wat
beginsel-verklaringen aangaat, men kan ze helderder uitdrukken en vruchtbaarder
suggereren door een met persoonlijke kijk gekleurd oordeel over algemeen-erkende
dichters van voorgaande geslachten, dan door een partij-keuze tussen ongeveer
leeftijdgenoten. Ziehier het enige historisch gedeelte van kritische arbeidzaamheid.
Dat Boutens groot is en dat Leopold groot is, weet iedereen; maar hoe het komt dat
de eerste 10 jaar geleden en de laatste thans de meeste invloed heeft, is het onderwerp
van een studie die een richting in onze poëzie zien laat en die een beginsel-verklaring
kan insluiten, welke voor meer mensen begrijpelijk is dan de twisten tussen de
Moenzen en de Boenzen, de Blessen en de Vossen, de Berghen en de Marsmannetjes.
Zo'n studie is moeilijk en zou, om bij bovenstaand voorbeeld te blijven, van een
ijzige moed tegenover Boutens getuigen, die men misschien van geen jong criticus
vergen kan, te meer als hijzelf dichter is, maar hij zou zijn jongere tijdgenoten een
groter dienst bewezen hebben dan met een redeloze hiërografie van al de ouderen.
Die komen wel weer terecht. Trouwens, de jongeren ook. Alles komt terecht.
Literaire generaties danken hun kracht, hun zekerheid en eeuwenlang hun belang,
in de eerste plaats aan onderlinge waardering. Die was aanwezig in de eerste tijd van
‘De Nieuwe Gids’, die ontbrak in ‘De Beweging’, waar de waardering misschien
centraal maar zeker niet onderling was. Dat van de gehele talentrijke groep Van
Eyck, Van der Leeuw, Uyldert en Gutteling geen invloed meer uitgaat, mag men
wijten aan het feit dat zij allen naar hun leider Verwey opzagen, maar van elkander
even ver afstonden als centrifugaal maar mogelijk was. Alleen De Haan, Bloem en
Gossaert, in losser verband staande,
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blijven als de ‘aparten’ die iedere generatie heeft, van geheel persoonlijk-bepaalde
waarde, dwaalsterren op de grenzen der geslachten, waarvan Gossaert en De Haan
reeds uitdoofden, terwijl Bloem zich goedschiks bij een volgende generatie liet
inlijven (een geval van de- of regeneratie, al naar men het van toen of thans beziet).
Een bloeiende literatuur, als de onze sinds 1880 is, heeft schrijvers van 60 en
schrijvers van 20 jaar die tegelijk werken en tegelijk van betekenis zijn. Dat wil
literair zeggen, ongeveer vijf generaties. Men herkent de sterkere aan een republikeins
verband en de zwakkere aan een zoeken naar hun leider.
Grote literaire persoonlijkheden blijven natuurlijk buiten hun generatie van het
merkwaardig belang, dat de volgende geslachten zich in hen van een eigen richting
bewust maken. Baudelaire was, in 75 jaar, beurtelings parnassien, symbolist, fantaisist
en religieus; Rimbaud was symbolist met ‘Bateau ivre’ en spiritualist met ‘Saison
en enfer’. Doet men hun een dieper onrecht aan, door een dusdanig kameleonesk
voortleven? Ik geloof van niet, juist van niet. Men kan een dichter niet hoger eren
dan door hem als tijd- en geslachtgenoot te blijven waarderen.
En omgekeerd is de studie van de hedendaagse poëzie de beste weg tot die van
andere tijden. Een goede tijdgenoot geeft ons tien vergeten dichters terug. Hoe geheel
anders leest men Middelnederlandse lyriek en epiek als men Leopold verstaat, hoe
geheel anders de Reien van Hooft en Vondel als men met Boutens begonnen is! Poots
‘Endymion’, dat prachtige gedicht, is heel wat gemakkelijker naar juiste waarde te
schatten door iemand die Gossaert bewonderen kan; en naar welk een door ons
verwaarloosde 18de eeuw wijst reeds zijn naam en wijzen zijn latiniseringen terug!
Zo kan de studie van tijdgenoten van groot belang zijn, en een zeer geschikt middel
daartoe kan een jaarlijks-voortgezette bloemlezing zijn als Mr. Thomas Moult van
Engelse poëzie
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geeft. Wat deze betreft, sinds de Lake-school, sinds de grote Victorians, sinds de
Pre-Rafaëlieten, Rossetti en zijn kring, en tenslotte sinds Wilde en Douglas, is er in
Engeland van een poëtische generatie eigenlijk geen sprake. De Engelse lyriek heeft
door het sneuvelen van Rupert Brooke en Richard Owen in de oorlog een ontzaglijk
verlies geleden. De jaarlijkse groepen-bloemlezingen ‘Georgian Poetry’ misten
belang, de avantgarde verzamelingen ‘Wheels’ misten bewuste richting en dieper
moderniteit. Twee opmerkelijke dichters van ‘Wheels’ Edith en Sacheverell Sitwell,
vindt men bij Moult terug, maar ze zijn makker geworden, Sacheverell geheel
traditioneel, en Edith meer redenerend dan beeldend. Een van de beste Engelse verzen
is weer van Lord Alfred Douglas. In het algemeen gesproken, is Tennyson verdwenen
en is Brownings invloed nog sterk. Er is nog een neiging naar interieure dramatisering,
naar de verhalende monoloog die onder de eigenlijke vorm van het gedicht donker
vibreert. Ziehier als voorbeeld een gedicht van Edward Shanks, misschien het
allerbeste gedicht van de bundel. Het is getiteld ‘The bitten grass’. Een ruiter bezoekt
de plaats waar hij in vroeger dagen met zijn geliefde afsteeg. De paarden graasden
op de open plek, hij zat met haar aan de bosrand. Het enige wat van die tijd als
herkenningsteken is overgebleven, is het kleine stukje afgebeten gras.
How coldly I survey
This windless corner in the bleached and wintry gorse
Which was our shelter once, day after day.
But now my horse
Is halted here by habit, not the rein,
And here we stay,
I dreaming coldly back, he reaching for the grass,
In him no hunger and in me no pain,
But in us both desires that idly pass.
How sluggish is the beast, he will not move,
How sluggish is my heart, that has outgrown its love.
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Wat de Amerikaanse bijdragen betreft, die ver in de meerderheid zijn, er is meer in
dat levendig en persoonlijk geschreven is, maar slechts weinig dat iets nieuws brengt.
Amerika bezit, sinds 1914, een school van poëzie. Daarvoor waren figuren als Poe
en Whitman en Melville eenzame gestalten. Edgar Lee Masters heeft in zijn in 1914
verschenen ‘Spoon River anthology’ op-eens de toon aangeslagen die specifiek
Amerikaans kan genoemd worden. Direct op hem volgde Robert Frost, die niet als
Masters terstond weer inzakte (Men vindt hier één gedicht van Masters en niets van
Frost). De ‘Amerikaanse toon’ is kortweg te omschrijven als een
werkelijkheids-poëzie. Ietwat bitter en gewild melodramatisch van gevoel, reëel tot
in 't ruwe, en kinderlijk ‘terrible’. De ‘Spoon River Anthology’ is een verzameling
grafschriften van hen die langs de Spoon River woonden en daar begraven zijn, een
bundel soms rauwe en soms tedere bekentenissen. De beste vertegenwoordiger van
dit genre is tegenwoordig Nickolas Vachell Lindsay en ik betreur het dat Moult zijn
laatste werk ‘The trail of the dead Cleopatra’ te lang vond om geplaatst te worden.
Men had er veel voor willen missen.
Maar George Villiers, Anne Goodwin Winslow en R. Ellsworth Larsson (met een
gedicht getiteld: ‘Swan song arranged for two pianos’) geven goede voorbeelden
van het Amerikaans genre.
Het meest interesseren mij echter Edwin Arlington Robinson die een zeer
merkwaardig gedicht ‘Not always’ laat zien. Van hem zou ik meer willen lezen. En
daarna Babette Deutsch, met een gedicht ‘On a night of rain’. De regen is een net
van muziek tussen twee harten, een dunne sluier die gevangen houdt.
Softly steadily swings the intangible shuttle,
Weaving from you to me, from my heart to your heart again.
Whole as the wind is love, immaculate as music,
Love that is the lightnings, and the endlessness of rain.
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Al lezende denkt men terug aan ‘Het jaar der dichters’, indertijd, o hemel, al meer
dan 10 jaar geleden, jaarlijks door Jan Greshoff bijeengebracht. De halve wereld
schrijft Engels, maar een Nederlandse bundel van het jaar 1924 zou meer poëzie
bevatten.

Geraert van Suylesteijn
‘ Liederen van een vinder’
Dit zijn nu dood-gewoon slechte verzen. Maar zo echt en helemaal, zo ouderwets
slecht. Ik heb geluk gehad door bladzijde 16 op te slaan; daar staat geschreven:

Kuikentje
Klein lief kuikentje Een kuikentje ben je maar,
Maar je bent een lief klein kuikentje,
Je bent zoo zacht, klein kuikentje,
Zachter dan kinderhaar.
- Je loopt zoo leuk, klein kuikentje,
Je waggelt langzaam rond Je bent te dik, klein kuikentje,
O, veel te dik, klein kuikentje, Je bent zóó dik, klein kuikentje...
Klein kuikentje,
Klein kuikentje langs den grond.

Ziehier een van de liederen van een vinder. Dat ‘vinder’ zal wel troubadour moeten
betekenen. Ik kan het niet helpen, maar op het suggestieve kakelen van dit kleine
kuikentje, tikt plotseling ook bij mij zulk een diertje zijn geel kopje vrij uit het ei,
en snatert:
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Van Suylensteijn, van Suylensteijn,
Jij bent geen troubadour Dan zouden rietjes zuilen zijn,
En onze bekjes muilen zijn Neen, neen, Geraert van Suylensteijn,
Van Suylensteijn,
Je bent een oude heer.

Poëzie II
‘Anthologie de la nouvelle poésie française’
Aan de ‘esprit moderne’ is de nieuwe bloemlezing van Franse poëzie, die zo juist
bij Simon Kra verschenen is, gewijd. In 1820 bestond er, zegt de inleiding, een
zogenaamd ‘mal du siècle’, in 1920 spreekt men van een ‘esprit moderne’. Wat is
dat precies? Het is nimmer met succes omschreven, maar het bestaat. Men bestrijdt
het, veracht het, bespot en miskent het, maar men ontkent het niet. Het heeft een
positief bestaan, en als men het, ondanks alle moeilijkheden, toch zou willen
omschrijven, is misschien de enige methode, een grondgedachte te zoeken in al de
literaire scholen en richtingen, die elkaar in de laatste twintig jaar opvolgden, het
fantaisisme, het unanimisme, het literair kubisme, het dadaïsme, en zoveel andere,
waarvan merendeels de stichter tevens de voornaamste aanhanger was. Maar ook
dan, als het omschreven zal zijn, als het ouderwets zal geworden zijn en sinds jaren
verlaten; ook dan, wanneer deze ‘esprit’ een historisch verschijnsel zal worden, zal
het waarschijnlijk toch steeds met de naam ‘esprit moderne’ aangeduid blijven,
evenals een der oudste bruggen van Parijs de Pont Neuf heet.
De bloemlezing is zonder twijfel de belangwekkendste die sedert de ‘Poètes
d'aujourd'hui’ van Bever en Léautaud in Frankrijk verschenen is. De samenstellers
zijn onbekend, de korte inleiding is niet ondertekend, maar indien men daarnaar
nieuwsgierig zijn mocht, zal men, dunkt me, bij de redactie van de
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‘Revue Européenne’ en haar medewerkers, wel iets meer daaromtrent weten. Na de
enkele pagina's algemene introductie volgen de dichters, historisch groeps-gewijs
gerangschikt, 55 dichters, beginnend bij Baudelaire en eindigend bij Radiguet, en
van ieder worden de gekozen gedichten voorafgegaan door een korte karakteristiek
van zijn levenshouding en poëtische verrichtingen. Deze ‘notices’ zijn soms uitnemend
van scherpte en formulering, ze zijn steeds bewonderend en verklaren de opneming
van de dichter, en kritisch belichten zij zijn houding en bijdrage tot de ‘esprit
moderne’. Dat noch Moréas, noch Paul Fort, noch de Comtesse de Noailles, noch
Charles Maurras er in voorkomen, bewijst misschien alleen, dat de samenstellers de
moderniteit niet herkennen in een droom van het verleden en in een raffinement van
overgeleverde techniek; maar toen ze ook Verlaine en De Régnier lieten vallen, deden
ze mijns inziens hun bewondering ten bate dezer moderniteit een te bar geweld aan.
Hebben ze niets van Verlaine gevoeld in Salmon, in Mauriac, in Toulet, in de vereerde
Germain Nouveau zelfs, die ze allen wel namen? Trilt er niets meer van de ‘Odelettes’
van Régnier in de moderne poëzie van Proust na, en zijn zijn ‘Médailles’ niet durender
dan die van Montesquiou of Levet?
De bundel doorbladerend, ziet men 70 jaar Franse poëzie groepsgewijs langskomen.
De spits is de eenzame Baudelaire; zijn karakteristiek noemt hem ‘un Nietzsche
uniquement négateur’. ‘C'est le dégoût qui l'anime et non le renoncement, c'est le
désespoir et non le découragement.’ En even verder: ‘Baudelaire est un mystique,
le premier parmi nos poètes - c'est pour-quoi écarts et caprices prennent une apparence
religieuse -’. Volgen de drie ‘jongens’ die misschien het meest een directe en
praktische invloed gehad hebben op de moderne Franse dichtkunst, haar geest en
haar vorm: Lautréamont, gestorven 20 jaar, Rimbaud, opgehouden te schrijven 19
jaar, Laforgue, gestorven 27 jaar, met tussen hen in, Germain Nouveau, de
merkwaardige bedelaar-dichter, landloper-mysticus, wiens weinige gedichten,
verzameld in ‘Poèmes d'Humilis’ en ‘Valentines’,
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door het jonge Frankrijk raadselachtig-hoog worden aangeslagen. Volgt Jarry, met
zijn meesterlijk ‘Chanson du décervelage’ uit ‘Ubu Roi’, volgen als de wetgevers
van de nieuwe orde, na dit instinctief aanvangen, Mallarmé en Valéry. De laatste is
zonder aarzeling Frankrijks grootste levende dichter te noemen. Volgt Maeterlinck,
die door de jonge dichters om zijn eerste verzenbundel ‘Serres chaudes’ meer
gewaardeerd blijft dan om al zijn later werk, van wege een element van ineensmelting
van natuur en geest, een condensering van de symboliek, welke men ook vindt bij
de z.g. Nieuw-Katholieken, Péguy, Jammes en Claudel, die op hem volgen, terwijl
men iets overeenkomstigs hiermede, het een weerloze vorm voor de gedachten blijven,
in de ‘Poésies d'André Walter’ van André Gide bewondert. Volgen de mondainen
en cosmopolieten, van Raymond Roussel tot Valéry Larbaud, met Montesquiou,
André Germain, Levet, en enigszins verdwaald hier: Léon Paul Fargue, een van de
beste dichters dezer bloemlezing, die ik vlak bij Paul Valéry zou geplaatst hebben;
- volgen de scholen: de unanimisten met Jules Romains, Duhamel, Arcos, Jouve,
Spire (die ik als Vildrac maar zou weggelaten hebben); zij vrezen niet, zegt de
inleiding, het menselijke te verlaten om de massa en de groep te verheerlijken; de
simultanéïsten, met Divoire, de fantaisisten van Jean Cocteau tot Tristan Derême,
met Toulet, Carco, Pellerin; de kubisten met Apollinaire, Salmon, Jacob, Reverdy
en Cendrars; de dadaïsten met Ribemont-Dessaignes, Tristan Tzara, Soupault; de
allerjongsten, met Francis Gérard, Mathias Lübeck, Marcel Arland (de beste), Georges
Gabory, Radiguet, allen dichters omstreeks 1900 geboren. En ik heb nog menig
dichter en een enkele groep niet vermeld. Het is al genoeg.
Gaan wij nu denken, wat is ten slotte de ‘esprit moderne’ waarvan de
opeenvolgende richtingen, naar de inleiding suggereert, ons een beeld kunnen geven,
dan zouden we misschien tot deze slotsom kunnen komen. Hij bestaat niet in de aard
der scholen, niet in haar snelle rusteloze wisseling, niet in de verschillende tendensen,
niet in een schaduwige grootse gemene
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deler van al deze veelvouden. Hij bestaat in de behoefte tot programma zelf. Hij
bestaat in het feit dat een dichter zich nog geen dichter weet als hij een volleerd
prosodist is, maar zich reeds dichter voelt als zijn poëzie, hoe onvolkomen ook, een
geestelijke houding aanneemt.
Er is een allereerste noodzaak ontstaan, die ten gevolge heeft hetgeen de grond
voor deze ‘esprit moderne’ zou kunnen zijn, dat de dichter niet slechts in zijn poëzie
een uitstorting des harten meedeelt, maar tevens doet gevoelen, op welk plan van
verhoogde bewustheid hij tegenover dit hart en deze poëzie stond en staan bleef. Zo
krijgt de dichter iets van een ernorm-vergrote en altijd enigszins buiten deze wereld
verlengde persoonlijkheid, die begint met de zelf-controle waarmee hij zijn verzen
schrijft en eindigt met het bewust blijven beleven van een soort positieve mystiek.
En zo is hij de laatste Ziener, in de oude zin van het woord, en verbergt zijn Woord,
een emotioneel cryptogram met oneindige aanduidingen, een laatste vorm van religie,
in de oude zin van het woord, een werkelijkheids-religie, een zintuigelijke
vlees-wording van het Geziene.
Wie de brieven van Keats naast zijn verzen bestudeert, heeft de eigenaardige
verwondering dat Keats, bij wie men ieder jaar weer ontdekkingsreizen kan
ondernemen, reeds zelf ‘alles omtrent zichzelf wist’. Het is vooral uit de ‘Journaux
intimes’ en uit zijn correspondentie dat de moderne Baudelaire opgestegen is, een
Baudelaire met nog oneindig groter afmetingen en dieper geestelijk contact dan de
dichter van ‘Les fleurs du mal’. Wie bij het verklaren van Mallarmé blijft staan bij
het beginsel dat hier het woord, als reëel ding, de scheppende kern der gedachte was
en dat de syntaxis als een magische alchemie deze elementen in werking stelde, heeft
nog niet het geheim van zijn duistere poëzie begrepen en gezien wat Mallarmé zeggen
wilde, toen hij een geïntensiveerde symboliek weder tot een werkelijkheids-visie
omzette en zich daarmee schiep een eigen mythologie: de zwaan, het azuur, het ijs,
waarmee zijn bewustzijn zich als het ware uitzette en uitdrukkingsmiddelen
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vond voor een heelal, dat anders een vacuum zou geweest zijn.
Een uitvloeisel van dit ‘mystiek surplus’ dat men als het moderne in de
persoonlijkheid van de dichter voelt, maar een uitvloeisel met al het gevaar van
popularisering en dogmatiek, is de behoefte tot het theoretisch opstellen van een
school-programma. Het is alsof men Jesaja en Jonas niet uit de teksten van het Oude
Testament, maar uit samengevatte beginsel-verklaringen wil leren kennen. Zulk een
‘school’ bestaat dan ook meestal slechts uit één dichter en zijn poëzie is voor de
volgelingen een plattegrond, een algebra van poëzie, een controlemiddel, en hun
prestaties bestaan in de pogingen daar boven-uit nog creatief te blijven. De beginselen,
b.v. van de unanimisten en de fantaisisten, zijn als een soort tovercirkel, waarbinnen
men een speciaal-gekleurde wereld isoleert, en velen zien in zulk een sterilisatie
reeds een wil tot verzuivering - ‘Begin met het leven zo of zo te zien, en gij zijt al
een beetje dichter’ -. Dan stonden de beginselen der romantici en symbolisten toch
meer zuiver en alleen in betrekking tot hun Ars Poëtica, dan die der bovengenoemde
richtingen, die men alleen nog aarzelt cerebraal en retorisch te noemen, omdat hun
levens-principes zo sociaal en verfijnd-intellectueel getint zijn!
Wat de latere scholen betreft, zoals de kubisten, de dadaïsten en ten slotte de
surrealisten, zij doen bijna het tegenovergestelde van wat de voorgaande deden: zij
maken van hun poëtische beginselen geen levens-principes, maar veeleer constructies
op de terreinen geheel buiten het leven, waar het spreken der poezie overgaat in het
zwijgen van een speculatieve mystiek. Vandaar het extatisch maar onvatbaar stamelen,
vandaar het verleggen onzer natuur naar een onder-bewustzijn.
Ik geloof, dat eerst als men het onderscheid tussen deze geheel verschillende
groepen van scholen goed uit elkaar houdt, men een veelzijdige figuur als b.v.
Apollinaire kan begrijpen, die juist op al de overgangen en kruispunten stond; en
dat, als de samenstellers dezer bloemlezing dit onderscheid duidelijk geweest was,
zij zeker b.v. Verlaine hadden opgenomen, die even-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

299
goed als de Rimbaud van de ‘Saison en enfer’, juist een der merkwaardig-‘moderne’
dichters was, die van zijn mystieke ontvluchtingen een positief-poëtisch beeld bleef
geven, ook al was deze positiviteit veelal in uiterlijkheid (maar lang niet altijd, en
zeker niet principieel) ontleend aan de tradities der Kerk. - Met dit zelfde onderscheid
voor ogen, begrijpt men eerst wat het eigenlijk karakter is der veelbesproken, z.g.
Nieuw-Katholieke dichtkunst, die zowel in Frankrijk als bij ons zoveel talentrijke
protagonisten heeft. Het adjectief ‘nieuw’ kan niets anders dan ‘modern’ betekenen,
want een oude of klassieke heeft nooit bestaan, al was er natuurlijk altijd poëzie met
Kerkse onderwerpen. Maar eerst in de ‘moderne’ tijd was het mogelijk dat een
Katholieke dichtkunst niet alleen iets betrekkelijks, maar ook iets volstrekts zou
hebben, dat haar onderscheidde: te weten de wijze waarop zij als een modern
symbolisme in de drang naar het ‘mystiek surplus’ voorziet. Ruimte ontbreekt om
hier dieper in door te dringen, maar met Péguy gaf zij aan het moderne Frankrijk
zijn grootste dichter.
Het eerste belangrijke en fundamentele boek over lyriek, dat haar ontwikkeling
gedurende de laatste honderd jaar, waarin zij zich apart en met een recht op een eigen
wereld gehandhaafd heeft, zal nagaan, zal haar verhouding tot, en waarschijnlijk
haar identiteit, althans in aandrang, met mystiek uiteenzetten. Haar beider wezen is
helderziendheid, haar begin wordt aangedreven door een geheime sympathie van
gezicht en ding, en haar wezenlijk leven bestaat in de beweging dezer beelden. Op
zulk een boek wordt gewacht.

Dr. W. van den Ent
‘Gedichten lezen’, Stilistische leesoefeningen
Een schoolboekje, bestemd voor de middenklassen van H.B.S. en Gymnasium. Op
de linker-bladzijden gedichten, van Vondel tot en met Alice Nahon, op de rechter
vragen, die naar aanlei-
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ding van het tegenoverstaande gedicht oprijzen. Voorbeeld: links leest men ‘Wat
treurt ghy, hooghgeleerde Vos’, en rechts: ‘welk ambt bekleedde Vossius?’ - links
‘Beny uw' soon den hemel niet’, en rechts: ‘in welken naamval staan dus resp. uw
soon en den hemel?’ Ander voorbeeld. Op een linker-bladzijde dicht Alice Nahon
‘Wat hebt ge vaak een winterziel’ - en rechts vraagt de docent: ‘wat verstaat ge onder
winterziel?’ - en de laatste vraag naar aanleiding van ditzelfde gedichtje luidt: ‘welken
indruk krijgt ge door dit gedicht van de persoon van de dichteres, van haar hart en
karakter?’
Het doel zij in de eerste plaats, zegt de samensteller in een voorbericht, het doen
begrijpen van de gedachtengang, en in de tweede, maar niet mindere, plaats het
vatbaar maken voor de ontroering der schoonheid. Het ene is niet minder belangrijk
dan het andere, maar het begrijpen dient aan het gevoelen vooraf te gaan. - Hij betreurt
dat de jeugd, met de oppervlakkigheid die tegenwoordig het jonge geslacht eigen is,
gedichten meer ‘aanvoelt’ dan ‘doorvoelt’ en zegt: ‘Dit boekje wil ertoe bijdragen
het oppervlakkig lezen tegen te gaan’.
‘Een enkel woord over het gebruik van het boekje’, lezen we even verder. ‘Dit
kan verschillend zijn. Eén manier is: de leeraar leest het gedicht voor, geeft eenigen
tijd tot aandachtig herlezen, laat de leerlingen dan het antwoord op de eerste vraag
opschrijven en dit door één of meer van hen voorlezen; gezamenlijk stelt men dan
het juiste antwoord vast. En als zoo het geheele gedicht behandeld is, lezen wij het
nog eens samen over, met het prettige gevoel, dat wij nu pas den dichter geheel
verstaan en zijn kunst ten volle waardeeren.’ - De stakkers, kan ik niet nalaten te
zuchten.
En terwijl ik dit, letterlijk, voor u overschreef, doemde mijn jeugd weer voor me
op, toen ik zelf, in een der ‘middenklassen’ van het gymnasium, gedichten begon te
lezen. Wat vonden ‘wij’, dat waren ik-zelf en enige ‘mensen’ van mijn klas, onze
leraar hopeloos naïef, als hij ons Hooft of Staring liet parafraseren, terwijl wij, 's
winters als de lampen al op waren, of
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's zomers als de mussen al ploeterden in de dakgoten, rustig temidden van het
langzaam voortzeuren van Granida-gruwel en Jaromir-jammer, onder de bank op
onze knieën Kloos en Van Eeden opensloegen! En wanneer er dan eens gedichten
voorkwamen waaraan we ‘meededen’, het Stokske van Oldebarnevelt of Mouring
die de vrije schepen b.v., hoe kinderlijk en kortzichtig leek dan de explicatie! Ik heb
zes maanden verdriet en onvoldoende gehad met Carel ende Elegast, maar vond in
diezelfde tijd de middeleeuwse Beatrijs, die ik via Boutens ontdekt had, helemaal
niet moeilijk. De enige poëzie waarvan ik op het gymnasium reeds als van poëzie
genoot, waren de gedichten van Catullus (die ik me ‘herinner’ telkens als ik ze
overlees; - en dat zal u genoegen doen, Dr. Brakman, mijn uitnemende Latijnse leraar,
aan u denk ik hier apartelijk tussen haakjes); maar toen zat ik al in de vijfde, droeg
een lange broek en had 's avonds wel wat anders te doen dan verzen te lezen en te
schrijven. 's Avonds had ik dus geen tijd meer, maar om niet onherstelbaar achter te
raken, moest ik de schooluren vruchtbaarder aanwenden, de Franse leraar lette niet
op ons en Verlaine lag dus kalm open naast de Misantroop, maar bij The Paradise
and the Peri doken Keats en Wilde op mijn knieën; van Duitse gedichten hield ik
niet, want alles viel na Hofmannsthal tegen, en zodoende zat ik bij ‘Der Taucher’
mijn nagels vast schoon te maken of las de tijdschriften.
Want ‘De Nieuwe Gids’, ‘De Beweging’ en ‘Groot-Nederland’ werden
bijgehouden; mijn vader had ze in een portefeuille en ze werden in de schooltas
meegesmokkeld, om meetkunde of Lysias door te komen. Nooit heb ik later onze
tijdschriften hartstochtelijker gelezen dan, al spiekende, op de schoolbanken. Wij
wisten precies dat Boutens, al kon hij geen sonnetten schrijven, groter was dan Kloos,
dat Onze Eeuw een ‘oud wijf’ was, dat Van Eeden beter proza dan poëzie schreef,
dat niemand tegen Gorter en Van de Woestijne op kon, dat Adama van Scheltema
eindelijk in ‘ Amsterdam’ wat goeds gemaakt had, dat Van Eyck en Gossaert ‘keien’
waren,

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

302
maar dat zoals Verwey schreef we het allemaal wel konden, enz.
Het heeft me altijd verbaasd, dat men boeken als ‘Dorian Gray’, ‘De koele meren
des doods’ of ‘Armoede’ minder geschikt vindt voor een jeugd die reeds 's morgens
vóór schooltijd, in de courant de verslagen van Landru- en Haarmann-processen
heeft verslonden, en het deed me altijd genoegen dat kinderen niet houden van speciaal
voor hen kinderlijk geschreven boeken. Wat hen aantrekt zijn steeds boeken die de
gehele schrijver vergden, Don Quichotte, Crusoë, Verne en Andersen, en ik herinner
mij heel goed dat, toen ik na de mazelen thuis uitziekte, Koks Dante-vertaling met
de grote platen van Doré, ik zie ze nog, mij een week lang zoet naast de kachel hield.
Ieder jong mens die voelt wat poëzie is, voelt tevens, omdat zijn bewust leven nog
geen andere uitlaat heeft, een onverzadigbare dorst naar veel, veel lezen (wat de
schoolmeesters oppervlakkig lezen noemen) en in hem groeit, tijdens het haarklovend
‘stilstaan’ bij één gedicht dat men op school doet, de geheime onverzettelijke trots
van de autodidact en de grillige maar fijne smaak van de snob. Er was iets van de
autodidact en de snob in mij, ik geef het grif toe, toen ik de gehele
Burgersdijk-Shakespeare gelezen had vóór ik voldoende Engels kende om ‘Three
men in a boat’ vlot te vertalen, maar er was ook nog iets anders, en daar is het hier
om te doen.
De Nederlandse-literatuuronderwijzer die zijn leerlingen iets van poëzie wil
bijbrengen, heeft het moeilijker dan zijn collega's in de andere landen. In Frankrijk,
in Engeland en Duitsland heeft men voldoende keus uit de 19e eeuw om goede
bloemlezingen samen te stellen in hedendaagse taal. Maar bij ons, die Beets hadden
inplaats van Shelley, Potgieter voor De Musset en Vosmaer voor Goethe, moet een
samensteller wel naar de eeuwige Staring, Vondel en Huygens afdalen om voldoende
poëzie op te diepen. Maar daarmee komen tevens hun ouderwetse taal, hun
archaïstische manieren en hun voor ons ingewikkelde zegswijzen mee, bijzaken
waarvan het verklaren dan meestal het belangrijkste deel vormt van het onderwijs
in de poëzie.
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Een geschoold en ouder lezer ziet door deze moeilijkheden wel heen, maar voor
vijftien-jarigen bederft dit al het plezier waarmee een ieder voor het eerst poëzie
leest, en het is onmenselijk te eisen dat een jongen het ‘prettige gevoel heeft de dichter
geheel te verstaan’ als hij verzen leest die nog ten hoogste als schone struikelblokken
bij een eind-examen kweekschool kunnen dienstdoen.
Waar het op neerkomt is: geef de kinderen verzen in onze eigen moderne taal en
laat ze, om hen niet de na-weeën te doen dulden van onze 19e eeuw, dan maar in
Godsnaam met '80 beginnen. De taal moet de taal zijn die ze om zich heen horen,
des te scherper leren ze beseffen wat de apartheid van poëzie is, wat het
bloeivermogen van woord en syntaxis vermag, hoe geheimzinnig de vorm van een
gedicht creatief is. Hoe bekender de woorden zijn, hoe eenvoudiger de uiterlijke
betekenis, des te wonderlijker en sterker zal de werking van het gedicht als gedicht
hen treffen. Maar bij de meeste verzen, die de heer Van den Ent en zoveel andere
heren zonder end hen voorleggen, is juist de dosis literaire leerplicht en grammatische
verstandelijkheid vereist, die men weer vergeten moet alvorens van de poezie in hen
te kunnen genieten. Zeker, het begrijpen dient aan het gevoelen vooraf te gaan, maar
dit begrijpen moet minimale moeite kosten, vooral in de ‘midden-klassen’, want
hieruit volgt geenszins, dat de inspanning, voor het begrijpen gevergd, aan het gevoel
ten slotte ten goede komt.
Het tegendeel is waar. En ik ken beproefde literatoren voor wie, door een weerzin
op school opgedaan, Vondel en Hooft onsmakelijk zijn gebleven, en het aantal
volwassenen die gaarne Franse of Engelse poëzie lezen, maar de onze opzij leggen,
is legio. Het is een klein nasleepje van de 19e eeuw, waarvan onze kinderen
waarschijnlijk al geen last meer zullen hebben, maar dat in onze generatie nog sterk
voelbaar is.
De heren Van den Ent zijn trouwens al op de goede weg. Reeds sluipen Jan Prins
en Alice Nahon hun docerende belangstelling binnen, maar ik ben bang dat dit meer
uit behoefte is
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aan een ‘fris liedje’ dan aan direct-verstaanbare poëzie. In onze tijd voldeden Gezelle
en Pol de Mont hieraan. Gezelle komt in deze bundel trouwens ook voor, met vier
wat zonderling gekozen snel-rijmen, die alleen aardig zijn als men ze vlot en
improviserend voordraagt. Dat hebben meer dingen van Gezelle: ze worden wat zoet
en koket als men ze te serieus leest. Verder vinden we zes gedichten en fragmenten
van W.L. Penning Jr., die alleen op hun volle waarde kunnen geschat worden door
lieden die de leeftijd bereikt hebben waarin men ook Dickens geniet. Misschien
speciaal voor de meisjes is een romance van Rosalie Loveling opgenomen, maar ik
geef hun groot gelijk als ze liever de ‘ Heilige onsterflijke sterren’ van Hélène Swarth
van buiten leren, of ‘ Kind als het lente is’ van A. Roland Holst.
Natuurlijk moet er, naast het gedichten lezen en leren doorvoelen, ook
literatuur-historie bestaan. Maar die twee vakken moet men strenger gaan scheiden.
In de literatuur-les leert men wanneer Vondel leefde, waarom hij Palamedes en
Leeuwendaelers dichtte, men hoort even van Hooft en de Muiderkring, van Luyken,
van Poot, van Potgieter, enz. desnoods met een enkel gedicht, maar alleen ter illustratie
van de historie. Eén uur in de week moet voldoende zijn om een overzicht te geven
van Maerlant tot Marsman.
Het gedichten lezen echter is iets heel anders. Dit kan geheel onhistorisch en
ongrammaticaal zijn, en misschien doet men hier beter met Marsman te beginnen,
bij wijze van spreken. De poëzie van even-oudere tijdgenoten spreekt altijd het
gemakkelijkst aan, ze is zelfs voor de geheel-ongevoeligen nooit geheel
onverstaanbaar, en de anderen, voor wie poëzie inderdaad de betekenis van poëzie
heeft, hebben voor hun leven een terrein van werkzame belangstelling, en dalen,
gebruik makend van hun notie van literatuur-historie, uit eigen beweging in de
onuitputtelijke mijnen van de vroegere grote poëzie naar beneden tot Maerlant.
Had ik dus, als leraar Nederlands, drie uur per week ter beschikking, en dat is
waarlijk weinig, dan zou ik één uur aan
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grammatica besteden (en daarin misschien Hooft en Potgieter, als materiaal), één
uur aan literatuur-historie (een dictee) en één uur aan gedichten en proza lezen, alles
nà '80, of Middeleeuwse lyriek, die een buitengewoon suggestieve werking heeft, ‘
De twee koningskinderen’, ‘ Halewijn’ e.d., en pas in de hoogste klassen (als lectuur)
onze moeilijke klassieke auteurs. Wij hebben gezucht onder de grammatische
interpreteringen van Cobet, wij zuchten nog onder de historische van Kalff en Te
Winkel, wier grote waarde misbruikt wordt door er gedichten mee te naderen.
Gedichten met liefde lezen, leren ons alleen de tijd- en taalgenoten; ze zijn de enige
weg. De tijdgenoten, dat zijn de door de leraars verwaarloosden, omdat hun historische
waarde nog niet vaststaat, maar ondertussen zijn zij het die een groot geestelijk
gemeengoed in leven houden en het overgeleverde toegankelijk maken. Toegankelijk
door assimilatie: want voor ieder die huidige poëzie verstaat, verkrijgt ieder goed
gedicht, ook uit de grijste voortijd, de glans en de charme gisteren geschreven te zijn.
Een goede tijdgenoot geeft ons tien dichters terug, die ons anders, zoals men zegt,
koud hadden gelaten.

Albert Verwey de dichter
In deze mei (1925) wordt Albert Verwey zestig jaar. Hij is de laatste der grote
‘mannen van '80’ die deze drempel overschrijdt. En nu wordt het waarlijk tijd, nu
deze jongste reeds professor te Leiden is, hen niet meer te beschouwen als belhamels
van een letterkundig relletje, maar als woordvoerders van een nationaal leven, dat
omstreeks die tijd in hen voor het eerst bewust begon te worden. Zij zijn niet alleen
artistieke en slechts individueel bepaalbare opstandelingen geweest; zij waren met
mannen als Van Hogendorp, Van der Duyn en Van Limburg Stirum vergelijkbaar,
zij waren zeer zeker ook vastberaden en kloeke karakters, die een Prins uit Engeland
lieten overkomen, en die een souvereiniteit, welke zij de Schoonheid noemden, in
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Amsterdam bevestigden, en voorgoed tot geestelijk volksbezit maakten.
Zij hebben zelf de meeste nadruk gelegd op het revolutionaire, op het opstandige,
en misschien niet alleen omdat hun persoonlijke aanleg daarmede het best strookte,
terwijl reeds de enkele grootheid van dit heldhaftig gebaar hun kracht staalde en tot
volharding aanspoorde, maar ook omdat het individuele juist het nieuwe goed was,
waarvan de opstand slechts de uiterlijke keerzijde was. Potgieter en mevrouw
Bosboom waren in hun tijd, zou men kunnen zeggen, merkwaardige persoonlijkheden,
omdat zij nationaal waren, omdat de vaderlandse traditie hun grond en bron was; de
mannen van '80 daarentegen waren nationaal toen ze, in hun eigen tijd, individueel
waren. Dat was hetgeen het geestelijk leven van ons volk nodig had na de tijd van
Thorbecke. En dat zij het aanvankelijk waren op de wijze van Multatuli, bewijst dat
ook op letterkundig gebied de revolutie aan de constitutie voorafgaat, dat een jonge
zelfstandigheid zich ook hier het gemakkelijkst in opstand uitsprak, en dat zij gevoelig
waren voor het beste proza van hun eeuw.
Juist voor deze overgang van revolutie naar constitutie, juist voor dit via de
terugblikkende Potgieter herstelde verband met ons verleden, voor deze nationale
inlijving van de individuele schepping tot algemene waarde, is Verwey ongetwijfeld
van grote betekenis geweest. Voor Kloos en Gorter, zoveel meer dichter in de absolute
zin van dit woord, was het probleem, en bleef het: welke spanning doorloopt de
sensatie van mijn innerlijke aandrang naar zijn uiting en hoe verkort ik die afstand
door een directe inschakeling van mijn woord-vermogen; - voor Verwey daarentegen
was het vraagstuk: hoe verkort ik de afstand van mijn woord naar zijn
verstaanbaarheid voor anderen. Wat zijn innerlijke aandrang betreft, de waarde
daarvan was een zekere gemoedsovertuiging, een onaantastbare convictie, in één
woord: zijn dichterschap was voor hem een geloof, iets wat reeds buiten elk
woord-vermogen in hem bestond.
Zijn ontwikkeling, aldus tweeledig bezien, wordt zodoende
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duidelijker na te gaan. Enerzijds de democratisering van de, laten we maar zeggen,
kunstbeginselen van tachtig, anderzijds de innerlijke versteviging van dit geloof tot
een werkdadig en wijsgerig dichterschap.
Het verschil in leeftijd met de overige tachtigers, thans gering te noemen, was
voor de tijd van zijn jeugd van het meeste belang, en deed het voorkomen, dat hij in
'80 van stapel liep, als een sloep aan boord van het fregat Kloos. Of liever, om een
andere stoute vergelijking te bezigen, die naar de andere kant gewaagd en vrijpostig
is: hij was de Paulus van '80, de jongst-bij-gekomene, de vurige prediker en
kerkstichter, die nimmer persoonlijk, van aangezicht tot aangezicht, als de ouderen,
had liefgehad, maar des te stelliger zijn waarheid niet beschouwde als een innerlijke
verhouding, maar als een heil dat verkondigd en een genade die uitgedeeld moest
worden. Hij heeft van het Individualisme van Tachtig een dogmatiek van het
dichterschap gemaakt.
Kloos, Gorter en Van Eeden zijn voor mij de beweging van '80. Voor Van Deyssel,
met oneindig dieper en ontijdelijker aangelegenheden in de geest vervuld, was het
een voorbijgaande literaire fuif, waaraan hij gaarne meedeed, omdat hij daar snel
kon schijnen wat hij was, en er tevens een uitstel in vond, om nog te verzwijgen wat
hij werkelijk te zeggen had (hij heeft het nooit gezegd en de grootste kans van onze
eeuw gaat als een geheim verloren); maar voor Verwey was '80 niets minder dan een
Pinkstervuur. Hij moet zich letterlijk, in zijn jeugdjaren, vervuld hebben gevoeld als
van een zoete wijn, er moet een enthousiasme in hem geweest zijn dat voor niets
terugschrok en dat naar uitingsmogelijkheden zocht, al was het in alle talen van
mensen en engelen. Hij was geen dichter, maar een dichterlijke bezetenheid was in
hem uitgestort.
Langs alle vormen van alle gedichten heeft hij voortgetast, hunkerend naar een
echo van zijn stem in de materie der woorden, altijd wachtend op een weerklank,
altijd weder opnieuw zoekend als het gedicht dof bleek en niet ontvankelijk als klank-
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bodem. De genade die hij wilde uitdelen, betekende dat de woorden poëzie zouden
worden, en dat, in de samenstoot van hun poëtische kracht met zijn eigen aandrift,
een soort wereldbekering zou plaats vinden, die de onoverbrugbare kloof tussen
individu en kosmos zou teniet doen en die ons het geluk zou doen deelachtig worden,
boven deze gespletenheid uit, het ‘Cor cordium’ kenbaar te maken; want er was,
dacht hij, in ons een kern, een goddelijke vonk - hij werd immers aanhoudend door
haar voortgedreven -, waarbinnen de aanschouwer en het aanschouwde een éénheid
vormden.
Toen de taal niet antwoordde, toen zij hout was onder zijn streek, maar geen viool,
toen zij een materie was die, om een natuurkundige uitdrukking te bezigen, zijn stem
niet ‘geleidde’, zodat haast bij iedere jambe een vernieuwde ademstoot nodig was,
- heeft hij een enkele poging gedaan om uit het proza zelf poëzie te slaan, zoals
Mozes water uit een rots sloeg. Dat was het merkwaardig gedicht op Thijms dood,
waarmee Verwey een tweede fase van ontwikkeling ingaat. Vlak daarvoor en daarna
schreef hij nog, in zijn alleraardigste ‘kinderversjes’, een laatste soort absolute poëzie,
op de wijze van het bewust-inhoudloze. Maar dan begint het ernstiger zoeken en
Verwey is voorgoed een filosofisch dichter geworden.
‘Wat ik wil uitspreken is dit, dat na de natuurlijke ontwikkeling die in mijn
jeugdpoëzie voldoende is aangegeven’, schrijft hij in het voorbericht van zijn
Verzamelde gedichten, - ‘een zelfde Idee zich in afzonderlijke, maar onderling
verbonden gedichten, reeksen en boeken verzichtbaard heeft.’ - De natuurlijke
ontwikkeling was afgelopen, wat zich verder ontwikkelde was 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
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 tot-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

309
dat zijn uiting het gelegenheidsgedicht nabijkomt, 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 deelen zullen blijken van eenzelfde reeks.
Opgeschreven als de noodzakelijk op elkaar volgende strofen van eenzelfde dichtstuk,
blijken inderdaad de meest verscheiden gedichten reeksen en boeken te vormen, die
in hun eigenaardigheid en in hun verwantschap duidelijk kenbaar zijn.’
Verwey neemt dus niet alleen binnen in de persoonlijkheid van de dichter een
twee-eenheid aan, van het aanschouwde en de aanschouwer, maar daarboven een
(Hegeliaanse) Idee, de eigenlijke drijfkracht, die het mogelijk maakt dat ook de
aanschouwer zichzelve ziet. Hoe deze Idee zich aanvankelijk meer tot het
aanschouwde richtte en zich uitdrukte in de vijf bijeenhorende boeken ‘Aarde’, ‘De
nieuwe tuin’, ‘Het brandende braambosch’, ‘Dagen en daden’ en ‘De kristaltwijg’,
en zich daarna meer tot de aanschouwer richtte en van deze werkzaamheid blijk gaf
in de drie bundels ‘Uit de lage landen -’, ‘Het blank heelal’ en ‘Het levensfeest’; om
tenslotte tot een meer volstrekte bezinning op zichzelf over te gaan, met ‘Goden en
grenzen’ en ‘De weg van het licht’, - hoe achtereenvolgens de objectieve en de
subjectieve natuur langzamerhand verlaten werden, hoe de Idee haar uiting vond in
een ruimte steeds meer om zichzelf dichtgeklemd, tot hij in zijn laatste bundel, ‘De
maker’, ongeveer alle beweging van poëtische taalkracht heeft opgegeven en naar
naakte formuleringen voor zijn strenge orthodoxie zoekt in een poëzie die men ‘proza
in stilstand’ zou kunnen noemen -, zij hier slechts aangeduid als een schetslijn voor
Verweys ontwikkeling.
Van belang voor de korte karakteristiek die ik hier poog te geven, is slechts, dat
hieruit blijkt dat Verwey arbeidt vanuit een veronderstelde genade, die hij zich
ingeboren denkt, zoals anderen zich de erfzonde ingeboren voelen (hij spreekt dit zo
on-
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geveer uit in ‘De maker’) en, wat hij zelf reeds gevoeld heeft, dat, na zijn zogenaamd
natuurlijke periode, datgene waarin zijn gedichten tekort schoten, vervangen werd
door de geaardheid van hun samenhang, door een ‘iets’ dus dat niet in de gedichten
lichaam kreeg maar, als binnen hen zwevende, hun samenstel betekenis gaf; en dat
dit ‘iets’ de woordeloze verwerkelijking is van zijn Idee.
Ik heb hier de dichter ter sprake gebracht. Men beschouwe de gedichten ook als
sporen van zijn arbeidzaamheid. Hij was tevens essayist, historisch en literair, hij
was, als leider van ‘De Beweging’ een op de voorgrond tredende persoonlijkheid.
Hij heeft in zichzelf een stellige continuïteit vastgehouden die de omtrek tekent van
een grote figuur; en tussen de papieren bergen van een letterkundig bovenmate
werkzaam bestaan, bewaart hij een wezenlijke lust tot telkens nieuwe wezenlijke
arbeid, waarvan hij getuigt als hij uitroept in de laatste regel die ik van hem ken, de
slotregel van ‘De maker’: ‘en mij lokte in 't hart het werk’.

De dichter J.H. Leopold zestig jaar
Leopold is voor mij een legende. Ik ken hem niet persoonlijk, ik heb nooit iets anders
van hem gezien dan een portret en de ramen van de kamer waar hij woont. Men heeft
mij verteld, dat hij leraar was te Rotterdam, dat hij zich geheel teruggetrokken heeft
uit het verkeer met mensen; dat hij op de Coolsingel, om niet herkend te worden,
staan blijft en een krant voor zich openvouwt wanneer een kennis nadert; dat hij
mensen niet ziet en niet groet en ieders nabijheid vermijdt; dat hij toch niet het type
is van een woest en onmaatschappelijk artiest die in wilde mijmeringen zich van de
wereld afzondert; neen, dat hij dertig jaar lang een leraar was en een goed leraar, dat
hij zich kleedt met een Engelse correctie en dat hij met een zachtzinnige
wellevendheid de afstand bewaart die hem vreemdeling doet blij-
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ven; dat hij geen zonderling is, maar een naar zichzelf ontwekene, dat hij gaarne
zwijgt, maar steeds hoffelijk blijft antwoorden; dat er van deze eenzelvige, die geen
kinderen heeft, geen spoor op onze aarde overblijft dan de enkele bedrukte bladzijden
zijner gedichten. En dit spoor geeft de weekstdenkbare indruk. Iedere stap der
persoonlijkheid is vervloeid in de zachte grond van zijn pianissimo poëzie. En men
meent, dat het juist het karakteristieke van zijn persoonlijkheid was, zulk een
weekgedrenkte bodem betreden te hebben. Maar het kan ook anders zijn. Het kan
ook zijn, dat hier een veer zo strak om zichzelf is dichtgekromd, dat hij springen zou
als hij zich niet langzaam ontspande. Het is niet onmogelijk dat er nog een geheel
andere Leopold bestaat dan de Leopold der verzen. Men zou daarvoor de gedroomde
daden moeten weten, de gedachten, de gebeurde daden misschien, die zich achter de
gefluisterde woorden verbergen. Hij heeft afdelingen van zijn gedichten genoemd
naar de jaartallen 1895 en 1897. Men zou moeten weten waarom die jaren in zijn
eentonig leven van zulk een opmerkelijkheid waren, dat hij de verzen ernaar genoemd
heeft. Wat is er gebeurd? Ook achter Dostojewsky's persoonlijkheid staat zulk een
geheim van vermoede verschrikkelijkheid, dat men gewoonlijk met de woorden
‘terdoodveroordeling’ en ‘Siberië’ afdoet. Ook Keats had zijn jaartallen, 1818, 1820;
- maar zal er iemand over enige tijd brieven van Leopold kunnen publiceren? Vragen,
niets dan vragen zijn er omtrent hem te stellen, alsof hij een Middeleeuws dichter
was, een anonymus: de dichter, die verzen schreef toegeschreven aan Leopold, blijft
een anonymus en hij is volgens deskundigen onze grootste dichter na Vondel, hij
heeft de sterkste invloed op de jongere poëzie van de huidige dag, hij is de door de
dichters meest algemeen bewonderde, hij wordt nu zestig jaar en leeft nog tussen
ons, in Rotterdam, een leven dat denken doet aan dat der grote kluizenaars van Thebe.
- En men kan zeggen, hij publiceert niet meer. Na zijn eerste bundel ‘ Verzen’, die
bij Brusse herdrukt werd, kwamen slechts twee kleine plaketten, ‘Cheops’ bij de
‘Zil-
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verdistel’ en ‘Oostersch’ bij de ‘Kunera-pers’, aan het licht, maar in oplagen van 50
exemplaren, die binnen korte tijd zeer kostbaar werden. En men zou met grond
kunnen volhouden, dat deze twee laatste verveelvoudigingen, wier beperkt aantal
zozeer onevenredig was met de belangstelling voor deze poëzie, eigenlijk niet
uitgaven, maar slechts kopieën van het handschrift te noemen zijn. Zou er hier een
onteigening van het auteursrecht mogelijk worden? Een wetsvoorstel daartoe en een
opdracht tot werkelijke publikatie aan een uitgever, zou een schone daad zijn voor
een minister van Kunsten en Wetenschappen. Maar er is nog iets dat hij doen moest:
Leopold voordragen voor de Nobelprijs. Nu de Zweedse academie Yeats bekroond
heeft, is het denkbaar dat zij niet meer in vergissingen als Maeterlinck of Tagore zal
terugvallen, en er is volstrekt geen reden om aan te nemen, dat Leopold het voor een
deskundige en onpartijdige jury af zou leggen tegen een dichter als de Fransman
Paul Valéry die men reeds voor een volgende bekroning genoemd heeft, en die daar
ook zeker, nà Leopold, aanspraak op kan maken. Waarom zou men de mogelijkheid
zelfs van een gelegenheid voorbij laten gaan, om aan het buitenland te laten weten
dat wij sedert veertig jaar een poëzie hebben die een der beste van Europa is en die
eindelijk als zodanig erkenning verdient? En hoe zou men dit waardiger kunnen
doen, dan door Leopold, nu hij 60 jaar wordt, voor te dragen voor deze hoogste
onderscheiding door de Zweedse vrijgevigheid ingesteld?
Beethoven maakte, zoals Nietzsche ergens zegt, geen muziek, als bijvoorbeeld Mozart,
maar muziek van muziek. Geen zingende natuurlijkheid, maar een zang die zichzelve
een aparte natuur is, die zich voortzet in een zelfgeschapen wereld. Dit is een diepere,
creatieve, zin van het ‘l'art pour l'art’, dat men nog teveel als een exclusivistisch
parool van de onmaatschappelijke kunstenaar blijft miskennen. De muziek is niet,
als de taal, een algemeen omgangsmiddel, en vandaar misschien, dat aan een musicus
zoveel eerder dan aan een dichter een eigen klankwe-
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reld wordt toegestaan en waardering vindt. Ja, bij componisten als Wagner en Debussy
geniet men nog meer van een merkwaardige algehele sonoriteit, van de bodem van
hun muziek, van de opgeroepen eigen sfeer, dan van hetgeen zich daaruit als expressie
losmaakt, het thema, de melodie. Bij dichters echter blijft men staan precies bij
hetgeen zij zeggen, bij hetgeen zij formuleren, zelden daalt men af tot de woord-natuur
die zij scheppen, de complexen door hun merkwaardige taal-aanwending opgeroepen,
waarvan dit of dat gedicht slechts één enkele, misschien toevallig gerealiseerde,
mogelijkheid is. Bij sommige dichters is echter zo sterk hun natuur omgezet in een
poëtisch leven, hun beelden hebben zo weinig terugslag op het leven waaruit zij
ontleend zijn, maar tevens zoveel dwingende kracht van werkelijkheid in de
dichterlijke wereld waarin zij betekenissen zijn van allerhoogste aanduidingen, dat
men wel moet aannemen met grote dichters te doen te hebben, maar hun het
eigengerechtigd gebruik van voor algemeen nut veronderstelde woorden en
zinswendingen als duistere onverstaanbaarheid aanrekent; in plaats van in te zien,
dat zulk een dichter iets te zeggen heeft, waarvoor woorden te kort zouden schieten,
indien zij niet versterkt en verhevigd werden door de vorm van zijn poëzie, die dus
verre van de woorden voor de lezer onbegrijpelijk te maken hen voor de dichter
uitsprekelijk doet zijn. Zulk een dichter noemt men dan een ‘poète pour les poètes’,
en dit was Mallarmé in Frankrijk en Stefan George in Duitsland. En dit is Leopold
bij ons.
De lezer, het publiek, waardeert het liefst de poëzie als bloei, als een uit het leven
opbloesemend uiterst gewas, het gedicht vrij als een vrucht in de lucht, als een ding
gerijpt en rond, samenvattend in zijn voltooide vorm de gecondenseerde en vruchtbaar
gebleven groeikracht; en men wil eerst nà de vruchten de boom kennen, de dichter,
geplant op een aarde waar wij allen wonen en hem dan niet zien als iets nog weer
aparts, als een oer-zaak der oorzaken, maar slechts als de natuurlijke aanleiding van
zijn gevolgen; voor hen schrijft hij als hij geschreven heeft.
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De dichters lezen de dichter anders. Zij houden ervan de dichter achter de gedichten
te lezen. Zij zoeken bij de wortels der poëzie en lezen de vruchten als daaruit
voortgekomen en min of meer overeenkomstig gebleven laatste stadia; voor hen
schreef hij reeds vóór hij schrijft. En deze elementaire dichterlijkheid is voor hen
van de grootste waarde, en hetgeen zij uitspreekt, is daarvan de bevestiging.
En of Leopold zich schuil houdt en tegenwoordig slechts onder het voorwendsel
van vertalingen gedichten publiceert, er blijft voor hen een bewijs, dat hij levende
is, en zij steunen daarop en voeden zich ermee. En of hij wars is van alle actueel
literair leven, en, schoon van de leeftijd der Tachtigers, zich buiten elk openbaar
gewoel heeft gehouden, nimmer een aanmoediging schreef, nimmer een tijdschrift
leidde, hij is er niet minder om een geheime kracht waarvoor een ieder dankbaar is
dat zo iets in onze tijd bestaan kan.

Poëzie III
‘Verse der Lebenden’, Deutsche Lyrik seit 1910
Een blik werpen over de Duitse lyriek sedert 1910, betekent over een chaos heenzien,
schrijft H.E. Jacob, die, voor het ‘Propyläen-Verlag’ te Berlijn, de laatste bloemlezing
van moderne Duitse poëzie heeft samengesteld, in zijn inleiding. Maar waarom? geenszins omdat er een kosmos gebarsten is en in scherven over Duitsland
uiteenspatte, zoals Jacob meent, geenszins ook omdat hier een nieuwe orde in potentie,
maar nog in tijdelijke en voorbijgaande verwarring als uit de grond zelf is losgewoeld,
zoals een optimist zou kunnen menen en zoals in ons land, ongeveer 6 jaar geleden,
alle jonge dichters dachten, toen de mark laag stond en de helle pappbanden een
mysterieuze aantrekkingskracht uitoefenden; - geenszins om de wilde vorm en om
de broeierige revolutie-pathetiek, zou men de moderne Duitse lyriek chaotisch kunnen
noemen. Maar misschien alleen
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omdat haar onderwerp zelf een chaos was, een hypothese van vóórwereldlijke
primitieve en naakte passie, waarmee gepaard ging een wil tot onbewustheid,
uitgedrukt in verzen, die bijna programmatisch embryonaal bleven. Poëzie moest
kreet zijn, de rauwe kreet van een holbewoner, de brutale vleselijke schreeuw. Het
deed er weinig toe, of het oorlogs-verzen waren in 1914 en '15, pacifistische hymnen
van '16 tot '18, dithyrambische verzoeningen van '19 tot '23, de gemakkelijkheid
waarmee deze toestanden van de bewogen tijd als aanleidingen tot poëzie elkaar
opvolgden, bewijst reeds dat zij het eigenlijk onderwerp nooit waren. Zuiver politiek
of sociaal getint kan men deze poëzie dan ook niet noemen; maar alle massa-emoties,
alle onpersoonlijke opwindingen waren slechts gerede opzwepingen tot een
overprikkelde staat, waarin men gaarne geloofde aller-instinctiefst te handelen.
Tijdens en na de oorlog leverden de tijdsomstandigheden voldoende en
verontschuldigende stof daartoe en de poëzie voer veilig zijn wilde vaart onder het
voorwendsel een tragisch dupe te zijn der massale verbijstering, excuus dat tot roem
strekte: de dichter leeft zijn tijd, hij is niet langer welt-fremd, enz. Neen, dit ‘in het
leven staan’ was wel heel uiterlijk, en men ziet dit terstond als men bedenkt, dat de
uitingen van deze ‘Menschheitsdämmerung’, voor de grote massa nog wel
onverstaanbaarder moeten zijn dan het ergste ‘l'art pour l'art’ - gedicht. Hoe ver zijn
we van Grimm en van ‘Des Knaben Wunderhorn’! en hoe dicht bij de
aller-individueelste expressie van de aller-individueelste emotie!
Duitsland is het land waar men zingt en waar de poëzie als een merkwaardig gewas
uit de bodem opkomt. Maar men pleegt daar dan terstond een geestelijke roofbouw,
en na een seizoen van enige tientallen jaren is de grond uitgeput. Men zoekt de
kwaliteit in de intensiteit, in een bovenmenselijk fortissimo. Zo ging het tijdens de
‘Sturm und Drang’, tijdens de ‘Romantik’, tijdens het naturalisme, en thans tijdens
het z.g. expressionisme, dat in wezen een lichamelijk, bijna had ik gezegd, een dierlijk
l'art pour l'art is. Vandaar dat, terwijl nergens anders in de
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wereld de grote literatuur zo uitsluitend en alleen uit tijdloze toppunten bestaat,
nergens anders de kleine zo volstrekt in tijdperken is in te delen. Men kan inderdaad
zeggen: in 1910 veranderde de bodem en daarmee de geesteshouding in de literatuur,
alsof men er nu boekweit en vroeger rogge verbouwde. Morgen zal de geheimzinnige
hand van de eeuw tarwe zaaien, en heel Duitsland zal tarwe dichten. Ook dit versterkt
de indruk van saamhorigheid tussen volk en dichters, men ziet honderd schrijvers
plotseling hetzelfde gaan doen, en wat de grote figuren betreft, een hardnekkige
‘hero-worship’ van de zijde der massa poogt hen als het ware tegen te houden zich
in een persoonlijke eenzaamheid te verliezen.
Nu had Duitsland tussen 1900 en 1910, misschien voor het eerst na Klopstock,
een periode gehad waarin haar grote poëzie impopulair was. Noch de
renaissancistische helderheid van Hofmannsthal, noch de gotische stijlkracht van
Stefan George, noch de weemoedig-moederlijke slavische toon van Rilkes dichterlijk
proza, hadden opgewogen tegen de grove ‘levensliedjes’ van Dehmel en Bierbaum.
Het was de tijd waarin Berlijn het zuidelijke platteland domineerde. De jonge dichters,
die omstreeks 1910 begonnen, voelden zich letterlijk verscheurd door deze tweespalt:
het ‘weltfremde’ zuiden dat de grote dichters had voortgebracht, en de Grossstadt
die Duitsland een nieuwe culturele bodem gegeven had. Ze voelden aan den lijve
het Duits tekort van Hofmannsthal, George en Rilke, men kon hen gemakkelijker
Franse en Italiaanse invloed nawijzen, maar zij voelden tevens in de ziel het dichterlijk
tekort van Dehmel, Hauptmann enz., al wisten ze dat dit het zuivere gewas van hun
tijd was. Hun taak werd, Dehmelse gedichten te schrijven à la manière de George,
een ontstegen Dichtertum weder met een vermaterialiseerd Deutschtum te verbinden.
Hun middelen waren een uiterst toegespitste intellectualiteit en een overmachtig
heimwee naar natuurlijkheid, en wat zij voortbrachten vertoonde de sporen dezer
werkelijk tragische worsteling: een troosteloze intellectuele ironie (geheel anders
dan de gevoels-
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ironie van b.v. Heine) en een bewust zwelgen in het nog elementair en dan desnoods
dierlijk durven zijn. Het waren zonen van Zarathustra en Karamazoff. Toen braken
de oorlog los, de revolutie, de burgeroorlog, het pacifisme, en stelden het gelijk
telkens aan de kant der realiteit, Heym en Trakl waren reeds gestorven, en wie niet
als Werfel in een steeds verfijnder psychologische plastiek de eigen ziel als een onder
het bewustzijn verzonken vegetatie ontleedde, verviel in ‘Sturz und Schrei’, in ‘Aufruf
und Empörung’ en in andere valse-profetenpathetiek, waarmede een nieuwe
übermenschliche mensheid, een ‘Menschheitsdämmerung’, werd aangekondigd. Als
vleermuizen hingen ze aan de Duitse dakgoten en riepen door loud-speakers dat ze
gevallen engelen waren; Siegfried en Jupiter blaften als honden in de Duitse
maneschijn een jubelend ‘vicisti’; het was een oorverdovende Sabbath van
bacchantische kentauren en orfeïsche dolfijnen, een Walpurgisnacht van de meest
wulpse waanzin. De as van Schiller en Lessing was uiteengestoven, maar Novalis
en Hölderlin herrezen als Oberammergau-apostels en Goethe schreed, gedrapeerd
met de mantel van Jesaja, nogmaals door de Duitse fabriekssteden.
Er zijn, sedert 1910, eigenlijk slechts drie dichters geweest, die men figuren zou
kunnen noemen, en die zeer zeker bekend en van invloed zullen blijven: Heym, Trakl
en Werfel.
Georg Heym (1887-1912) verdronk, reeds twee jaar vóór het uitbreken van de
oorlog, bij het schaatsenrijden door het ijs zakkend. De betekenis van deze 25-jarige
zal blijven, werkelijk poëzie gemaakt te hebben van een profaan naturalisme. Hij is
een soort arbeiders-Baudelaire, een Cycloop-Parnassien, wiens ruwheid in een
verbeten geknotheid van op George geschoolde strofen een oer-zwaarmoedige uiting
vindt. Hij is de grootste persoonlijkheid van wat Jacob noemt de kring van de ‘Berliner
Gehirnlyrik’, maar die men juister de ‘Neopathetiker’ noemt, zoals zij zelf deden.
Tot dit gezelschap behoren voorts Jakob von Hoddis (men mist hem in deze
bloemlezing!), de echte ‘elegante’ Berlijner, met de hoge hoed, met een variété-
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cynisme en ‘Welt-ende’-grapjes. Verder Blass, met zijn ‘gläserne Bitterkeit’,
Lichtenstein, Benn met zijn ‘Nur-Bewußtheit und Nur-Sehen’, Wolfenstein, en veel
anderen.
Georg Trakl (1887-1914) was een geheel tegenovergestelde persoonlijkheid.
Overmatig drinker en neerslachtig cocaïnist, liet hij de bron van zijn creatief vermogen
zich verstoppen, naarmate zij dieper boorde. Hij heeft de landelijke traditie van
Duitsland voortgezet, en hij schreef enige zo donker en warm-herfstig gekleurde
natuurverzen in zo grote en zware stijl, dat men onmiddellijk aan Hölderlin denken
moet. Hij leefde in het bergland, te Salzburg en te Innsbruck. Zijn wezenlijke natuur
was een niet te overmannen melancholie, waartegen zelfs een geestelijke gestaaldheid
als de zijne niet bestand zou blijken. De oorlog brak uit, en het collectief avontuur
van de veldtocht bracht enige verlichting. Maar reeds in datzelfde najaar, met verlof
te Innsbruck, heeft hij met een te sterke dosis morfine een eind aan het leven gemaakt.
Hij was een groot dichter.
Ook Franz Werfel (geboren 1890) is een Oostenrijker. Hij is een filosofisch dichter.
Voor hem is er een metafysische kern in ieder ding en de taak der poëzie is een soort
grote geestelijke alchemie, een verbindingsstof te zijn. Zijn religieus gevoel is, zoals
Jacob aardig zegt, een ‘mystische Demokratie’, en Christus is als een verborgen
Steen der Wijzen in al het leed en lief der werkelijkheden belichaamd. Voor hem
heeft Dostojewsky Nietzsche overwonnen en bestaat er weer een ethische eis voor
de mens, diesseits von Gut und Böse. Zijn verzen zijn dikwijls redenerend en
slingerend, maar zijn beste werk, visionaire zeven-mijls-laarzen-balladen, kan toch
alleen van een groot dichter zijn. Doorgaans levert hij een onbeholpen stamelen,
maar in die balladen wordt dit rammelend rijmelen op-eens van zulk een
doordringende monotonie, zijn onderwerpen krijgen zulk een diepe gelijkenis-toon,
dat men moet denken aan oude volksgezangen, aan magische druïden-formules, aan
Brahms en aan het droefgeestige Wolga-lied.
Noch de bloemlezing, noch de inleiding van Jacob kan ik aan-
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bevelen. De keuze der gedichten is, waar dit mogelijk is, slecht, de inleiding wijdt
overdreven aandacht aan Brod, Becher, Benn en Ehrenstein, en vooral aan Oskar
Loerke, van wie bovendien geen goede keuze gedaan is. Hij is de dichter ‘des freien
Spiels’, en Jacob meent dat, als Goethe, Mörike of Eichendorff op de huidige dag
zouden dichten, zij van Loerke de kunst zouden afzien. Ik ken niet genoeg van hem
om dit met grond te betwijfelen, maar ik ken betere dingen van hem dan Jacob geeft.
De beste bloemlezing voor moderne Duitse poëzie blijft de
‘Menschheitsdämmerung’ van Pinthus, maar aan hem die met mij eens is, dat er in
deze ‘Symphonie jüngster Dichtung’ veel te veel blazers en strijkers mee-toeten en
-gieren, raad ik Rudolf Kaysers anthologie ‘Verkündigung’ (München 1921) te
nemen, waarin hij ook een verstandige en gematigde inleiding vindt.

Aantekeningen bij kleine gedichten
I
De wind en het grauwe weer gaan over mijn hart,
en ergens over een dak waar ik heb bemind;
de winter wordt koud, en de struiken zijn al zwart over een plek waar mijn graf zal zijn gaat de wind.
Ik zou vuur maken als zij hier weer bij mij kwam
als eens in dat oud verhaal van haar en van mij;
maar nu sta ik, stil en denkende, bij het raam de winter wordt koud; de jaren gingen voorbij.
A. Roland Holst

Gij herinnert u hoe, bij het studeren van Chopin, de linkerhand soms dubbele triolen
volhield terwijl de rechter, daartegenin, dikwijls vier of vijf en soms zeven of negen
accenten had te spelen, en hoe de melodie zich daardoor in zulk een passage uitzette,
opbolde en, boven het toch reeds door de triolen bewegende
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tempo, ijle en schijnbaar hemelhoge omwegen beschrijven bleef. Herinnert ge u ook,
eens op een duintop gelegen te hebben, een zomerdag, en lang gekeken te hebben
naar iemand die langs zee liep; misschien zijt ge u bewust geworden van het
merkwaardig verlangzaamde ritme der stappen van de wandelaar, gezien vlak tegen
de achtergrond der regelmatig rollende golven?
Dan waardeert ge ook in bovenstaand gedichtje, waarvan iedere regel de zes voeten
heeft van een alexandrijn maar een volkomen onbepaald aantal accenten, hoe de
heffingen het overrompeld metrum telkens met brede slagen voor zich uit schuiven.
Misschien ziet ge dat, hiermede in de diepte waar de woorden gevonden worden
parallel, de eenvoudige spreektaal-uitdrukkingen, waarin deze bewonderenswaardige
acht regels geschreven zijn, met de telkens hervatte aanhef van persoonlijk-getinte,
melancholieke overkroptheid contrasteren; en misschien voelt ge dit contrast dan
ook juist als de oorsprong der melodie, wier lange sidderingen nog buiten het in
beweging gebrachte bestek der korte zinsdelen hoorbaar blijven als doffe stilten.
De allitererende zegswijzen in onze taal, als ‘man en muis’, ‘kind noch kraai’,
geven, juist doordat ze de letterlijke beelden dezer woorden niet in onze voorstelling
oproepen, een aanduiding van een volstrektheid die slechts met de wortels der
woorden gesuggereerd kan worden. Daartoe behoort ook ‘wind en weer’, en als we
in de eerste regel lezen: ‘de wind en het grauwe weer’, voelen wij, door de enkele
bijvoeging van het adjectief, iets dat wij allen kennen maar hier persoonlijk ondergaan.
Stond ‘grauwe’ vóór wind dan zou, behalve dat het bovendien bij het vager begrip
‘weer’ beter op zijn plaats is, dit niet meer bepalen dan een kleur van de wind, en
geenszins, zoals het thans doet, een onbestemd gevoel, dat in zijn volstrektheid in
ons sluimert, opnieuw aanslaan en zwevend bovenbrengen.
Tien jaar geleden zou men er op gewezen hebben, dat de wind gaat, in het eerste
couplet, over een ‘hart’, een ‘dak’, een ‘plek’ en een ‘graf’, doffe assonanties, en
men had er een zekere eentonigheid in genoten. Deze methode is niet te verwerpen,
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als men in dit verband dan niet verzuimt op te merken, hoe vol en breed de uitbarsting
is der open vocalen van ‘ik zou vúúr máken’, waarmede het tweede couplet plotseling
aanvangt, tussen al de korte toonloze klanken der doorgaans één-letter-grepige
woorden van dit gedicht. Moet ik hier aan toevoegen, dat van de rijmwoorden in het
tweede couplet, ‘kwam’ en ‘raam’ elkaar reeds onbeslist houden, terwijl ‘mij’ en
‘voorbij’ nog verder gaan en het gedicht besluiten met een ongesloten klank, zodat
het meer uitruist dan zich toevouwt, zoals het eerste couplet nog deed, dat met
hetzelfde woord begint en eindigt?
Maar geheel op de bodem van dit gedichtje, waarschijnlijk in de aandrang zelf die
het schiep, bespeur ik een contrast-bewogenheid nog melodieuzer dan die van metrum
en ritme, nog tragischer dan die van spreektaal en individuele expressie, maar toch
nogmaals met beide parallel en door beide uitgedrukt. Namelijk het contrast tussen
de realiteits-beschrijving van het seizoen (zie regel 3) en de onwerkelijkheid van het
‘oud verhaal’. Even blijven, bij het raam waar de dichter staat, deze twee werelden
nog gescheiden, om dan in elkander binnen te dringen, en de herhaling van ‘de winter
wordt koud’ heeft, in de slotregel, naast ‘de jaren gingen voorbij’ een zoveel
verschrikkelijker zin dan in het voorgaande couplet, dat hier slechts het zwijgen past.

Albert Besnard
‘Opstand en wroeging’
Over Albert Besnard schrijven, ik verzeker u, is voor mij een allermoeilijkste taak.
Hij heeft zo juist met bovengemelde bundel een algemeen verkrijgbare verzameling
gepubliceerd van zijn gedichten, die tevoren als ‘Sonnetten’ (1917) en ‘De bloei en
andere gedichten’ (1923) in zeer beperkte oplaag verschenen waren in de
bibliofielen-serie ‘Palladium’; één zijner gedich-
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ten werd onlangs bekroond met de Prijs voor Poëzie van Amsterdam; er wordt veel
over hem geschreven en naar aanleiding van hem gemoraliseerd; alle collega's en
deskundigen beleven aan hem een zekere gelijk-krijgende voldoening, want iemand
die zij reeds lange jaren als één der beteren onder de beteren waardeerden, is thans
van meer publieke belangstelling het voorwerp geworden; - maar wanneer ik nu hier
over hem schrijven moet, heb ik het ellendige gevoel, iets te moeten remmen dat ik
nog kort geleden met al mijn macht aan de gang had willen maken, een reserve te
moeten tonen, die ik nog onlangs verdoezeld zou hebben en, wat dit nog verergert,
dit doende met argumenten voor de dag te komen die allerminst voor de hand liggen,
zodat het de schijn krijgt alsof weer ten opzichte van Besnard het publiek en de
deskundige elkaar niet verstaan, en alsof nu een deskundige stugheid terugneemt
waartoe een guller publiek zich gaarne liet overtuigen. Het zij zo.
Wat de voorrede door Bloem betreft, het korte gedeelte, dat werkelijk op Besnards
poëzie en niet op Bloem zelf betrekking heeft, schrijf ik hier voor u over, daarmede
een warm bewonderaar het woord latend.
‘Wanneer men de opvallendste eigenschap dier poëzie in een woord zou willen
samenvatten’, schrijft Bloem, ‘kan dit niet anders dan ‘kosmisch’ zijn. Maar dit
woord is zoo vaag enwaarschijnlijk daarom - zoo misbruikt. Het suggereert dadelijk
een verbijsterende rataplan van hemelsche voorstellingen en begrippen, waarvan het
eene al diepzinniger en ongrijpbaarder is dan het andere. En de poëzie van Besnard
is juist het tegenovergestelde van vaag. Zij is soms wat moeilijk te begrijpen door
het gedurfde der overgangen, de stoutheid der visie. Maar het is bewonderenswaardig,
hoe in deze verzen het grootste nog concreet, het kleinste nog belangrijk blijft. De
wereld, en de menschen en steden daarop, en die wereld weer temidden van het heelal
- dat is het onderwerp van vrijwel alle gedichten van Besnard. Mensch, aarde, heelal,
steeds in het licht van elkaar gezien; het kleine steeds in verband met het grootere,
maar het
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groote ook steeds doordrongen van het kleinere - een verbijsterend grootsch drama,
waarin allen en alles meespelen, en niets te groot of te klein is voor de inhaerente
tragiek dezer poëzie.’
‘De tragiek. Want - hoe kan het anders? - de grondtoon dezer poëzie is tragisch.
Niet droevig, niet weemoedig, maar in den volsten zin van het woord: tragisch. De
angstkreet van Pascal tegenover de eeuwige stilte van de oneindige ruimte klinkt
ook door deze gedichten. Bij het worden en vergaan valt de nadruk op het laatste en
de dichter vindt aangrijpende accenten om het afschuwelijke van de ontbinding te
verbeelden. De bloei is een bedreigd oogenblik, een schijn van troost, immers
voorbereiding voor het verval. Steden en sterren zijn grootsche, gruwelijke
natuurverschijnselen, de menschen onder een doem staande spelers,
beklagenswaardige comedianten in het zotte treurspel. Tusschen geliefden alleen is
er één stormstil oogenblik van respijt, hoewel men gevoelt, dat ook zij dadelijk zullen
worden meegesleurd.’
Tot zover Bloem. - Ik laat hier terstond het sonnet op volgen dat door de jury van
de Prijs van Amsterdam bekroond werd, en dat zeer zeker als karakteristiek voor
Besnards werk kan beschouwd worden.

De stad
Mijn God, om heel dit wonderlijk gebeuren:
't Mystieke groen dat aan den grond ontsproot
Met bloemen gloeiend in fluweelen kleuren;
Ook om de mildheid van het avondrood
Waarbij in koor de lichten argloos treuren;
En om de bloesems die in donzen schoot
De vrucht ontvangen bij den lust der keuren; Zie naar het dolend volk in barren nood.
Want in het gele licht der grauwe steden,
Op kille zerken van 't plaveisel gaat,
Met ruige weefsels om zijn kale leden
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En donkere oogen in een bleek gelaat,
De brooze mensch en zegt U geene bede:
De mensch heeft zijn ellende en heeft de straat.

Het kenmerkende van Besnards gedichten is het dichterlijke temperament, dat niet
echter in gedichten zich uitspreekt, maar juist door de ondernomen uiting als het
ware zichzelf tegenwerkt om tijdens deze reactie aan intensiteit te winnen. Hij heeft
een soort brute dichterlijkheid, een dichterlijkheid van onbewust bloed, die hem als
hij eenmaal schrijft niet zou blijven voeden wanneer hij haar niet voortdurend passez-moi le mot - oppompte. Het gedicht heeft zelf weinig zuigkracht, weinig eigen
vitaliteit; alle groei moet uit de onderste en oorspronkelijke aandrift naar boven
worden gedreven. Hij schrijft uiterlijk regelmatige verzen, merendeels zelfs sonnetten,
maar zijn techniek is geen vliegmachineconstructie maar een irrigatiesysteem, geen
wetmatigheid die latente buiten-krachten voor zich in het werk stelt, maar een
indijking die een inwendig peil doet stijgen. Men bemerkt terstond hoe kunstmatig
de vorm van vijfvoetige jamben bij hem is, als men van bovenstaand sonnet de
terzinen herleest en nagaat, hoe bijna iedere regel door twee adjectieven moest
aangevuld worden om de vereiste lengte te hebben, en hoe hier deze adjectieven, in
wezen en oorsprong secundair, in werking en expressie de primaire zelfstandige
naamwoorden niet alleen versterken maar overtreffen, en eigenlijk zoals men dat
noemt doodslaan. Dit verschijnsel zou ik in ieder gedicht kunnen aanwijzen. Men
moet wel een zeer oppervlakkig gevoel daarvoor hebben om vol te houden dat
Besnards gedichten vast en gaaf van vorm zijn, vorm hier in een diepere zin dan
uiterlijke regelmaat. Zijn hart wordt geen stem en zijn stem wordt geen zang, neen,
zijn brokkelig gedicht blijft de telkens door toevoegingen verhevigde expressie van
een hete poëtische drift. Natuurlijk zijn er uitzonderingsmomenten, maar slechts
momenten en sterk als uitzonderingen voelbaar en misschien daarom zo treffend.
Het zijn passages van plot-
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selinge en ranke tederheid, van een sentiments-bloei die meestal aan zijn ietwat
sarcastische wrangheid vreemd blijft. Een prachtig voorbeeld zijn de twee regels
waarmede het sonnet ‘Aan F...’ aanvangt:
Toen steeg uw ziel tot aan uw weerlooze oogen,
Uw hoofd zocht schuchter toevlucht aan mijn borst -

Ik had over deze adjectieven-kwestie niet zo uitgeweid als zij niet, ten eerste, mij
voortdurend toen ze me eenmaal in het oog was gevallen, gedurende de lectuur van
Besnards werk was blijven hinderen, en als zij niet, ten tweede, zoals ieder
vormverschijnsel bij een waarachtig dichter, een soort teken gegeven had, op een
bocht van de weg, naar het begrip van zijn innerlijk wezen.
De kern van zijn gedichten is de zwoegende toon van directe
temperaments-uitstorting, waarbij de woorden zelf, doorgaans vervangbaaar en
overbodig, dienst doen als stremming. Zo zie ik ook de verhouding tussen zijn
sentiment en zijn zogenaamde wereld-visie. Zijn ‘kosmos’ is een door een zeer sterk
fataliteits-gevoel vergroot verlengstuk van zijn driftige en werkelijk ontzettend
getourmenteerde aardsheid. Er bestaat voor hem geen wereld en ik, maar slechts een
ik waarvan de wereld een enorm verhevigd adjectief is. En vandaar dat, zoals Bloem
uitnemend opmerkt, het grootste bij hem zo concreet blijft. En vandaar ook dat zijn
wereldbeeld geen statische conceptie is, maar van een dynamische vaart bezeten is,
waarvan het worden en vergaan weer overeenstemt met zijn diepst temperament dat
slechts in een onstuimige geslachtsdrift een zekere bewustwording vindt. Een geheel
aparte en merkwaardiglijk buiten-kosmische plaats neemt de geliefde, de vrouw, in
en hierbij denk ik weer terug aan de plotselinge uitzondering der tederheid in zijn
verzen waarop ik zojuist wees. Wanneer de nieuwe titel ‘Opstand en wroeging’ enige
betekenis heeft, zou men kunnen zeggen dat zijn wereldbeeld in opstand werd
geformeerd, maar
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dat hij met wroeging de tederheid bedoelt, de droefheid, de vanwaar gekomen en
onverhoeds genaderde weemoed, het onaantastbare dat toch een fysieke pijn nalaat,
dat als een soort zielsbeginsel door hem wordt waargenomen en waarvan hij het
concrete voorteken reeds in de zachte weerloosheid van het geliefde lichaam heeft
bespeurd. Dit is, voor mij ten minste, het meest aangrijpende accent in Besnards
poëzie. Gij vindt er treffende voorbeelden van in sonnet IX en V, op bladzijde 22 en
18 van deze bundel.
De volzin van Besnard omspant meestal een kwatrijn. Het is een slordigheid dat
de sonnetten gedrukt werden als twee kwatrijnen en twee terzinen. Drie kwatrijnen
en een slot van twee regels was doorgaans juister geweest.

L. Ali Cohen
‘Reflexen’
De jonge dichter L. Ali Cohen, die reeds enige malen door publikatie van een paar
verzen in ‘De Gids’ en in ‘De Stem’ een beetje aandacht trok, heeft zijn
jeugdgedichten verzameld en onder de titel ‘Reflexen’ uitgegeven. Het is volstrekt
geen schande dat jeugdgedichten het kenmerk van jeugdgedichten dragen, dat zij
b.v. zo sterk onder invloed van een ouder collega staan dat zij bijna navolgingen
worden, of dat er onder hen niet één helemaal gaaf en rijp gedicht wordt aangetroffen.
Wat men hoopt te vinden, en wat men bij Ali Cohen werkelijk ook vindt, is een
gevoeligheid die een bewustheidsvorm zoekt; en of dan deze twee elkaar voorlopig
nog niet geheel vullen, of soms de gevoeligheid sentimenteel en de bewustwording
retorisch blijft, is van later orde. De ergste jeugdgedichten zijn de hoogdravende, de
dwepende, de hoofdletter-schrijvende, waarin het omgekeerde het geval is: de
bewustwording blijft sentimenteel en dit sentiment retorisch. - Ach, ach, wat kunnen
zulke dingen, die vaak schreiend en terwijl het hoofd op de over de tafel uitge-
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strekte arm steunt geschreven worden, door en door vals en cerebraal zijn.
Nu vind ik voor mij - maar ik besef dat deze mening niet algemeen gedeeld zal
worden - jeugdgedichten merkwaardiger naarmate de gevoeligheid iets vreemds, iets
aparts, iets bizars, als men wil, heeft en de bewustwording meer visueel is. Beide
verschijnselen zijn een uiting van de drang naar het concrete, en het is dan slechts
een kwestie van groei of de concreetheid van de aandrift mettertijd zich zal losmaken
en overdragen in een poëtische vorm, in het ‘ding’ dat elk goed gedicht is. De grote
vijand is de abstractie, die grote kromme wezenloosheid, die het lichaam negeert,
die alles vergroot maar oneindig verijlt, die van de ziel een luchtspiegeling maakt.
De scherpste modernismen, de stotendste forceringen zijn nog te verkiezen boven
Liefde en Leven met hoofdletters, boven al de zoetvloeiende en zichzelf bedwelmende
nonsens van een blinde uitstortingsdrang. Hoe veel verder is reeds een jong gemoed
dat inplaats van de aanroep ‘lieve’ de merkwaardige kleur van een persoonlijke
eigennaam durft schrijven en, waarom niet?, Lize neerzet; die niet van dè vrouw
maar van een vrouw gaat houden en ten slotte van één ding in haar, haar lach, haar
naam of haar oogopslag.
Wat nu de gedichten van Ali Cohen betreft, wat hen typeert is dat wel de
bewustwording zeer sterk visueel is, maar dat de gevoeligheid die zich in deze verzen
uitspreekt uiterst traditioneel en - waarom zou ik het woord ontwijken? - banaal ten
slotte blijft. De enkele maal dat hij hieraan poogt te ontkomen, vervalt hij terstond
in grove forceringen. Hij moest dit nalaten. Aanvaarde en besefte banaliteit heeft
grote en dikwijls onderschatte mogelijkheden, men schrijft er, als er nog wat bijkomt,
gevoelde verzen mee wier z.g. algemeen-menselijkheid treffend kan zijn. Datgene
wat er bij moet komen is: allerzuiverste en ongezochtste expressie, een volkomen
afzien van ‘vondsten’, een eenvoudige lange adem, harmonie, in één woord,
beheersing en de toon van een hart dat zich zelf zonder enige ironie en ongekweld
begrijpt. Ali Cohen mist echter voorlopig al de-
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ze toevoegingen die de banaliteit evengoed als ieder ander gevoel, tot aandrift van
poëzie omvormen, en voor hem is zij dus een kern die hij juist ontvluchten wil als
hij verzen schrijft. Hierin wordt hij geholpen door het zeer sterke visuele element
dat een ander deel van zijn aanleg kenmerkt. Dit is inderdaad meer dan een leuke
kijk of een geestig zien, het is een zeer stellig begin van een vermogen om een
werkelijkheid in een beeld poëzie om te zetten. Wanneer hij schrijft, ziet men wat
hij gezien heeft, en heeft hij niets gezien dan houdt ook plotseling de poëzie op en
glijdt alles in het niets; zo ziet men dus fragmenten van overreële beelden en daarnaast,
daarboven en daaronder lege plekken gevuld met doelloze meditaties, uitroepen en
diepzinnigheden aangaande deze doorbroken beelden, allemaal gevoeligheden die
zijn visie overrompelen en overwoekeren - ‘Blijf er toch af met dat hart van je’, wil
men hem telkens toefluisteren. ‘Houd je toch aan het motto uit Verhaeren dat je
boven je bundel schreef en beschouw de werkelijkheid als voldoende onderwerp,
want zij is “formidable et suprême”, en duldt geen tranen voor de ogen, geen zwichten
naar overgevoeligheid, geen flemend hulpzoeken bij zaken van andere orde.’
Al deze tekortkomingen zijn in de latere verzen doorgaans minder merkbaar dan
in de eerste. Hierin is echter de visie veel sterker, hetgeen misschien verklaard kan
worden uit het onderwerp. Het zijn verzen uit de mobilisatie-tijd, beschrijvingen en
beelden uit het soldatenleven, waaraan onze poëzie, zelfs in die jaren, uiterst weinig
aandacht schonk. Helaas is hier en daar in deze gedichten de mobilisatie verergd tot
heuse oorlog en zijn de soldaten ietwat heroïscher gezien dan ik me persoonlijk
herinner. Dat is juist weer het gevoel dat de dichter parten speelt door de werkelijkheid
te overtroeven. Maar soms is uitstekend de gehele stemming van het afwachtend
lanterfanten in de warmte van Brabant, van de ondanks alles nooit geheel verslapte
spanning van het spel, waarbij een luchthartige onverschilligheid aanvankelijk de
ernst en later de verveling vermomde, door hem weergegeven in verzen van een soort
droge kwasi-
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melancholie. Wie dit als ik heeft meegemaakt ruikt weer de heide tijdens het
tirailleren, de geur van de slechte sigaretten, de zoete intimiteit van de Brabantse
kwartieren, de ransel als hij nat was en het geweer als men het pas had ingevet.
Misschien is deze sfeer slechts op te roepen voor wie haar ondergaan heeft, maar
dan is ook de ontvankelijkheid uiterst groot, want, wat mij betreft, de enkele klank
van woorden als ‘gamellen’ en ‘keukenwagen’ is reeds voldoende om me in deze
wereld weer terug te plaatsen. Ik schrijf een dezer verzen voor u over.

Marsch
De zoete geur van rozen en lupine
Hangt langs de wegen waar de troepen gaan,
En in de velden van den zomer staan
De korenaren in wuivend gewemel.
Als smeltend goud gloeit in den blauwen hemel
De zon en zengt wie - schuldloos - vloekbelaân
Gedreven worden naar de valsche vaan
Die bloedrood wappert van de moordmachine.
Zij gaan, luidruchtig-vroolijk en tevreden,
En zingen galmend soms een droevig lied
Van liefde waar zij om hebben geleden De grauwe troep trekt langs de heete wegen,
Een boerenkind, dat hen zoo zwoegen ziet,
Kijkt stil en gretig en glimlacht verlegen -

Voor mij zijn het de eerste twee en weer de laatste twee regels die mij het gedicht
hebben doen lezen en herlezen: die twee beelden: de lange gele weg met het stof
tussen de bloemen aan de kant, het stof dat geurend terugwaait, en het boerenjongetje
dat, met al de bewondering waarmede slechts een jongenshart bewonderen kan, de
zingende soldaten naziet. Die berm en dat
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kind herinnerde ik mij onmiddellijk toen ze werden aangegeven. En meer hoeft een
dichter niet te zeggen. Was maar de rest een stilte.
De latere gedichten missen dit visuele element niet geheel, maar het is dikwijls
met onpersoonlijke allegorieën wat smakeloos verbasterd (De dwaze maagden, Een
bacchant, Ahasverus b.v.), of met een soort gevoelsoverprikkeling onzuiver en bijna
iets dat naar Gedankensünderei zweemt (Chasseurtje, De maagd b.v.) geworden.
Daarentegen is de andere zijde van deze poëzie, het fond van laat ik het maar noemen
geavoueerde banaliteit, tot veel harmonieuzer en werkelijk dichterlijker uitdrukking
gekomen. Er is een gevoelige, door en door gevoelige celstreek, er is een oprechte
schroom van het hart, in het gedicht ‘'s Avonds’ dat ik, deze aankondiging besluitend,
voor u overschrijf.
Als 's avonds harten tot elkander neigen,
Dan wordt het leven een verrukte droom De wolken blinken aan heur zonnezoom,
De winden streelen zacht-ontroerd de twijgen...
Over de zielen waast begrijpend zwijgen
Als een onzegbaar innig-teer aroom,
Ieder bewegen wordt tot wijding vroom
En de gedachte kan tot schoonheid stijgen Dan dringen tranen naar de glanzende oogen,
Een wonderlijke weelde - een zilvren stroom Heeft ieder laag begeeren overtogen.
De broeiing van den dagbrand is vervlogen
En de avond hult in zoet-vertrouwden schroom
De harten waarin hemelen bewogen.
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J.C. van Schagen
‘Narrenwijsheid’
‘Hij die terecht beseft, dat alle dingen uit de noodwendigheid der goddelijke natuur
voortkomen en volgens de eeuwige wetten dezer natuur gebeuren, maakt geen
uitzonderingen voor hetgeen vijandig, belachelijk of minderwaardig zou kunnen
schijnen, en heeft met niets deernis...’
Ziellier een citaat uit Spinoza, dat J.C. van Schagen tot motto koos voor zijn bundel
merkwaardige proza-gedichten ‘ Narrenwijsheid’. Al terstond verbaast het, ter
weerszijden van deze woorden, links Narrenwijsheid en rechts Spinoza gedrukt te
zien; maar dan denkt ge, hoop ik, even aan Shakespeare en aan het formidabele
prestige, dat hij aan de zijdelingse lach van de volmaakte nar verleend heeft. Het is
de lach, voorkeurloos en onverschillig, van iemand die zózeer niet meer rechtstreeks
met de dingen zelf in verband staat, van iemand wiens wereld zózeer van woorden
en wiens daden zózeer van spel de vluchtigheid maar tevens de volstrektheid
verkregen, dat hij in zijn laatste overpeinzingen met een woordspeling volstaan kan.
Het is misschien de enige manier waarop -, neen, niet de Lears, niet de Fausten en
zelfs niet de Don Juans of Don Quichotten, ‘der Welt abhanden’ komen -, maar
waarop de ‘kleine zielen’, als ik ze zo eens aanduiden mag, de halfbloeden van de
geest, zij in wier ziel een voortdurende strijd is en die daarin tegen zichzelf
meestrijden, zij die snakken naar de vernietiging van hun eigen kern, smeken om
zich zonder genade te mogen overgeven aan een vijand die ze verheerlijken, en die
altijd weer de verraderlijke genade ondervinden gespaard te blijven -, deze
‘narrenwijsheid’ is de enige wijze, waarop deze ‘kleine zielen’ met zichzelf en de
wereld afrekenen, door hun eigen verstand ten slotte te scherpen tegen hetgeen de
zachtheid van het leven oversloeg om in een soort zelfmoord van de ziel, ten slotte
toch weer bedrogen uit te komen; want op dit laatste moment nog bleek hun
verbitterde wil sterker dan de wer-
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kelijkheid, die zich niet onverbiddelijk tegen hen wilde keren.
Ik heb hier deze levenshouding tot in haar uiterste proberen aan te duiden, om
daarmede te suggereren, misschien enigszins vergroot en als men wil overdreven,
wat de gevoelshouding is, die uit het merkwaardig werk, dat J.C. van Schagen ons
in zijn bundel ‘ Narrenwijsheid’ voorlegt, mijns inziens tevoorschijn treedt. Men
leest in het derde narrenlied:
Zoo is mijn dwaasheid mij lief, om haar dagelijksch conflict met den muur.
Zoo is mijn zwakheid mij lief, om de vreugden van het ondergaan der wet.
Zoo is de Duivel mij lief, wijl ik met hem verbonden niet dan mijn goddelijkheid ervaar.
Zoo is de nederlaag mij lief, wijl slechts verliezend ik mijn uitersten kan kennen.
Zoo reik ik dagelijks naar de grenzen mijner macht, tot den terugslag.
Zoo streef ik dagelijks naar den top mijner bezinning, tot de ironie.
Zoo span ik dagelijks weer den boog mijner krachten, tot de doorbraak.
Zoo tart ik dagelijks weer mijn onmacht, tot de wanhoop...

Er is, tot in de vorm dezer regels, iets dat me doet denken aan een verstrooid
bezigheidje van iemand, die telkens gedachteloos tussen de toppen van duim en
wijsvinger een elastiek ringetje spant en dan, als hij zijn vingers niet verder uiteen
kan krijgen, ze weer laat samenstoten. Ook komt het me voor, dat hier iemand is,
die volhoudt, dat de kleinste cirkel langer is dan de langste rechte lijn, en dat wij, als
we een geheel jaar de trap open afgaan, de Mont Blanc bestegen hebben. Is een
repeterende tijd gelijk aan de eeuwigheid? Is één ding, en nog een ding, en nog een
ding, tenslotte het heelal? Is een waterdruppel de samenstelling zijner bestanddelen,
een gedicht de opeenvolging der regels, en God de som van zijn werkingen in de
natuur? - Indien dit niet zo is, is het eerste en het laatste wat wij zoeken
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moeten datgene waarin ieder geheel zijn onderdelen overtreft, wat het merkwaardig
vermeerderende is van iedere samenstelling, waarom twee paarden een vracht
gemakkelijker trekken dan één paard de helft van dezelfde vracht, waarom honderd
man meer durven, dan honderd maal één man, waarom vier iets meer is als het produkt
dan als de som van twee en twee, - en voor dit geheimzinnig teveel, dat van ieder
geheel nog overblijft na aftrek van zijn onderdelen, moeten wij een directe uitdrukking
zoeken. Ge kunt u redden met een metafysische transpositie naar een Ideeën-leer,
met een binnen-lichaamse schaduw van een Ding-an-sich; maar als ge het woord
Spinoza boven uw werk schrijft, moet ge voelen hoezeer juist de aanvaarding van
een Deus Substantia, als eenheid boven alle realiteit moet gedreven hebben tot de
mathematische abstractie van zijn constructies.
Men leest in het vierde narrenlied:
Ik zal niets ontwijken. Ik zal niets zoeken.
Ik zal bij niets stilstaan.
Ik zal maar gaan en zijn.

Maar is dit niet slechts de negatieve houding tegenover de dingen en nog niet de
positieve tegenover wat wij God noemen? - En even verder leest men in hetzelfde
lied:
Goddelijk is de uieschil van het trottoir, goddelijk het natte lucifertje,
Goddelijk de kromme steegjes onzer gedachten...

En is dit niet positief tegenover de dingen en negatief tegenover God? - Wanneer en
op welke wijze geeft Van Schagen ons een positieve uitdrukking van wat wij God
noemen, geeft hij m.a.w. een directe bewustheidsvorm voor een geheel, dat ook
buiten zijn delen bestaat?
Niet op de wijze der metafysica of op die van het intellectuele denken, maar op
de beeldende wijze der kunst. Maar ook hier
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zijn verschillende methoden, van die van Milton, die eeuwenlang menselijk denken
in reusachtige vormen bracht, tot die van Maupassant, die één enkele blik, één
handdruk, één woord tot een tijdloze gevoelsexpressie omschiep.
Van Schagen, die geen denker is, geen schepper van gestalten, is niet iemand, die
in de diepte van zijn instinct of in de uiterste hoogte van zijn geestelijk leven naar
een bewustheidsvorm zoekt. Hij werkt, als kunstenaar, op een wijze die men
impressionistisch zou kunnen noemen. Wat zijn gedichten merkwaardig maakt, zijn
niet de uieschil en het lucifertje en niet het feit, dat hij ze goddelijk noemt, maar de
wereld-wijde en een weinig triestige stemming, de doorweekte sfeer, waarin dit alles
is opgenomen en als los van de wereld drijvende wordt, die na de opsomming van
een twintig of dertig van zulke voorwerpen door de monotonie van de zinsbouw en
de vage en wat vermoeide kleurloosheid der beelden langzaam zich in ons vastzet.
Leest u eens het eerste Narrenlied, dat bij mij zeer sterk een paar schilderijen van
Breitner in het geheugen roept:
De regen regent over bosch en zee en over de stille velden.
In de slootjes regent de regen, op de verre buitenwegen en op het zinken platje van de keuken,
In de vuile gootjes van de binnenstad regent de regen en de regen regent op de keetjes van de
burgerwacht.
En op het trottoir met de natte krant, de uieschil en het lucifertje...
De regen regent over de schepen in de havens, over het station en de emplacementen, over de
fabrieken buiten de stad,
En over het oude paard van den kolenwagen aan den overkant.
Zachtjes ritselt de regen in de graskantjes van den weg;...

- En na enige tijd van opsomming gaan langzamerhand al die dingen in de grijsheid
van de regendag verloren, maar nog even blij de stem natrillen en geeft thans een
directe expressie van de atmosfeer, los van al de beelden in wier hoedanigheden zij
zich reeds suggereerde:
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En er is een diepe, zwarte toon gekomen in de dingen, oud en droomerig en vertrouwd.

In dit eerste Narrenlied en in het gedicht ‘ December’ vind ik Van Schagen op z'n
best en voel ik ook, dat de vormloosheid een bijna opzettelijke vormweekheid is,
een doezelige slapte, een weerstandloos wegglijden in een overmachtig indringende
sfeer-stemming. Dit zijn zijn beste verzen, omdat ze volkomen passief geschreven
zijn, want in enkele andere herneemt zich zijn activiteit, als een plotselinge sprong
uit de atmosfeer, in de vorm van een schrille ironie, of een te grillige gedachte-vondst.
Het ‘Gebed’, bijvoorbeeld, dat zo prachtig begint, wordt voor mij volkomen bedorven
door de laatste regel, waarvoor ik al vreesde, toen in het midden al die w-alliteraties
kwamen (‘het wuiven der willige wieren met het stille wielen van het water’ en even
later ‘de zwijmeling der wieren in de wellende weelden van het water’).
Een enkele maal is het hem gelukt, een mengsel te vinden van weemoed en ironie
in een stemming van een bewuste passiviteit en eenvoudigheid, die zich als zodanig
gewild heeft en weet uit te spreken. Dat is in ‘ Meisje’.
Soms is zij vrouw en groot, en mijn armen gaan open van geluk.
Soms is zij meisje en klein, als een naaistertje, en ik trek mijn dasje recht
en bepeins het vraagstuk, waarom ze niet liever een coupeur van
Kreijmborg genomen heeft.
Ge moet dit in zijn geheel lezen, ge vindt het op bladzijde 16 van deze bundel, het
gevoelige schetsje van dit ‘meisje’ dat: ‘als ze “neen” zet, schrapt ze de laatste n
weer door, omdat dit te stijf is...’
Ik kan deze korte karakteristiek niet besluiten zonder even een bijna persoonlijk
woord van dank aan Van Schagen voor de aanhef van het helaas in het verloop wel
wat gezwollen en grootsprakig gedicht, dat hij ‘ Voor Rogiertjes moeder’ schreef.
Er

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

336
wordt gesproken over de conceptie van een kind, en hij schrijft:
Toen we wisten, dat zijn lichtje aangestoken was -

Die uitdrukking is zo teder, zo prachtig, zo prachtig, dat ik er hier niet meer over
schrijven durf en dat ik reeds daarom het boekje van Van Schagen mijn leven lang
bewaren zal en alles zal lezen waaronder zijn naam staat.

Jan R. Th. Campert
‘Verzen’
De ‘botanisten’ noemde ik indertijd, tien-twaalf jaar geleden, de schare jonge dichters
die na het verschijnen van Stemmen en Vergeten Liedjes allemaal à la Boutens
schreven. Het gebotaniseer was destijds oprechter en algemener dan nu, was meer
een uiting van onomwonden discipel-schap, een onbeholpen bewondering, dan zoals
thans soms nog een opzettelijk navolgen van een technisch procédé waarmee gestreefd
wordt naar een ijle hooggestemdheid van dictie, naar een zekere wereldvreemdheid
van sentiment, en de grootste botanist, Andries de Hooghe, was tevens een groot
dichter en heeft prachtige verzen geschreven in deze merkwaardige taal. Om van
Boutens zelf niet te spreken, die met dit aparte en hem geheel eigen instrument
wonderen, ja letterlijk, wonderen voortbracht.
Onvermengde botanisten zijn schaars geworden. Gossaert, Leopold, A. Roland
Holst en zelfs Van den Bergh zijn met nieuwe talen tevoorschijn gekomen en de
jonge dichters hebben tegenwoordig heel wat meer ‘embarras du choix’ en
mogelijkheid tot variatie dan in de tijd toen Hélène Swarth en Scheltema spreektaal
schreven en alleen Van de Woestijne en Verwey lieten merken hoe het ook anders
kon.
Jan Campert botaniseert, schoon hier en daar met een schering Roland Holst en
een inslag Gossaert.
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Duiz'lend met Uw blinden slaap betogen
Wankel ik het scheem'rend pad,
zie ik, nog van U bevlogen,
al de dingen, die 'k vergat:
D'ochtend-zon, het gras, de stille boomen
en de waat'ren van de lucht,
die de eindeloosheid zoomen,
waar gij achter zijt gevlucht.

Had hij maar in al zijn verzen de ‘vergeten dingen’ terugzien. Meestal verglijden
zijn klaarblijkelijk te gemakkelijk geschreven gedichten naar een mystiek gemijmer
zonder veel verdere inhoud dan waartoe het taalgebruik hem direct schijnt te dwingen.
Want zijn dichterlijkheid is geheel een passieve geestesgesteldheid. Hij laat gaarne
toe overmeesterd te worden door zijn gevoel, echter niet langer dan tot het moment
van schrijven. Alles is dan eensklaps verdwenen en een bewuste wil zoekt terug naar
hetgeen spoorloos verzonk. Ik bespeur aan zijn aard van schrijven dat hij te veel, dat
hij bijna met wanhoop te veel schrijft. Het schrijven wordt dan op zichzelf een
stemming die hoe langer hoe moeilijker met het gevoel ingeschakeld wordt. Ten
slotte kan men om in zo'n schrijftoestand te geraken zichzelf willekeurig daartoe
instellen, bijvoorbeeld door het hoofd in de linkerhand te steunen of door een stukje
kwatta te eten. Maar meestal schrijft men dan geen gedichten, maar men schrijft als
het ware achter een gedicht aan, dat telkens onder het net der woorden in de diepte
wegzinkt, of als een zilveren vis vlak daarnaast opspringt.
O, blind geheim, dat mij verrast, verraadt.
O, zoete logen, die mij begenadigt,
ben ik wel ooit van Uwe zwijm verzadigd,
voordat dit hart vergaat en niet meer slaat?
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De laatste regel die niets dan retoriek is, weggedacht, geeft deze strofe in de vorm
van iet-wat te schone grootspraak toch een eerlijke bekentenis van een soort onmacht
tot machteloosheid, de vergeefse zucht schrijvende toch overmeesterd te blijven. Er
schuilt een echte dichterlijkheid onder Camperts zachtzinnigheid en misschien een
tragiek onder zijn pedanterie, en ik hoop, dat de Muze hem verhoren zal zodra hij
ernstiger werkt en bidt.

Herman van den Bergh
‘De spiegel’
Het meisje dat verleid wordt en in de steek gelaten, de zigeuner die een koningskroon
versmaadt en zijn berooide vrijheid verkiest, de matroos die een goed man blijft
omdat hij van zijn moeder houdt - het zijn gestalten zo vanzelfsprekend, zo
over-vervuld van leven, zo menselijk-niets-dan-menselijk, dat wij hen op straat
voorbijlopen, maar altijd weer naar de bioscoop gaan of naar een slechte roman
grijpen om hen te ontmoeten. En van deze onderste soort van kunst zien we terstond
het nut en de populariteit, want zij is niets dan een vorm om haar inhoud heen; maar
dat wij daarin toch iets als van lager orde en van betrekkelijke gemakkelijkheid
voelen, komt door het feit dat haar vorm zelf meestal volkomen zonder inhoud blijft.
Zo heeft dus grotere kunst, om het nu maar eens ruw-weg te zeggen, eigenlijk één
vorm en twee inhouden: een levens-inhoud, een vorm daarvoor en een geestelijke
inhoud weer van die vorm; of anders gezegd: een werkelijkheid, een verbeelding en
een beeld; of weer anders, speciaal voor romans: figuren, compositie en openbaringen
van bovenmenselijke kracht; of speciaal voor poëzie: menselijk of natuurlijk gevoel,
uitdrukking in het woord, goddelijke aanduiding. Realiteit, expressie, creatie. De
stem wordt woord, het woord wordt zang. Het is op duizend manieren te zeggen,
deze merkwaardige drieledige functie derkunst, die misschien de zuiverste menselijke
arbeidzaamheid
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vertegenwoordigt, en die bewerkstelligt dat de natuur van zichzelf bewust wordt en
dat deze bewustwording, aanvankelijk middel, tevens materiaal wordt tot de schepping
van het hoogste geestelijk besef.
Als u deze driedeling even met mij aanneemt, kan ik u misschien duidelijk maken,
wat het wezenlijk onderscheid is tussen de poëzie van '80 en de allermodernste
dichtkunst, die van omstreeks 1920 af werkelijk hoe langer hoe stelliger van een met
beslistheid veranderd inzicht uitgaat. Terwijl de tachtigers, Kloos en zijn school, de
natuur zo dicht mogelijk tezamen brachten met hare expressie, door een verhevigde
spontaniteit, door een zekere onwillekeurigheid van schrijftrant, hebben de jongere
dichters van deze jaren dit proces als het ware naar boven verschoven en streven
naar een onmiddellijk samenvallen van de vorm met hetgeen ik de tweede inhoud
zou willen noemen. Het is, voor hen, de vorm zelf welke terstond creatief moet zijn,
welke terstond een geestelijk lichaam wordt waarin de ziel zich vertastbaart. Voor
Kloos en de zijnen bleef de vorm slechts een belichaming van de daarin op zo kort
mogelijke afstand uitgesproken menselijke natuurlijkheid, en wat de hogere inhoud
betreft, deze werd aangeduid als de Schoonheid, een vaag en mysterieus ideaal, iets
dat men diende, juist niet door een objectieve keuze van onderwerp, maar door een
zo subjectief mogelijke toenadering van gevoelsinhoud en vorm, door een verzuivering
en verfijning die intreedt wanneer emotie en expressie te zamen vallen. Kloos' poëzie
doet dus een beroep op de vlak onder haar vorm nog bewegende en natuurlijk gebleven
menselijkheid, het is in de eerste plaats de naaktheid, die van de bekentenis de
schoonheid uitmaakt, en zeer terecht kon de man, die uitriep ‘de mensch moet
dóód-gaan, eer de kunstenaar leeft’ tevens schrijven - ‘maar Ik zal heerlijk in mijn
vers herrijzen’. Wederopstanding van gelouterd en verheerlijkt leven in de poëzie,
ziehier het uiterst doel, ziehier de hoogste menselijkheid, die zich daardoor van de
‘bloemen, die niet weerom komen’, onderscheidde.
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Men kan onze jongere poëzie niet verstaan, zonder te begrijpen hoezeer haar
uitgangspunt anders is dan het 40 jaar geleden voor de toenmaals jonge dichters was.
Men heeft thans, voorzover ik zien kan, het accent van de arbeidzaamheid verlegd
naar de in creatieve spanning gebrachte vorm. Vorm niet als een zo doorschijnend
mogelijk omhulsel van ontroering, maar als een materie van geestelijke orde, geen
belichaming maar zelf een lichaam, geen spiegel van leven maar zelf een organisch
leven van tot ons besef afdalende en, als het ware, in deze materie zich condenserende
en verstaanbaar wordende geestelijke realiteit. Deze poëzie is, als gij de versleten
adjectieven nog kunt aanhoren, kosmisch, extatisch, mystisch, religieus, speculatief,
alles wat ge wilt, maar haar doel is de uitdrukking van een boven-werkelijkheid in
een hetzij door ontbinding hetzij door persing hetzij door stromende beweging uiterst
gevoelig geworden dichterlijke woordbeelding. Wat haar daardoor misschien vreemd
wordt is de menselijke natuurlijkheid, in de uitdrukking waarvan zij de poëzie van
'80 nooit zal evenaren. Zij verwijdert zich van de directe uitstorting, van de ontroering,
van wat men het leven noemt. Zij heeft haar vreugden elders: de verheldering der
gestalte, de bewustzijnsvorm van een besef, een apartheid en absolutisme van haar
wereld.
Herman van den Bergh heeft een merkwaardige en misschien wat tragische en
ondankbare rol vervuld in deze ontwikkelingsgang der moderne poëzie. Hij
publiceerde in 1917 een bundel gedichten ‘De boog’, hij schreef in de jaargangen
van ‘Het Getij’ reeksen ‘Studiën’, oefende met het een en ander een bijna niet te
overschatten invloed uit op alle jonge dichters die na hem kwamen, maar bleef zelf,
behalve in deze beperkte kring jongelieden, eigenlijk geheel onbekend en impopulair.
De verzen die hij na ‘De boog’ schreef, wilde geen uitgever bundelen en zo kwamen
zijn vereerders er toe, twee afleveringen van hun tijdschrift ‘De vrije bladen’ te
verenigen om er al zijn latere produktie in te kunnen publiceren, voorafgegaan door
een inleidende beschouwing van Binnendijk, een bekwaam jong
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essayist, van wie men ongetwijfeld meer zal horen. Men kan niet anders dan dank
betuigen aan ‘De vrije bladen’ voor deze ‘daad van eenvoudige rechtvaardigheid’.
Ik meen dat ieder die belang stelt in moderne poëzie de jaargangen van dit kleine
maar literair-serieuze tijdschrift dient te volgen.
Er is over Herman van den Bergh enthousiast geschreven door jonge theoretici en
de meeste hunner opstellen zijn onleesbaar van zwaarwichtigheid en grootspraak.
Men sprak van zijn Joodse afkomst, zijn Latijnse affiniteit, zijn Germaanse invloed.
Heel Europa had tussen Apollinaire en ‘Der Sturm’ in barensnood verkeerd om hem
in Amsterdam ter wereld te brengen. Zijn originaliteit was verbluffend, zijn visionaire
macht universeel.
Men heeft hem hiermede onrecht gedaan. Vroeger of later horen wij ze toch, de
duidelijke invloed van Verhaeren, van Van de Woestijne, van Jacob Israël de Haan,
zelfs van Scheltema en het eerste werk van Van Collem. Zijn nieuwheid is niet slechts
zijn korzelig maar vehement ritme, dat hij in Duitsland, en zijn glooiend assonerend
rijm, dat hij in Frankrijk leerde. Dit was zijn vorm, zijn materiaal, maar wat hij er
mee bedoelde en alleen daarmede kon uitdrukken, zijn eigenlijke inhoud, daar gaat
het hier om en daarover zwijgt men als men te lang bij zijn schrijfwijze stilstaat,
hoezeer deze expressief moge wezen, hoezeer middel en doel hier bijna identiek zijn.
Van den Berghs wereld is geen oneindigheid, geen eenzaam plekje aarde, met de
sterren en ergens een hemel; zijn wereld is een aardse dikke ruimte, die het leven tot
en met God insluit. De lucht is geen leegte, ze is een zware rechtstandige massa,
waardoor vruchtbaarheid omlaagsijpelt, die ons telkens weer, zwoegend in paring
en baring, doet omhoogleven, als het ware geperst in een kringloop. Menselijkheid
is geen eenheid, wij leven ontbonden in elementen, als kentauren, amfibieën tussen
dier en God. Het goddelijke is ons zintuigelijk ruimtebesef, het dierlijke onze
vleselijke eeuwigheid. De dag beschrijft hij herhaalde malen als een grote kom
materie, waar de zon in het
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midden hangt, en waarin langzamerhand het rood tot geel heller wordt om dan weder
van blauw naar zwart te blussen. Ook hier de trage kringloop. Wij leven in ‘het dal’
waarheen al de goddelijke vruchtbaarheid samenstroomt, te veel, te zwaar, te
overmachtig, maar het is onze mogelijkheid van geluk in deze overweldiging, aan
het goddelijk oer-besef deel te nemen, zelf het begin en de materie dezer wereld te
zijn. ‘Het dal’ wordt in de latere verzen meer en meer een plaats van doem,
hartstochtelijker wordt de begeerte ‘berg-aan’ te groeien, kuis te zijn als bergland;
hij schrijft waarlijke oden aan ‘Vogels, groote loopers van de ruimten’, aan ‘Schepen
in feest’, als aan sterke zwervers, wier vrijheid de dichte ruimte even tot twee
halfronden doet vaneenwijken. Zijn laatste gedicht ‘Een park in vuur’ beschrijft, als
ik het goed begrijp, profetisch de verwijdering van God en wereld, het brandende
braambos, dat eindelijk verteert en de wereld die wordt overgelaten aan een langzaam
in vertedering ontbloeide menselijkheid. God-zelf kind geworden en voorgoed in
het duister rondtastend.,
De toon van Van den Berghs poëzie is een voortdurend remmend crescendo, de
beeldende kracht der woorden overtroeft hun betekenis, evenals de schreeuw bijna
voortdurend de syntaxis verkort. Dit zijn tekortkomingen, al wordt daarmede dikwijls
de energie gesuggereerd van het dier, dat zijn rug kromt tot een sprong.
Ik hoop, dat er spoedig een uitgever gevonden wordt om Van den Berghs ‘Studiën’
verzameld uit te geven.

H. Marsman
‘Penthesileia’
Penthesileia, koningin der Amazonen, zij die haar linkerborst afschroeien liet om
het schild beter te kunnen hanteren; - haar figuur van maagdelijke heldhaftigheid,
van het bitter geluk der wapens verkozen boven de bloei der natuur, en al de hartstocht
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van geweigerde vruchtbaarheid verkild en toegespitst in deze harde vreugde; Penthesileia, barbaarse Jeanne d'Arc, zonder koning, zonder land, zonder God, maar
daarentegen geheel zichzelf, geheel haar ziel gedisciplineerd in een gedrild lichaam,
geheel lichaam ten slotte, maar waaromheen een heelal leegstaat, geheel beeld ten
slotte, maar naar welks houding al de bewegingen van het omringende samenvloeien,
opgeslorpt worden en stollen; - Penthesileia, gij beslist het feit dat het lichaam diepste
werkelijkheid is en niet slechts een uitgesneden aanduiding van oneindigheid, dat
het ding dieper is dan de voorstelling en het woord dan zijn betekenis; - Penthesileia,
wat hebt gij tot de blonde jonge dichter gesproken die als een slank en vreemd
verschijnsel (- was hij in smoking? -) over de besneeuwde steppen door de avond
naderbij kwam en aarzelend staan bleef op de rand der heuvelkom waarbinnen uw
tentenkamp was opgeslagen?
Hij werd toegelaten tot uw gordijn, al kwam hij met geen ander geschenk dan zijn
eigen magere, iet-wat droefgeestig peinzende gebogen gestalte; - maar waarom, dacht
ge, deze gentleman niet evengoed toelaten als gisteren het negertje van koning Omi
en deze morgen de slavin van Theseus? - want gij bezit de onverschilligheid dier
grotere rechtvaardigheid, die de ziel slechts aanneemt voor zover zij in het uiterlijk
stand hield, maar die haar dan ook onvoorwaardelijk goedkeurt.
Wat hebt gij met hem gesproken?
Niets, aanvankelijk.
Gij zaagt hem aan en uw glimlach mat zijn bedremmelde figuur. Hij hield de ogen
nog neergeslagen, het hoofd een weinig terzijde, als luisterde dit hoofd naar het
lichaam waarvan het niet geheel een deel uitmaakte. Gij dacht aan de verachting en
de vrees die, naar men u verteld had, de noorderling gevoelt voor zijn dierlijke ikheid;
hoe hij tussen zijn hoofd en zijn hart zijn hals zo lang mogelijk uitrekt en hoe het
een deugd wordt gerekend dit hart gehavend achter te laten in een gemarteld en
verontreinigd vlees dat als een waardeloos vod van stoel op stoel
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hurkt, terwijl daarentegen het hoofd, als het ware daardoor losgekocht naar een
bandeloze vrijheid, danst en buitelt en een spel maakt van hetgeen de hoogste vreugde
zou kunnen zijn.
Toen zaagt gij hoe dit vreemde smalle hoofd van de jonge man, na enige
ogenblikken aandachtig uw neergeworpen pantser bekeken te hebben, zich langzaam
omwendde, als waart gij niet aanwezig, en lange tijd zijn blik richtte naar uw helm
die in het zand lag. En opeens wist ge dat ge onvoldoende waart ingelicht en dat,
zoals altijd, ook dit wezen méér was dan hetgeen men u erover verteld had. Dit wezen
was eigenlijk, zaagt ge, geen menselijk ding, maar slechts het begin van een ding,
een zak, een foedraal, een instrument, en dit wezen zocht naar inhoud, naar leven,
naar geboorte. Het ontkende eenvoudig het lichaam als voldoende vlees daarvoor,
als genoegzame vulling, en zocht thans tussen de voorwerpen, zoals daareven tussen
uw helm en uw pantser, naar een besef van eenheid, naar een realiteit van
verhoudingen, naar een schoksgewijs ondergaan van opeenvolgende weerstanden,
die in hem reacties en trillingen zouden bevrijden, als een soort muziek, in welke
zelfgeschapen werkzaamheid hij een werkelijkheid vond dieper en vooral breder dan
die van het bloed. Dit meesterlijke toetsen, dit volkomen vertrouwen in het recht van
eigen apartheid, deze zelfstandigheid die met een zachte maar zekere willekeur kiest,
beziet en omschept tot een wereld waarin zijn dwalende geest zich ten slotte vermag
uit te beelden, zich dwingend geboorte te vinden, - gij hebt dit alles verbaasd in zijn
weinige bewegingen verstaan en gij dacht inwendig: ‘is zijn zwakte zijn triomf waarin
hij zichzelve tot voorwerp maakt en terugstelt voor zijn laatste schepping?’ - en de
ogen voor het eerst in uw trots leven nederslaand, dacht ge in uw hart: ‘ik die nooit
meer was dan ik ben, heb ik ooit een daad gedaan?’
En er was een grote onrust in uw blik toen gij uw ogen weer naar de tengere man,
die u inmiddels strak was gaan aanzien, ophieft en er kwam in uw machtige houding
dat stormende, waarom uw leger u voor de veldslag in geestdrift toejuicht.
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Wat hebt gij met hem gesproken, die avond, die lange nacht?
Gij zijt gescheiden, de volgende morgen, zoals, in een ander verhaal dat
overeenkomst vertoont met het uwe, de kluizenaar Paphnuce en de vrouw Thaïs
gescheiden zijn, elk naar zijn eigen land, hij te voet noordwaarts gaande over de
barre vlakten, gij naar uw paarden, u opmakend voor de oorlog met Theseus, koning
te Athene; - elk van beiden in het hart meedragend een nederlaag en een overwinning,
maar de nederlaag zwaarder, oneindig zwaarder. Want gij hebt een wereld gezien
en hunkert naar vernietiging van uw zelf dat tot inbezitname van die wereld in de
weg staat (verlangt ge naar Theseus' overmacht?) -, en hij verloor zijn wereld en is
voortaan enkel aangewezen op zijn lichaam, dat smalle gebied, dat plotseling uit de
diepte van het bloed donkere en meedogenloze geheimen aankondigt.

L. van Lange
‘De beek van Narcissus’
De poëzie van Van Lange is een uiterst verfijnde, door een peinzende cultuur, door
een rijk en sterk gezuiverd en gestileerd gedachtenleven, door een betrekkelijk vast
vormgevoel, uiterst verfijnde retoriek, die hier en daar (en dat gebeurt meer naarmate
men zijn gedichten langer en vlak achter elkaar leest) - in een soort filosofische
uitputting - zwicht naar een melodieuze weergeving van de stemming, waarin ik mij
voorstel dat iemand verkeren gaat, die de grenzen van zijn systeem overschrijdt en
nog slechts de heldere blijdschap overhoudt van iets overwonnen te hebben. Hij
verlaat, om zo te zeggen, de wereld der dingen naar een wereld der ideeën, en tot
zover is zijn poëzie gematigde retoriek, doorgaans vol smaak; maar soms verlaat hij
deze wereld der ideeën weer en ijlt over naar het resultaat daarvan, en daar begint
voor mij zijn eigenlijke kracht. En ik denk als hij deze resultaten in beelden had
uitgedrukt, in plaats van in stem-
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mingen, zijn poëzie werkelijk zeer belangrijk had kunnen worden. Thans hebben wij
vaak het gevoel eerder begeleidingen van gedichten dan gedichten te lezen, eerder
een telkens herhaald begin van poëzie dan poëzie voor ons te hebben. Hij schrijft:
En woorden die vervlogen zijn
Langs blaren, bloemen, kleuren,
Blijven nog gisten als een wijn
In mij, dien zij verscheuren...

Kan men duidelijker uitdrukken, dan door dit ‘vervlogen langs blaren, bloemen,
kleuren’, de onmacht om de vlucht van het woord te achterhalen en neer te dwingen
in een beeldende herschepping? Is het niet alsof voor hem, wanneer de woorden
‘gisten als een wijn’, het poëtisch vermogen ophoudt inplaats van dan eerst aan te
vangen? Wordt hij ‘verscheurd’ door de dood of de geboorte van een ongeschreven
gebleven gedicht? Ik geloof het laatste. En ook hij spreekt even later:
Van ijle zangen, waaraan 't hart
Als aan een wensch blijft hangen.

Ja, het is in alle opzichten tekenend voor deze merkwaardige poëzie dat wat ik voor
mij altijd het lichaam van een gedicht noem veelal ontbreekt. De woorden weigeren
vlees te worden, blijven uitdrukkingsmiddel voor gedachten en als zodanig slechts
benaderingen, indirecte en dus verzwakte overeenkomstigheden.
...de zinnen spreken
Voor een volmaakte ziel directer taal
Dan woorden uit die eenheid kunnen breken

Maar toch is het met woorden, en met niets anders dat men gedichten schrijft.
Instinctief heeft Van Lange dit ook gevoeld, dit
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gebrek aan ‘lichaam’ in zijn poëzie, en hij heeft dit trachten te vervangen door
‘onderwerpen’, belichamingen van zijn gedachten, te zoeken en uit te beelden. Ik
heb respect voor werkstukken als ‘Nikè van Samothrace’, ‘De faun’ (Mallarmé),
voor atelierstudies als ‘Pico della Mirandola’ en ‘Machiavelli’, maar hij rekent er te
zeker op, dat de suggestie der opgeroepen gestalte de macht van het woord kan
vervangen. De laatste strofe van de ‘Nikè van Samothrace’ zegt:
Zoo immer, korte koorts,
Van één moment, te pralen!
En zoo, versteende toorts
In 't blauw der zonnestralen,
Meer dan de kracht des woords,
Zingend van ongehoords...

Ziehier iemand die er waarlijk onder lijdt geen dichter te zijn, maar die zich dit bewust
is, want bijna op iedere bladzijde vinden wij het terug, het besef, dat woorden slechts
in droevige vervluchtiging of in blijde verijling langs ons strijken, maar nimmer in
absolute vorm bestaan. Een prachtige uiting van dit sentiment lezen we in ‘De faun’:
Een vloek rust op den zanger en zijn zangen:
Luister, hoe reeds door pijp en luchtruim schreit
De onontkoombre pijn der eenzaamheid,
Die goden naar hun einde doet verlangen...
Als straks de moede luit ter boomschors hangt,
God weet welk stoeiend oor onze echo's vangt...

En deze voortgang der woorden, opduikend uit de dingen, stromend, even
weerspiegelend ons bewustzijn dat zich over hen heen buigt, om weer verder te
stromen, als een vaag geruis voorbij het leven, dit heeft hij willen aanduiden in bijna
al zijn gedichten en tot in de titel van de bundel, ‘De beek van Narcis-
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sus’. Maar de beek, helaas, bevat niets dan Narcissus' spiegelbeeld, zijn schaduw,
maar wij wensen hem zelf, desnoods verdronken en als bloem herrezen. (Gij ziet:
het woord sterft niet; de halfgod sterft, maar uit het woord van zijn naam, door Echo
eeuwig herhaald, ontbloeit de bloem. Men vindt niets over Echo bij Van Lange. Zijn
gedichten missen de aparte vruchtbaarheid van het woord. En dat is veel).
Maar ondanks dit alles, kan men niet anders dan vaststellen, heeft Van Lange veel
talent. Hij is echt, hij is in uiterlijke zin zeer vormvast, hij heeft bovenal dat mengsel
van bewustheid en sentiment dat tot poëzie aanleiding geeft. Hij weet wat strofenbouw
is, wat een sonnet is (iets dat weinig voorkomt). Hij moet minder schrijven en dan
heel lang met een gedicht in het hart rondlopen alvorens het neer te zetten. Hij moet
alleen maar de gestalte zien, doch het denkbeeld dat haar opriep vergeten en vooral
niet vervolgen. Deze gestalte, in het hart omgeschapen, voedt zich, krijgt een apart
leven van vlees en bloed, vormt uit uw bewustzijn zijn eigen woorden, die misschien
niet overeenkomen met de formuleringen van uw gedachten, maar die zich
onafwijsbaar aan u zullen opdringen. Gij zult zien dat het poëzie wordt.

Martien Beversluis
‘De ballade van de vleermuis’
Dit is een lang dichtsel, in vijf zangen met een slotzang, waarin de afwaartse
levenswandel van een vrouw, die men zo aardig en begrijpelijk een nachtvlinder had
kunnen noemen, vergeleken wordt met de sombere tocht van een vleermuis, door de
kilte van de nachtelijke adem weggezogen van haar veilige schuilplaats. Zij wil een
prooi worden van het leven en wordt het. Alles is naargeestig en onbegrijpelijk, want
telkens als we nu eens iets duidelijks over het meisje willen vernemen, fladderen er
vleermuizen tussen haar en ons (wat een eindeloze nadruk
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wordt op deze vergelijking, die echter tot geen diepere betekenis aanleiding geeft,
gelegd!) en het verwarde krassen maakt de toch al niet luide, neen, veeleer
geheimzinnig fluisterende, van tijd tot tijd à la Rilke slavisch weke, dan weer à la
Bles nonchalant hese, stem van de dichter onverstaanbaar. Eindelijk, als we het goed
begrijpen, is het vleermuize-meisje in een soort ‘Deca’-dancing binnengedwarreld,
waar echter de jazz-band niet een verrukkelijke fox-trott deed horen, maar terwille
van de tragiek des levens naar motieven van Saint-Saëns' Danse Macabre
improviseerde. Zij ontmoet de dood tussen de dansenden:
Te midden schuifling en gelach
was hij de dood die niemand zag,
was hij het vochtig licht der oogen,
de zachte stem, de zachte logen
de vreemde lust die nederblikte,
de koele nachtwind die beschikte,
te midden schuifling en gelach
was hij de waanzin die verstikte,
was hij de dood die niemand zag

Welk een kostelijke gelegenheid om eens een goed sonnet te schrijven heeft Beversluis
zich laten ontgaan! Alles omtrent het meisje had hij in twee kwatrijnen kunnen
uitdrukken en voor een visie van de vleermuis, kort, abrupt, zonder overgang, niet
vergelijkend maar suggererend, niet evenwijdig maar overtreffend, was de
langzaam-bewegende vorm der terzinen als geknipt geweest. En in veertien regels
had hij ons doen behouden hetgeen we thans in veertig strofen voortdurend kwijt
raken! Gij ziet alweer, het waarlijke onderwerp van poëzie is niet een levensinhoud,
maar een vorm daarvoor. Niet het wàt maar het hòe kost hoofdbreken. Want op welke
wijze zouden wij het wàt kunnen weten, vóórdat het gedicht, dat het uitdrukt, nog
ontstaan is? Maar het hòe ontspringt in ons, tegelijk met het begin van het gedicht,
en dat is de leest waaraan wij ons te houden hebben.
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C.S. Adama van Scheltema
‘De tors’
Dit gedicht in zeven zangen, compleet door de dichter nagelaten, werd eerst na zijn
dood gepubliceerd. Het is misschien niets dan de uiterlijke omvang die mij deed
terugdenken aan zijn ‘ Amsterdam’, eveneens bestaande uit zeven zangen, en waarin
men het beste wat Scheltema schreef kan vinden. Onwillekeurig dringt een
vergelijking zich op tussen Marianne, de Stedemaagd, in samenspraak waarmee de
dichter van ‘ Amsterdam’ telkens een levensvraag doet beantwoorden met de suggestie
van een stad-visioen en De tors, het naakte vrouwenbeeld, zonder hoofd en handen,
dat telkens door de mogelijkheid van een vermoede houding de vragen begeleidt en
de antwoorden belichaamt die de dichter in alleenspraak formuleert. Er was iets
warms en moederlijks in Marianne, er was iets overgevoeligs en jongensachtigs in
haar dichter, dat bijzonder bekoorde en dat het allegorische iets deed ontdooien; dit
missen we in De tors, die meer als een gipsafdruk van een gedachte dan als een
marmer lichaam voor ons oprijst.
Van de afgeknotte knie droegen de beenen
De zuivre torso van een jonge vrouw
Als 'n golf van marmer op; de armen schenen
Eens naar omhoog gericht, waardoor de bouw
Van 't rijke lijf al zijne schoonheid toonde
En beî de rijp-geworden borsten strak
Den stam van 't lichaam als twee vruchten kroonden,
Waaraan daarboven hals en hoofd ontbrak.
Doch was er niet dan deze rest gebleven Verbeelding vraagt een teeken en niet meer:
Juist wat ontbrak bezielde haar tot leven,
Wat schoons verging schiep haar te schooner weer.

Deze regels geven tevens een denkbeeld van de aard en de kwa-
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liteit van het gedicht. Zoals meer bij Scheltema, is de spontaniteit, die het betere in
zijn werk onderscheidt, dikwijls niet gecomprimeerd genoeg om poëzie te worden.
Men heeft dan het gevoel alsof een dun laagje poëzie zo breed mogelijk over het
kunstmatig raster van de versvorm is uitgestreken, zodat hier en daar vlakken
onvoldoende gevuld zijn en alreeds weer losbladderen.
Iedereen kent het verschijnsel van de amateur die, bijvoorbeeld bij biljarten of bij
bridgen, voor het eerst meespelend een onbegrijpelijke veine heeft en van geoefende
spelers argeloos een aanvangspartij wint. Zo ongeveer zie ik Scheltema tussen zijn
veel groter tijdgenoten als Boutens, Henriëtte Roland Holst en Leopold. Het
verschijnsel is misschien hierdoor te verklaren, dat zo iemand direct van zijn intuïtie
uit naar het doel van het spel streeft, zonder zich om de vorm en duurzaamheid der
bewuste techniek te bekommeren. Er bestaat dan veel kans dat als de tijd komt dat
hij deze tekortkoming wil gaan herstellen, zijn gehele bewustzijn zich daarop
concentreert, zodat het resultaat temeer automatisch wordt en de intuïtie zich met
het overvoed orgaan niet meer vermag te uiten. Dit is het tijdperk dat de Engelsen
aanduiden met de spreekwijze: ‘You must be worse before you can be better’.
Scheltema is deze periode misschien uit gebrek aan innerlijke cultuur, misschien
omdat hij zo sterk de eigenschappen van een autodidact vertoont, nooit te boven
gekomen (zie zijn boek over Italië). En de amateur bleef niet gaaf, noch groeide hij
uit tot meester. En zo zal hetgeen er van hem overblijft het moeten hebben van de
charme die er ook van de geslaagde dichtproeven van een scholier uitgaat. Deze
charme is natuurlijk directer en levendiger in zijn kleine liedjes dan in werken van
grotere omvang, als ‘De tors’, waarin zij door veel levenswijsheid vertroebeld en
dikwijls juist door het megafonische van brede versbouw onverstaanbaar wordt.
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Marie W. Vos
‘Opgang’
Een klein bundeltje zwakke, zeer zwakke, natuur- en gemeenschapspoëzie door een
jonge dichteres die weinig geeft maar uit een goed, een zeer goed hart. ‘Gute Leute,
schlechte Musikanten’, zei Frederik de Groote al.
De jonge S.D.A.P.-romanschrijver, A.M. de Jong, recensent van ‘ Het Volk’, die
onlangs een boek genaamd ‘ Het verraad’ moet gepubliceerd hebben dat de moeite
van het lezen overwaard is, schrijft bij deze verzen een korte, maar geestdriftige
voorrede. Hij zegt dat de poëzie van Marie W. Vos geen aanbeveling van node heeft
- ‘Goede wijn behoeft geen krans’, Stoett-ert hij, en: ‘Ik geef haar alleen een
gelukwens mee’, Kol-lewijn-t hij even verder, ‘een woord van warme sympathie. Al
het overige zullen de verzen zelf doen.’ Dit ‘al het overige’, als aanvulling van een
gelukwens van ik, A.M. de Jong, is gewoon-weg kostelijk!
Bestaat er een jonge socialistische poëzie? Ja, volgens Poelhekke, die in zijn boek
‘ Lyriek’ er een geheel hoofdstuk aan wijdt; - neen, volgens Coster, die in zijn
bloemlezing ‘ Nieuwe geluiden’ niets dergelijks opneemt en er in zijn bekende
inleiding niet van rept. Ja, volgens mijn inzicht, maar men moet haar ergens anders
zoeken dan waar men haar denkt te vinden. Ik zal u straks zeggen waar.
Is socialistische poëzie eigenlijk geen ‘contradictio in terminis’? Sluit het wezenlijk
begrip poëzie, als herschepping dezer wereld in de persoonlijke ziel van de dichter,
het begrip gemeenschap niet uit? Inderdaad, poëtische aandrift en scheppingskracht
zal niet anders dan individualistisch kunnen zijn; maar het is alleen wanneer we naar
het onderwerp, de onderliggende levensinhoud, onze aandacht richten, dat we, dus
buiten het gebied der eigenlijke poëzie, dus als het ware vóór de aanvang daarvan,
soms een zo sterke werking van gemeenschapsdenkbeelden in de dichtende mens
waarnemen, dat het is alsof deze
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nog in de materie van het gedicht zelf voortleven. Het sterkste voorbeeld hiervan in
onze huidige dichtkunst is ‘Het klein heldendicht’ van Herman Gorter, mijns inziens
zijn meesterwerk. Hier is het alsof het onderwerp zelf zich onder woorden gebracht
heeft, als in een oud verhalend lied.
Een andere vorm van socialistische poëzie, meer met de nadruk op poëzie, waarin
dus het onderwerp minder de levens-inhoud maar meer de
individualistisch-dichterlijke bezinning daarvan is, een bezinning die het socialistische
echter als resultaat en ideaal wil aanvaarden, is te vinden door het gehele werk van
Henriëtte Roland Holst. Het sociale element is hier in de gedachten, het persoonlijke
in de gedichten primair. Dit geeft een conflict, een tragiek, een innerlijke worsteling,
een voortdurend stempel van echtheid. Van Collem is, voor zover ik weet, haar enige
volgeling, hoewel reeds bij hem het socialistisch element meer een van buiten af
vastgezette overtuiging dan een dichterlijke bezinning is.
Voor een laatste vorm van sociale poëzie, is dit element niet meer dan een
uiterlijkheid. De poëzie wordt propagandistisch, kiest onderwerpen die toevallig
werklieden-milieus, vak-helden en stakings-heiligen in een verheven daglicht stellen.
De poëtische vorm is hier een allerbanaalst aureool om een opgeschroefde idealiteit.
Marie W. Vos schrijft hymnen op smeden en rode broeders alsof het
natuurverschijnselen zijn. En inderdaad, de afstand naar natuurpoëzie, à la Bastiaanse,
Scheltema en anderen, is slechts één stap. Het onderwerp, immers, is onverschillig
voor deze gedichten die geen eigen materiaal hebben en dus moeten gevoed en
aangedreven worden door bewondering voor iets dat schoon en goed, dat althans
schoner en beter dan menselijkheid is. En daarin voorziet altijd de natuur, het
landschap met de bomen, de vogels, de wolken en de simpele mensen.
De echte socialistische poëzie van onze dagen, de ‘moderne’ socialistische poëzie
als men wil, wordt geschreven in de groep der zogenaamde jong-katholieken. De
gedichten die Coster
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van Jan Engelman, in de tweede druk van zijn bloemlezing, opnam, zijn hiervan de
beste en uitstekende voorbeelden. In deze gedichten smelt de persoonlijkheid van
de dichter in de persoonlijkheid, het innerlijk leven, van de man uit het volk.
Engelmans materie is niet langer een gedachte-projectie, maar de directe werkelijkheid
zelf, die hij, door grote nadruk te leggen op de bewustheid van de onderdrukte
tegenover zijn eigen leven, naar alle zijden als het ware poreus maakt waardoor het
gedicht plotseling als van binnen uit de werkman geschreven schijnt te zijn. Hier dus
niet iemand die het volk toezingt, niet iemand die over gemeenschaps-problemen
mijmert, maar iemand die om zo te zeggen volk wordt en daarvan poëzie maakt.
Voor hem is het onderwerp, zoals in alle waarachtige poëzie, geen object maar subject.

Marnix Gijsen
‘Het huis’
Men kende Marnix Gijsen reeds door de bloemlezing van Coster, maar de algemene
aandacht werd op hem gericht door de uitspraak van de jury van de Prijs van
Amsterdam, die een zijner gedichten ‘Mijn vadertje’ met de tweede prijs bekroonde.
Thans ligt zijn eerste bundel verzen voor me, waarin dit bekroonde gedicht ook
voorkomt, en waarin Gijsen tevens weder opnam een derde uitgave (iets bekort) van
zijn ‘Lof-litanie van Sint Franciscus van Assisi’.
Deze Lof-litanie is gedateerd 1919 en als men bedenkt dat dit geschreven werd
door iemand die toen nog geen twintig jaar oud was, kan men het niet anders dan
een merkwaardig en buitengewoon veelbelovend debuut achten, en vergeeft men
gaarne veel van de duidelijke herinneringen aan Duits-expressionistische poëzie van
die jaren (Hans Arp, Huelsenbeck) die deze Litanie opwekt. Het is jong, zoals men
maar jong kan zijn, geestdriftig, zoals men maar zijn kan: voor wie niet aan dit soort
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poëzie gewend is, schijnt het een opeenstapeling van de krankzinnigste beeldspraken,
grootspraak en breedsprakigheden, die met de sidderende innigheid van Verlaines
‘Voici mes mains qui n'ont pas travaillé’ niet in vergelijking kan treden; maar voor
wie het leest, of nog liever, voor wie het voorleest met de ‘dreun’ der litanie: met al
de ademversnellingen en -vertragingen van één adem per regel, die soms gehele
zinnen lang en soms weer één enkel gezwollen woord kort zijn, verkrijgt dit loflied
een wilde en dartele charme, wordt het een tafel overladen met bont en excentriek
kinderspeelgoed en is er iets ontroerends in de onstuimige wijze waarop een
jongensverbeelding zich uitput, om al de ‘ellendig beste’ attributen van zijn leven
tot een decoratief om de gestalte van de vereerde Heilige op te stellen.
Maar ook het beste dat mijn ziel gebouwd heeft draag ik u op,
de nagedachtenis van mijn vader,
de ernstige gestrengheid van mijn moeder,
de hunkerende weltschmerz van mijn broer,
het zoete zwijgen van mijn meisje,
en de heerlijk-weemoedige ironie van mijn vriend...

En eigenlijk met deze passage uit het jeugdgedicht, de memorering van milieu en
verwanten, treden wij al de sfeer binnen van ‘Het huis’, de prachtige verzamelnaam
voor de rijpere gedichten. Gijsen is in zijn beste ogenblikken een dichter van intimiteit,
van de vertrouwde besloten familiekring, van het trotse gevoel van
familie-saamhorigheid, dat misschien de basis is van welk dieper gevoel tussen welke
mensen onderling ook. Het gevoel waarmee men God ‘Onze Vader’ en de aarde onze
grote moeder kan noemen, het gevoel dat als hoogste ideaal: alle Menschen werden
Brüder, zingt en waarmee Sint Franciscus de wind en het water met ‘zusters’ aansprak.
Het bloed is het element der menselijkheid, en in bloedverwantschap wordt zich
de mens het eerst en het duidelijkst van het grote onderliggende verband, dat ons
allen onmerkbaar en
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geheimzinnig verbindt, bewust. Wanneer wij de mens zuiver en alleen als mens
beschouwen (en niet bijvoorbeeld als het laatste dier, noch bijvoorbeeld als begin
van God of Duivel), schuilt zijn hoogste en enig geluk in het besef van deze
bloedseenheid, in het gezin, in het Huis. - ‘Wir haben gebauet, ein stattliches Haus,
und d'rin auf Gott vertrauet...’; wie nog de sterke tederheid in deze versleten regels
van het Duitse lied voelt, zal van de gedichten van Marnix Gijsen de sfeer begrijpen,
en zal daarvan houden.
Ik voor mij houd van deze gedichten. Ik bewonder ze niet, ik vind ze hier en daar
meer of minder mooi, maar ik houd van ze. Ik begrijp waarom de eerste afdeling
‘Kronijk’ heet, ontmoetingen zijn het, aantekeningen gedurende Wanderjahre; ik
begrijp waarom de tweede ‘Het huis’ heet, evenals de gehele bundel, want het is de
voornaamste, het is de thuiskomst en het begin van alle besef, van alle sterkte en van
al het geluk; en ik begrijp dat slechts zó ‘Het blijde gebied’, zoals de derde afdeling
heet, mogelijk is. De gehele bundel is van een misschien niet groot (maar wat zou
dat, in dit verband zijn wij allen grassprietjes), maar van een zeer zeker zuiver mens,
en zijn beste gedichten hebben iets van zulk water, welks diepte men licht onderschat
doordat het zo helder is.
Men leze ze, deze gedichten: ‘Mijn vadertje’, ‘Met mijn erfoom in de bankkluis’,
‘Met mijn nicht in den tuin’ en ‘Geschenk van mijn vader’. Expressionistische
anekdoten, heeft Coster ze genoemd, misschien in het enige moment dat hij gedichten
naar hun uiterlijkheid schatte. Want als men expressionistisch zegt, is men niet
verdacht op een intimiteit van in het detail vastgelegd gevoelsleven, zoals wij dat bij
ons slechts in de beste gedeelten van Pennings ‘Benjamins vertellingen’ vinden, en
bij het woord anekdoten denkt men eerder aan een koel grapje waarin geforceerde
en te lang volgehouden geestigheid de geest overtroeft, zoals bij De Schoolmeester,
dan aan het geheim van Gijsens kunst, dat hierop neerkomt, de dingen des levens
niet gereflecteerd in beschouwing maar direct, als het ware
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zonder omweg via deze spiegel, neer te schrijven. De persoonlijkheid van de dichter
is zo goed als geëlimineerd uit deze gedichten, de ‘toeschouwer’ ontbreekt, hij is een
deelhebber, een meedoener, een ding tussen dingen, zelf evengoed het onderwerp
zijner poëzie, niet als scheppend dichter maar als bewoner van ‘Het huis’.
Er zijn hierop misschien slechts twee uitzonderingen, momenten waarop Gijsen
om zo te zeggen dusdanig boordevol medegevoel loopt, dusdanig wordt aangegrepen
en overweldigd, dat hij niet langer in staat blijft aan deze dingen mede te doen, maar
zich zelf haast moet verlagen (ik kan het niet beter zeggen) door als scheppende
weerkaatsing dienst te doen. ‘Dit heb ik gezien’, schijnt hij daar te zeggen, ‘maar
het gaat mij te boven.’ - Het merkwaardige is, dat deze twee gedichten waarvan ik
het allermeest houd, sterk doen denken aan schilderijen, alsof zijn verbeelding zich
inspant zich binnen de perken van waarneming te houden. Het is ‘De mislezer’, die
gij op blz. 27 van de bundel vindt, en die mij sterk doet denken aan Quinten Matsijs,
en ‘Het lied van den blijen en onvoorzienen dood’, dat het heldere licht heeft van
een winterlandschap van Breughel. De inhoud is als volgt. Een mus zit te zingen op
een tak, maar ‘uit het landgoed’ komt een knaap met een buks en schiet hem neer.
Het geluk van de vogel is echter zo sterk en zo vrij boven het leven uitgestegen, dat
zijn ziel op de rook van het wapen zelf dat hem doodt, jubelend omhoog zweeft. Ik
schrijf het voor u over:
Geëtst op den hemel, de wintertakken
waarop ik rust: de eenzame musch.
Kan er nog een lente komen
door den staalharden bast der boomen?
Hoor toch de potsierlijke musch, luid en fijn,
en haar lied naar den dorren zonneschijn.
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Uit het landgoed komt getreden de dolle knaap
overmachtig en jong,
sluw en voorzichtig, met de karabijn.
O musch, de hand der vreugd is daar,
en gij zingt van winterwanhoop in 't gevaar!
Als het schot
en de lach van zijn spot
weerklinkt,
zal dan de ziel der musch niet, omhoog,
in den blijen rook van zijn bevenden buks nog zijn?
Zegepralend en blauw
stijgen, boven dorp en menschen
en den zuiveren echo der landouw!

Het bundeltje is keurig uitgegeven door ‘De Gemeenschap’, in samenwerking met
‘De Sikkel’ te Antwerpen. ‘De Gemeenschap’ is het tijdschrift der jong-katholieken,
die hiermede debuteert als uitgeefster in boekvorm. Men kan niet anders dan haar
gelukwensen met zo begonnen te zijn.

A. Roland Holst
‘De wilde kim’
Het is wonderlijk, wonderlijk, deze gedichten hier aan te kondigen. Reeds lang vóór
zij verzameld werden om in boekvorm te verschijnen, kende ik ze, kende ik ze goed
en ze stonden mij voor de geest, gedurende het ruime jaar dat ik in deze rubriek
wekelijks poëzie-kronieken voor u schreef, als het zuivere element waar het werk
van al de anderen aan te toetsen viel, als mijn eerste en laatste argument tegen anderer
tekortkomingen, als een verzwegen bewijsstuk voor de geldigheid van sommige
denkbeelden, die ik misschien slechts naar aanleiding hiervan de moed had op te
werpen, als een proef op de beweringen ‘in
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petto’ gehouden, maar, en misschien vóór alles, als een ‘vaderland voor de ziel’,
waar men meer bemint naar de mate men beter kent, waar de dingen geheimzinniger
worden naarmate men meer met ze vertrouwd geraakt, terwijl onze bewondering
telkens weer onze liefde verdiepte en overtrof, totdat deze nog maar als een uiterst
aanvoelingsvermogen overbleef, dat met de intuïtieve kennis van haar voorwerp
samenviel. Deze ‘intuïtieve kennis’ is ten slotte het enige orgaan, waarmee ik Roland
Holsts gedichten nog begrijpen kan, zo raadselachtig dichtbij leef ik met ze. Vraag
eens plotseling aan iemand waarom hij van Holland houdt, waarom het Wilhelmus
mooi is, waarom de regen melancholiek stemt, en hij zal dezelfde moeilijkheid
gevoelen als ik, nu ik over deze bundel moet schrijven. Hij kan zich niet indenken,
dat het als algemeen veronderstelde een bewijs vraagt uit het persoonlijke, dat het
vanzelfsprekende nog moet aangetoond worden. Ik kan mij niet verbeelden dat een
ander die deze verzen las, er anders over zou denken dan ik. Wat men met deze
verzen doen kan - hetgeen voor wat mij betreft niet mogelijk is met het werk van
enig ander tijdgenoot, Leopold inbegrepen - is er mede leven, zoals Keats jaren ‘met
Shakespeare’ leefde, en Boccaccio met Dante.
Bij de meeste dichters is het al veel, als zij hetgeen ze voelden ook weten mede
te delen zodat wij met hen meevoelen, zoals men zegt. - Het is reeds méér, wanneer
hun werk die zonderlinge apartheid bewaart, ook na lezing en jaren latere herlezing,
dat men het besef houdt, hier voor een ding te staan dat men nooit geheel zal kennen,
waarheen men altijd ontdekkingstochten kan ondernemen en dat in harde
eenzelvigheid als het ware de stolling is van een uiterste zielstoestand, welks recht
op apartheid hem dwingt te aanvaarden (Ik heb dit zeer sterk bij ‘Cheops’ van
Leopold). - Maar het is nog oneindig meer, wanneer dit slechts een uitgangspunt van
vóór de aanvang is, een noodzakelijke wetenschap tot de gedichten die haar
veronderstelden nog vóór zij haar uitspraken, een voorwaarde reeds in de stilte die
ieder gedicht voorafgaat vervuld, zodat het gedicht zelve
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dus niet naar een ideale formulering of symbolisering daarvan opvoert, maar, bijna
integendeel, vandaar naar de werkelijkheid van ons aards gevoelsleven richting neemt
en daarin afdalend binnendringt en wortel schiet. - (Dus niet wat Leopold deed in ‘
Cheops’, maar wat Koning Cheops doet in het gedicht van Leopold). - Dit
‘binnensmelten’, zoals ik het voor mezelf altijd noem, zodat men zich soms zelfs
niet meer afvraagt: denk ik het gedicht, of sprak het gedicht mijn gedachten uit, deze bijna organische vereenzelviging, die ik bij moderne dichters alleen zo sterk
bij Verlaine en Hugo von Hofmannsthal onderga, komt tenslotte voort, meen ik in
dit moment nu ik poog me er rekenschap van te geven, uit een eigenaardige chemie
van het woord waarvan Holst het geheim en het meesterschap bezit, en die in het
kort hieruit bestaat: de kern van een woord is niet haar betekenis, die immers steeds
overdrachtelijk is, maar het ding van het woord zelf. De taal is volstrekt even oud
als de voorwerpen die wij er mede zijn gaan aanduiden, de taal is volstrekt niet jonger
en geschapen uit een behoefte; maar dat wij de voorwerpen er mede zijn gaan
herleiden en terugbrengen tot voorstellingen, was de eerste daad van menselijke
heerschappij over de dingen, was misschien de oudste wereldverovering. Holst nu
heeft, misschien ziet men dit het duidelijkst uit de volstrektheid waarmede het
zakelijk-aanwijzende boven het persoonlijk-descriptieve in een woord bij hem de
overhand houdt, dit oer-element ‘taal’ in zich en hij maakt daarmede met een
dergelijke directheid zich van het ding dat hij zeggen wil meester, dat hij het als het
ware als ding reeds voor ons plaatst vóór het als voorstelling in ons doorwerkt
(Gewoonlijk doet een dichter het juist andersom). Lees als voorbeeld het eerste
couplet uit de bundel:
Bij mijn tafel, toen de kamer donker werd, kwamen
uit de voortijden twee gedaanten staan, en zij
wezen op een kristal, roepende mij bij namen
van wind en licht: de dood rees als een maan in mij.
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en de laatste regels van het gedicht ‘De Nederlaag’:
hervond ik de eerste boomen der bekende streek,
het pad; de weg; 't gehucht; het leege huis; de kamer
en de deur, die dicht woei; stilte; de vale blik
der ramen, en recht tegenover hen de hooge
spiegel, met nog laat licht; in het ontzettend glas
een hoofd; en mijn koud hoofd ervoor, en toegebogen,
alsof het niet gelooven kon, dat ik dat was. -

Wat ik hier naar aanleiding van Holsts woordvermogen heb getracht te suggereren,
zou men eindeloos kunnen overbrengen, als men over zijn ritme te spreken komt,
zijn voorstelling van het leven, zijn sentimentaliteit, zijn beschouwing van goden en
machten, want alles is bij hem uitdrukking van het Ene Andere. Zijn vijf jaar geleden
verschenen bundel ‘Voorbij de wegen’, waarvan de laatste afdelingen heten ‘De
geheime zee’, ‘Dit eiland’ en ‘Kustgebieden’, wordt met ‘De wilde kim’ lijnrecht
voortgezet. Maar deze voortzetting is een ‘thuiskomst van het bewustzijn’, een
teruggebracht worden naar de oorsprong, naar het element, eindelijk niet langer
slechts waarneembaar in zijn werkingen maar aanwijsbaar in zijn aanwezigheid alom.
Hij is niet langer een stem die zingt van heimwee en herinnering, neen, hij zingt
slechts van uit dat land van eindeloze verrukkingen, hij is een keel geworden van
dat volk uit die voortijd, waarvan wij allen naar deze aarde verbasterd zijn,
meegevoerd op het vlammende, het vlagende, het waaiende. Waar vindt men de
tekenen elders dan in het harde aanhoudende ruisen zelf, van de zee, van het vuur,
van de wind, waaronder wij vergaan? In welk groot einde worden wij het eeuwige
begin gewaar, waaraan wij slechts deelnemen op de twee grenzen van dit leven, vlak
voor de dood, misschien ook vlak na de geboorte, als de wand die ons insluit nog
doorschijnend is van de vlakbije helderheid en het licht van de eeuwigheid? De
grotere en ernstiger verrukkingen vinde men in een gedicht als ‘De ne-
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derlaag’ en vooral in zijn proza-werk ‘De afspraak’, dat binnenkort in boekvorm
voor de tweede maal zal worden uitgegeven; het andere, de kleinere blijdschap, zou
ik willen zeggen, vindt men in het mooiste wiegeliedje dat onze taal voortbracht:

Van een kind
Zoolang ik maar met hem speelde
bleef mijn heimwee wel vervuld
in zijn wiegekleine weelde,
want hij lachte mij vrij van schuld
vlakbij uit het eeuwige leven
gelijk ook het water lacht:
eerder dan de wereld, even
klinkklaar en vanzelve en zacht
enkel gelijk water zijnde.
O, het lachen van het kind
voor de wereld en na haar einde van een kleine blinkende wind
vertelt het, die eens uitgezonden
zal worden over trots en pijn,
totdat Babylon en Londen
vergeven en vergeten zijn.

René de Clercq
‘Meidoorn’
We kennen allemaal De Clercq als de man, die de teksten schreef bij de liedjes van
Hullebroek, ‘Tineke van Heulen’, ‘Maar zoo als Marleentje, zoo is er maar eentje’,
‘Van achter op de kar’, en dergelijke. Die dingen deden het, ze waren fris en
onbeduidend, en van een goed humeur dat aanstekelijk was. Wat wil je meer? - Wat
ik meer wil? Ik ben niet alleen een volksdichter,
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ik ben ook een dichter van en voor mijn volk, mijn arm volk. - Een stilte, een streek
met de hand langs de snaren en daar kwamen ze: de koeier, de vlaszwingelaar, de
touwdraaier, de wever, de pikker, de molenaar, de mandenmaker, de scharenslijper,
en ‘al wie op het land met nederigen arbeid zijn bete broods verdient’ (August
Vermeylen). - Daar kwamen ze, werden een liedje, een typisch toestandje, zo dartel
en dun, zo bepoederd met gevoel en zo keurig met strikjes van rijm, als plaatjes uit
een kinderboek weggeblazen. Twaalfambachten en hun dichter, dertien ongelukken.
Maar bij God, het is oorlog, de volkeren verkeren in nood, de massa zwoegt van
ellende, de tijden kreunen van verschrikkingen, enz., waar blijft de dichter? - Waar
ik blijf? Hier! - ‘En hij ontstak den rooden gloed van zijn Toortsen. Waar hij het volk
verongelijkt, verlaagd en vertrapt zag, liet hij zijn toorn en zijn strijdbare hoop opslaan
in verzen als geklonken met hamerende vuist -’ (August Vermeylen).
Maar ook dat gaat voorbij. Een stilte, een lange stilte, die nog altijd duurt Overpeinzing: het heeft eigenlijk geen zin de aangelegenheden dezer wereld te
bezingen. Hun rumoer is al voorbij vóór je de gitaar behoorlijk gestemd hebt. Kijk:
de dichter is iemand die optreedt in de entr'acte van een bioscoop. Je doet dwaas te
zingen over het Pathé-Journal dat zoëven iedereen gezien heeft. - Maar je bent toch
een mens, dat wil zeggen: een gebeurtenis op zichzelf, zing dan daarvan. - Neen, er
is niets in me van een geestelijk avontuur tussen ziel en bloed. - Ik ben eigenlijk
alleen maar een fotografie-toestel van de natuur. - Opgelet, kinderen, straks komt er
een vogeltje uit me, hierheen kijken! - Ze kijken naar me en zien, dwars door de lens,
in mijn binnenste kast waarachtig een klein vogeltje zitten. - (Het is natuurlijk maar
gekheid, het is een kwestie van weerspiegeling, want op de voorste rij zit de beroemde
Nelly met het vogeltje op haar hoed; maar hoe dit ook wezen moge:) dat vogeltje
begint op-eens te zingen, te zingen, dat ik wel geloven moet dat ik het zelf doe. Wie zingt daar? Dames en heren, het is de liefde, de lente, de jeugd, het eeuwige
wonder der natuur die in mij
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een fris keeltje opzet. Ik verzeker u, het is spontaan, ik heb er nauwelijks schuld aan,
er is geen aasje kunst bij, alles wat ik zing is ‘aus einem Guss’ in me opgeweld, echt,
lekker, zuiver, natuurlijk, zo maar Amour, amour
o bel oiseau
chante chante
chante toujours!

- Grote hemel, wat een onzin schrijf ik. Maar wat moet men anders schrijven over
zulke prul-minnedichtjes als René de Clercq in zijn ‘Meidoorn’ verzameld heeft. Het
is me eenvoudig een raadsel dat August Vermeylen in zijn overzichtelijk boekje:
‘Van Gezelle tot Timmermans’, deze poëet naast een man als Karel van de Woestijne
plaatst, en geen andere bedenking maakt dan ‘betreuren dat hij niet altijd aan een
zekere neiging tot zorgelooze losheid kan weerstaan’.

Jan van Nijlen
‘De lokstem’ en andere gedichten
Een ander Belgisch dichter, Jan van Nijlen, verzamelde zijn twee kleine bundeltjes
die verleden jaar, in zeer beperkte oplaag, ‘to the happy few’, te Maastricht werden
uitgereikt. Van Nijlen is in die tussentijd een beroemd man geworden: in december
1924 ontving hij, voornamelijk voor zijn bundel ‘Het aangezicht der aarde’, de
driejaarlijkse literatuurprijs van de Belgische staat, en in dezelfde maand was een
geheel nummer van een Nederlands tijdschrift ‘De witte mier’, waarin o.a. niemand
minder dan Van de Woestijne medewerkte, aan de figuur en het werk van deze dichter
gewijd. Men zag alom het portret van een verzadigd en rustig man, van middelbare
leeftijd, een pijpje rokend. -
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Ik meen dat hij ambtenaar is, te Brussel. Het was ten onzent vooral Jan Greshoff die Van Nijlen naar voren bracht. Ik
herinner terloops aan zijn alleraardigste ‘Ode aan Jan van Nijlen’ in het speciale
‘Witte mier’-nummer verschenen. In zijn ‘Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde’ geeft hij Van Nijlen een zeer in 't oog vallende plaats en karakteriseert
diens poëzie als van ‘een diepe en bezonnen gevoeligheid, een lieve wijsheid,
gewonnen uit zelfbeheersching’. - ‘Altijd weer het verlangen en altijd weer dat lieve
besef, dat alles ijdel is en dat wij niets anders te doen hebben dan een kleine vreugde
heel nabij tot op den droesem te genieten.’ Gedichten van ondeugende dwaasheid zijn gewoonlijk aantrekkelijker dan die van
‘lieve wijsheid’ (en dat zal Greshoff wel met mij eens zijn), maar dat het werk van
Van Nijlen zo tam en onbeduidend zou zijn, als thans uit ‘De lokstem’ blijkt, had ik
toch niet verwacht. Het ‘Verlangen’ van Bloem is een hartstochtelijke
uitstortingsdrang, wijd als de wereld der mensen, vergeleken bij dit kabbelend neuriën,
dit vervelend zeuren om een haardvuur en pantoffels. Foei, wat is het allemaal flauw
en vlak, krachteloos van ritme, kleurloos van rijm en banaal van beelden! Er is
ongetwijfeld iets fijns in, iets over-teders, maar voortgekomen uit niets dan de zwakte
van een te voorzichtige retoriek. Een voorbeeld:

De terugkeerende
Als een die, weergekeerd van lange reis
Of ballingschap, de lieve streken nadert
Van 't land, waar hij, in avondlijke peis,
De droomen weervindt door zijn jeugd vergaderd,
En blij verneemt, in 't schemerend gebladert,
Van vogelzangen de bekende wijs,
Maar al de liefde die zijn hart dooradert
Bij het herdenken stollen voelt tot ijs;
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Zoo ken ik nu die scherpe, bitter-droeve
Herinnering van den verdoolden man
Die in één klank zijn jeugd hervinden kan,
Als huiswaarts gaand', hij luisterend blijft toeven,
En in den avond, op nabije hoeve,
't Geruisch verneemt van 't koren in de wan.

De laatste regel is de enige die wat vertelt en maakt bijna de melodieuze omhaal der
terzinen goed. Maar wat betekenen die zachtzinnige kwatrijnen van murmelende
gemeenplaatsen? - Ik hoop maar niet dat u evenals ik, bij het lezen van dit sonnet,
aan het onvergelijkelijke ‘Heureux qui comme Ulysse...’ van Du Bellay gedacht
heeft!
Van Nijlen heeft indertijd aan ‘De Beweging’ van Verwey meegewerkt. Hij is een
typisch voorbeeld van een der ‘dei minores’ uit deze groep. Hij schrijft zijn beste
regels als hij een enkele maal de stem van Bloem weet na te bootsen:
Nooit voelde ik zoo de ontroerende verwantschap
Die mij, o aarde, aan uwe schoonheid bindt:
Een weinig zon, wat wolken over 't landschap,
't Geruisch van dennen in den avondwind,
En in den nacht uw lieflijk ademhalen
In 't helder zingen van den nachtegaal.
Dit alles, meer dan verzen en verhalen,
Sprak tot mijn jeugd de lang-verwachte taal.
Sindsdien verklaarde zich het duister wonder:
O aarde, uit uwen schoot ben ik ontstaan,
Ik dank u alles en ik kan niet zonder
Uw lieve taal mijn eigen hart verstaan!

Enzovoort, behalve dan dat de toon, die wij in deze twaalf regels reeds voelen zakken,
als een streek op een verslappende snaar, in het vervolg overslaat tot de ergste soort
van retoriek.
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Het spijt me, maar ik vind in dit bundeltje niets dat de moeite van het lezen waard
is. We vergeven aan Greshoff zijn propaganda voor Van Nijlen gemakkelijk, omdat
hij ook voor de bekendheid van Albert Besnard zorg droeg. De Belgische staatsprijs
was rechtmatiger toegekend aan Marnix Gijsen of Paul van Ostaijen.

H. van Elro
‘Hesperiden’, Verzen
‘Madonna in tenebris’, Verzen
De jonge schrijver Roel H(ouwink) die onder de omzetting van zijn voornaam en
voorletter, H. van Elro, gedichten in tijdschriften publiceerde die de aandacht trokken,
heeft zijn poëzie verzameld en in twee kleine bundeltjes uitgegeven. Waarom
tegelijkertijd twee boekjes? Het karakter der verzen is niet verschillend, noch hun
toon, noch hun kwaliteit of rijpheid, en voor zover ik zien kan, schuilt er in de
samenstelling zelf der verzen in de boekjes geen onderling verband van betekenis
dat hen belette over en weer in elkaar opgenomen te worden. Maar laten we ons niet
verdiepen in de Siamese grillen van een jong literatoren-brein, voor wie publikatie
nog niet geheel ‘ijdelheid en kwelling des geestes’ is geworden.
Siamees moge geheel uiterlijk de dubbele eenheid dezer bundeltjes zijn, - van
binnen hebben ze eerder iets Californisch'. Er is in deze gedichten een smaak van
kunstvruchten, van grote sinaasappels, iets lichter geel dan de Italiaanse, iets weker
van vlees, over-vol sap, getrokken en zonder pitten. Het is alsof ze niet geheel rijp
zijn, ze hebben iets van wat de Duitsers ‘herb’ noemen, een harde, gele, ietwat wrange
jeugd, iets van radijsjes, rauwe peentjes, rammenas, en dat soort vruchten die eigenlijk
bevroren wortels zijn, koud alsof men op ijs bijt, geurloos maar met een sterke smaak.
In de eerste plaats moet ik zeggen dat wat hij schrijft inder-
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daad poëzie is, en dat is veel - Daarbij komt dat zulks, in zijn geval, naar ik meen te
bespeuren, meer het resultaat is van een poëtische wil dan van een poëtische natuur.
Een enkele maal schijnt het mogelijk te zijn, dat het creatief proces van kunst zich
in omgekeerde richting beweegt, en dat dus niet van de natuur uit zich een vorm
verzelfstandigt, maar dat een vorm naar de natuur toe wortel schiet en er weet binnen
te dringen. Van Elro's verzen danken zodoende, als ik mij niet vergis, hun leven aan
de arbeidzaamheid van hun kunstmatigheid, iets wat juist bij de meeste dichters van
tweede orde, die het doorgaans van het spontane moeten hebben, dodelijk is.
Wat men bij zijn verzen dan ook ondergaat, is niet ontroerd of vervoerd worden,
maar naar het leven verlangen. Mijmerend over deze poëzie, verlengt men
onwillekeurig de gedichten ‘hinab in die Wirklichkeit’. Als hij over Maria Magdalena
schrijft, voelt men dat bij hem niet een vrouw de aanleiding was voor zijn visie van
de Heilige, maar dat omgekeerd de Heilige hem een model was om een vrouw weer
te geven, wier mysterieus leven hem aantrok maar dat hem zonder intermediair
onbereikbaar en onverbeeldbaar zou zijn gebleven. Het is dan nog slechts aan het
opschrift ‘Magdalena’ na te gaan, met welke wapens, welke hulpmethoden van
verbeelding, zich de dichter, als het ware buiten het leven, voorzien heeft alvorens
zijn bewustzijn in een gevoel over te geven. Op dit moment schrijft hij zijn verzen,
maar voor ons die ze lezen is het proces van doorbraak naar de natuur dan nog niet
voltooid, en zoals ik zeide, ze doen verlangen naar de werkelijkheid, temeer omdat
die reeds hier en daar in enkele zeer suggestieve details zich aankondigt. - (Ik wil
aannemen dat de puntige bolster schoon is omdat hij lijkt op een ster, maar als ik
hem aanvaard is het toch om de kastanje) - Ik wil aannemen dat de zonden van een
vrouw door een gedachte aan Magdalena als tragische zelfverwerping groot en
vergeeflijk lijken, maar als ik haar bewonder en liefkrijg is het toch om haar goede
hart.
In deze verzen is dus primair een zielstoestand, die eerst een
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bewustzijnsvorm aannam, en hier begint de werkzaamheid van de dichter, die deze
vorm om zo te zeggen naar de aarde omlaag dringt, om menselijke gedaante aan te
nemen, welke gedaante dan, als het gedicht slaagt en de neerwaartse loodlijn weet
voort te zetten, zich in enkele details van dagelijkse werkelijkheid vastankert. Als
voorbeeld schrijf ik voor u over het gedichtje dat de dood van Magdalena beschrijft:
In den oksel neergeworpen
van de meest verdorven stad
is zij zorgeloos gestorven
toen zij ál verloren had;
tusschen kannen en gebroken
kroezen achteloos verzaakte.
Over hoofd en dorre knoken
legde geen het dooden-laken.
---------------Zwanen drijven, haar ter zijde,
naar het kleine eiland, waar de
duiven hare komst verbeiden
en de hagen, zwaar van rozen...

Dit over de schrijfwijze der verzen, een voortdurend zich bekleden der ziel met
werkelijkheid. Nu is hier nog iets merkwaardigs aan toe te voegen, dat ik in alle ernst
wil zeggen, al heeft het een komische kant. Van Elro zoekt voor zijn poëtische
gedaanten, natuurlijk onbewust, juist die menselijke gestalten die hem ‘tegemoet
komen’, gestalten die als het ware zich al van de werkelijkheid losmaakten en,
tegengesteld aan de bovenomschreven gang, op weg zijn naar een naakter, steeds
naakter, zielstoestand. Het valt in het oog, hoe vaak men in zijn (waarschijnlijk
jongste?) gedichten als onderwerp vindt een vrouw die zich uitkleedt - later zijn het
stervende vrouwen die het leven zelf als een kleed laten vallen, onverschillige, die
‘zorge-
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loos sterven’, bruiden, zwangeren, in overgang van leven op intenser leven, nog later
zijn het dromenden die uit het leven wegzweven, of ontwakenden die uit een ander
leven een geheim meebrachten dat haar van de wereld vervreemdt, - ten slotte zijn
het zelfs gestorvenen die, niet meer van deze aarde, van ‘eeuwigheid naar milder
eeuwigheid’ worden voortgedreven om zich van laatste lasten en astrale omhulsels
te ontdoen.
Dit is een zeer curieus verschijnsel: de ‘ontmoeting’ van de dichter en zijn
onderwerp, van tegengestelde zijde elkander naderend, en de verzen hebben dan ook
het sidderende van een labiel evenwichtspunt, met een herhaaldelijk zwichten en
kantelen, een voortdurend doorslaan en dan weer tekortschieten, een zakken en zich
weer hernemen. Wat hij zelf waarschijnlijk ook voelt en probeert te redden met een
zeer omzichtige woordkeus, een bedachtzaam half-luid spelen. Voorlopig is het
onderwerp nog sterker dan de dichter, er blijft een schaduw om de gestalte, zoals
ook de titel van een der bundels ‘Madonna in tenebris’ suggereert. Hij schijnt ook
te begrijpen, en dat rechtvaardigt de grote verwachting die men in hem mag stellen,
dat zowel hij zelf als zijn onderwerp hun tegengesteld doel slechts kunnen bereikt
hebben in een volstrekte helderheid. Maar het is mogelijk dat zijn zwak taal-vermogen
nog lang als een ‘schaduw’ zal tussenbeide treden, als een vertroebelende tussenwand.
Hij smacht, meen ik, naar een dichtvorm die niet meer is dan een ‘Lied ohne Worte’,
naar een woord dat hard en tevens ijl-doorzichtig als glas is. Hij zoekt in alle
richtingen, behoedzaam zich assimilerend, en ontleent aan zo verschillende schrijvers
als Van de Woestijne en Marsman. Maar wat hij meeneemt, wordt uitgesponnen,
verdund, ontschaduwd, in over-strakke spanning gebracht. Het is alleszins de moeite
waard zijn ontwikkelings-proces te blijven volgen en ik zal al hetgeen onder zijn
naam verschijnt met de meeste belangstelling lezen.
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Karel van den Oever
‘De heilige berg’
Er zijn mensen, die van een kruis een kruk maken, hun been opbinden en voorgeven
mank te gaan uit godsvrucht.
Karel van den Oever was nog geen tien jaar geleden een zeer zoet en formalistisch
poëet, hij is in korte tijd een zeer barbaars en kakofoon visionair geworden. Hij zal
tot zichzelf gezegd hebben: het gaat zo niet langer, het moet anders, - hij wierp de
strijkstok weg, sneed de snaren van de viool doormidden en begon met de platte hand
op het bolle hout van het instrument te patsen en zich ermede, als ware het een
tamboerijn en hij een Spaanse danser, op hoofd, elleboog en knieën te klappen, daarbij
de wildste kreten uitstotend, de hartstochtelijkste danspassen dansend, zeer tot
vermaak van een geestdriftig publiek van enkele opgeschoten knapen, die
samenjoelden om het plankier waar hij zijn sprongen en doffe muziek uitvoerde en
die, om de jongleur tot exaltatie te prikkelen, op de maat in de handen gingen slaan.
Hij had inderhaast zich een achtergronddoek vervaardigd. De helle kleurvlakken
hadden iets van een Russisch balletdecor, maar ook iets van de tedere en religieuze
volksbarok waarmede men draaiorgels, kermistenten, woonschuiten en Deventer
koeken beschildert. Bolle engeltjes bliezen op gouden bazuinen, sierlijke guirlanden
en boeketten waren de omlijsting van een middenpaneel dat de Heilige Stad
voorstelde, het Nieuwe Jeruzalem, met fris-groen geschilderde boeren-huisjes langs
een wit wegje, met boompjes, een vijvertje, een kerktorentje, het geheel aandoenlijk,
gelukzalig, en met het guitig raffinement van een Neurenberg-Aubrey Bearsley. In
het voorste huisje van Nieuw-Jeruzalem leunde een grijsaard, waarmee niemand
anders dan God zelf bedoeld kon zijn, vriendelijk over de onderdeur en de Heilige
Familie, ietwat stijfjes op hun stoelen, Maria in het blauw en wit, Jozef in bruine pij
en het Kindje naakt, dronk thee in de tuin. Men ontwaarde met genoegen dat het
theelichtje geleek op een Pinkstervlam en dat op al de kop-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

372
jes van het boers servies doornenkroontjes waren aangebracht. - Vroomheid is goed
en de onmiddellijke vroomheid is kinderlijkheid. Dat mag misschien bij een ouder
mens een pose van familiariteit schijnen, het mag de indruk maken dat men van God
een heidense afgod maakt om Hem in directer vorm te aanbidden, au fond, helemaal
au fond, is de welgemeendheid altijd een vrijbrief.
Die diepe, onhandige welgemeendheid (maar met iets opzettelijks in de
onhandigheid, maar dat moet juist, want het staat en valt alles met de opzet) voel ik
b.v. niet in ‘De avond’ waarin de dichter God beschrijft als een Perzische Pasja die
uit het oosten, op zijn ‘nacht-palankijn’ naderbij wordt gedragen terwijl
op de wuivende gordijnen
het sterren-zilver rinkt...

Ik voel het niet in ‘Illuminatie’ waarin de sterren gezien worden als lampions in Gods
vóórtuin waar de aartsengelen feestend doorroeien. Maar ik voel het wel in ‘De
sterrenhemel’, dat hetzelfde onderwerp heeft, maar eindigt:
door de krans der lantaarnen
wij turen gedurig naar het god'lijk Huis...
Wanneer schellen wij aan en vragen:
‘Is de Vader thuis?’
O voor-tuin vol lantaarnen,
achter om de maan schrijdt af,
en lager op den aardbal
de cypres op het graf.

Daar helpt de directe visie enigszins over de opzettelijke pretentie heen. Terwijl
gedichten als ‘De wind’, die aanvangen met regels als:
Draai het wind-wiel om de West,
O, Engel, die in het stuurhuis voozit
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en de vaart der aarde leidt
door de gespleten wolken

gewoonlijk niet veel verder komen dan hun brutaal beeld en daarna hun eigen thema
stukkarnen. De meeste gedichten bestaan helaas uit opstapelingen van zulke
geforceerdheden, wier dictie even treft om dan terstond te verschroeien als het zaad
in de gelijkenis dat de zaaier uitwierp op de steenrots. Wat te zeggen van een
kiezelsteen-regen als ‘De nood’ dat aanvangt:
Heer, hoe beef ik als Gij mij aanstort:
een storm op het verknaagd gebit der duinen
en een vlam in het graan.
Ik sta ontsteld vóór Uw Gelaat,
omdat Gij mij scheurt als linnen op de toonbank
en mijn hart kartelt als een haas.

Even verder in hetzelfde gedicht leest men:
Hoe weinig onze glimlach
als Gij de blonde vlasspil der zon ontrolt
of de groene maan ons nadert...
Hoe weinig onze glimlach...
Heer, maar van ginds uw toorn
dat elk hart U uitspuwt
als de pitten van een appelsien
en elk zegt: ‘De Heer is wrang!’
Zijn wij dan niet als tarwe...

Enz. enz., drie bladzijden, waarin de mens nog o.m. vergeleken wordt met een voetbal,
God met een molenaar en de dood met een cipier op gummischoenen. Men moet een
harde tong hebben om al die abracadabra te kunnen uitspreken. Men leze eens het
amusante gedicht op blz. 37, waarin de boeien op de Schelde vergeleken worden met
de rode tenen van Neptunus
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die in het riet ligt te slapen, zijn benen in het water uitgestrekt!
Wat moet dat allemaal? vragen we dikwijls. Al die grootspraak is ten slotte de
verbloeming, of liever de omkorsting, van een kleine kern van welgemeend gevoel
dat ziedend maar vormloos bleef en hunkert naar een viertal regels werkelijke poëzie
om zich in uit te spreken. Waarom, dichter, geeft gij uw kinderen stenen als zij om
brood vragen? Waarom wordt bij u het woord geen vlees, dat het uw gevoel kan
voeden, in plaats van dat het onverteerd in de gedichten opbolt als een konijn in een
slangenbuik? (ik ben waarachtig ook al bezig te Van-den-Oeveren!) Ik erken de
waarde dezer gedichten uitsluitend als aandrift, als wroetend en ploeterend,
opscheppend en snoevend, chargeren van een toch inderdaad gevoelde ontroering,
maar als prestaties hebben ze evenveel waarde als cabaretliedjes, die ook meestal
hetzelfde hebben, films en gelegenheids-speechen. In zulke dingen zijn altijd het
beste de beurse plekken van verademing, als ze even ‘eenvoudig’ worden. Zoals in
‘De sterrenhemel’ dat ik al noemde, in ‘De nacht’ dat melodieus eindigt:
De nacht-engel zwijgt
en mijmert
over het leed dat op aarde hijgt.
Alle verre deuren zijn dicht
en elke drempel is stil.
Over de gansche aarde neigt
de vrede van Gods aangezicht.

Verder is er een glorieus geluks-gevoel in het eerste gedicht ‘Lof aan God’, dat het
beste van de bundel is. Maar ik houd het bij Marnix Gijsen, die alles heeft gezegd
wat Van den Oever wilde zeggen en dan nog oneindig meer. Dat Dirk Coster Van
den Oever niet in zijn inleiding noemt, is ten slotte excusabel, hoezeer de z.g.
Jong-Katholieken en Van der Meer hem admireren en navolgen, maar dat hij hem
in ‘Nieuwe geluiden’ zelf niet opnam, zal ieder mens met nog gezond en onpartijdig
lite-
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rair inzicht vanzelfsprekend vinden. Niet alles wat nieuw is, is een geluid. Gering
van liefde is dit klinkend metaal, deze luidende schel, deze tale van mensen en
engelen.

Karel van de Woestijne
‘Zon in den rug’
Met deze bundel verkreeg Karel van de Woestijne de grote literatuur-prijs van de
Belgische staat. Terecht. Er is nog steeds geen dichter in Vlaanderen die naast hem
staan kan en ook, als we terug in de tijd zoeken, wie rijst er tot zijn hoogte dan de
kleine pastoor uit Kortrijk?
De bundel ‘Zon in den rug’ bestaat uit drie lange verhalende gedichten in het genre
van ‘Interludiën’. Het zijn parerga bij Van de Woestijnes Ilias-vertaling,
kant-illustraties, barokke tekeningen van een hand die een bladzijde nog niet omslaat
maar gevoelig wordt van de fantasieën waarmee het oog de gestalten die het gelezene
opriep volgen blijft en er persoonlijke avonturen mede voortzet. Het is het minst
populaire gedeelte uit Van de Woestijnes werk, misschien juist omdat het het midden
houdt tussen zijn lyrische gedichten en zijn proza. Men mist er het onderpersoonlijke,
het auto-psychisch experimentele van zijn zwaarbevrachte sensuele jamben, men
mist er aan de andere kant de intellectuele onverschrokkenheid waarmede hij, als in
‘Janus met het dubbele voorhoofd’, gegevens uit de Oudheid, de Middeleeuwen en
de Renaissance, gegevens die de mensen als zachtzinnige en ten hoogste zinrijke
sprookjes aan hun kinderen overdroegen, heeft naverteld met een moderne symboliek
van bloed en wellust, van trots en dood, enkel door deze gegevens met de persoonlijke
ervaringen van een leven, dat zijn gewaarwordingen met uiterste
gedachten-consequenties raffineert, te verlengen. Van de Woestijne, schijnt het,
aanvaardt men slechts als hij onder of boven zichzelf uitschrijft; als hij in zijn verzen
elementaire aandoeningen naar de navoelbaar-
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heid van een bewust sentiment opschroeft, of als hij in zijn proza metafysische
visioenen in verschrikkelijke verhalen die wij van kindsbeen kennen, woelend en
gistend nederdwingt. Zijn paarse, compacte, vleselijke taal is als een donker middenrif,
een groot trommelvlies, dat door krachten uit een gebied ver buiten het bewustzijn,
uit het geslacht of uit de hersens, wordt beroerd en aangeslagen. Hij heeft dit met de
dichters uit de tijd van het symbolisme, waartoe hij behoort, gemeen, dat zijn
voornaamste schepping, waarvan dan ook al de afzonderlijke werken afhankelijk en
voortkomstig zijn, zijn instrument is, het aparte, geheel persoonlijk-gevormde
taalspeeltuig, het materiële woord-beeld van zijn wezen. Hij is een van die dichters,
die, als hun instrument niet zo sterk hun eigen schepping was, meer de indruk zouden
maken van bespeelden dan van bespelers. Vandaar misschien dat hij de meeste bijval
oogst, als hij zijn thema's niet zoekt, maar naar eigen trant modulerend, variaties
schrijft op bekende thema's, de oude mythen en sprookjes, de tragische zin der aardse
liefde, gegevens die wij allen kennen, maar die wij nimmer zo vernamen als in de
vibraties van zijn taalvermogen. Hij neemt een gegeven zo oud als Genesis, hij
bewerkt dit op de ultra-persoonlijkste wijze, en door een zekere tegenstrijdigheid
van het algemeen-menselijke en het individuele, verneemt men een sonore
tweestemmigheid, een zwevende zware harmonie, geboren uit contrasten, waarvan
hij alleen het geheim bezit en waarmede hij zonder overdrijving tot de enkele grote
dichters van Europa kan gerekend worden.
Maar de beide elementen: bekendheid van het thema en hartstochtelijke
persoonlijkheid in de doorwerking, zijn gelijkelijk nodig.
Nu is misschien dit de reden waarom het genre ‘Interludiën’, waartoe ook ‘Zon
in den rug’ behoort, zo weinig gehoor heeft gevonden: dat zij slechts het gemiddelde
van Van de Woestijnes werkkracht vertonen. Hij is er te ‘vrij’ in, niet gekluisterd
door thema noch door hartstocht. Het is een schijnbaar doelloos en speels aanslaan
van het instrument, een willekeurig fan-
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taseren, een freewheelen als ik me zo uitdrukken mag, een huisvlijt van een groot
man. Zeer sterk draagt het eerste verhaal in blank-verse, enkele momenten uit het
leven van Helena, vóór de Trojaanse oorlog, hiervan het kenmerk. Welk een studieus
uitbeelden, welk een beschrijvingskunst, welk een gespierde anatomie; - maar wij
die misschien te dadelijk vergen dat elk werk zijn doel meedrage, verwonderen ons
soms en vragen, waartoe? - Is het mogelijk Leda en de zwaan beter te geven dan:
Maar plots, de waetren stuiven. Wuivend gaat
en waaiërend de lucht zoeven aan haar,
open en toe, en zacht en krakend. En haar schrik,
die uit gesperde en gaauw-gesloten blik
in éens de heele wereld over-zag,
zwijmt in het zoetste lijden. Vleugel-slag
van hard-gewrichte wiek drukt aan haar borst
te beider zij. Ten monde ontwaakt een dorst,
Een snavel breekt haar tanden uit elkaêr,
zij is van deze zwane, zwoel en zwaar.

Het tweede verhaal beschrijft Herakles' maaltijd en braspartij bij de kentaur Pholos.
Als preludium een prachtige beschrijving van Herakles die met het ever-zwijn op de
schouders het paleis van Eurustheus binnendringt. Later, nors en aards, het hol van
Pholos, het vuur aanleggen, het braden van de koe, de heimelijke roekeloze jubel in
Herakles' borst als hij Pholos verleidt het vat van Bacchus open te maken, het
onledigbare, waardoor het gehele dal der kentauren in wijn verdrinkt. De kentauren
komen in opstand tegen hem, maar hij doodt zijn gastheer Pholos en drijft op zijn
lijf over de wijnvloed naar de toppen der bergen en ontkomt.
Meesterlijk. Maar waarom spreken zijn verhalen ‘Blauwbaard’, ‘De vrouw van
Kandaules’ enz., waar het thema al de fantasie aan de uitwerking overlaat, zoveel
directer aan? Is Van
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de Woestijne een renaissancistisch architect die zijn constructie beter in zijn gevel
dan in zijn ruimte uitdrukt? een costumier, die voor de onvergelijkelijke
kleuren-gamma's van zijn borduursels nu ook eens zelf de snit der klederen ontwerpt,
inplaats van die te ontlenen aan het gesuggereerde tijdperk?
Het mooiste gedicht uit ‘ Zon in den rug’ is het derde, tevens het laatste:
‘Penthesileia’. Het binnenrijden van de hulptroepen der Amazonen in het belegerde
Troje, het gevecht tussen Achilleus en de koningin, de schim van Patrokles en
Penthesileia's dood, en Achilleus die haar lijk op zijn schouder naar de graf-terp
draagt. De gestalten zijn hier ‘ingetoomder’, soberder, dan in de twee andere verhalen,
en inderdaad hebben ze iets van laag vaas-reliëf, van schaduwloze omtrek, van
nauwelijks verhoogd zijn en iets van gelijkmatigheid en naar het oppervlak
openbloeiende en heldere expressie, alsof men ze beziet met de ‘zon in den rug’.
Met welke zevenmijlslaarzen doorschrijdt Karel van de Woestijne telkens de
afstand tussen Vergilius en Ary Prins. -

Erts
Letterkundige almanak 1926
De opzet van deze almanak is alleraardigst: men vraagt aan elk der letterkundigen
die in de laatste vijftien jaar op de voorgrond getreden zijn een kleine ongepubliceerde
bijdrage, een omvang van ongeveer vier bladzijden niet overschrijdend. Men verkrijgt
dan een verzameling verzen, essays, fragmenten van drama's en proza, die niet alleen
wat men noemt een tijdbeeld geeft, maar tevens iets van de naaste toekomst laat
gissen; we krijgen een neus-vol van hetgeen er broeit en gist en kookt op de
schrijftafels. En inderdaad, deze almanak heeft het genoegelijke van die gezellige
restaurants waar men, terwijl de hors-d'oeuvre genoten wordt, de koks bij het open
vuur de hoofdschotel ziet bereiden.
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Zeven-en-veertig schrijvers hebben bijdragen afgestaan, een veertigtal zonden tevens
hun portret, de samenstellers zorgden voor korte bibliografieën en levensberichten
in een index, en het geheel vormt een boekje, zonder veel pretentie, waar ik nu al
meer dan een avond met plezier en profijt in blader.
Op de uitgave zelf, als uiterlijke verschijning, zijn nogal aanmerkingen te maken.
De portretten zijn lang niet alle voordelig afgedrukt en hun plaatsing in het boekje,
niet bij de bijdragen maar tussen de vellen, is misschien goedkoper maar niet
overzichtelijker. Van Uytvancks schilderij van Marsman wordt geen recht gedaan
door de reproduktie die we er hier van vinden, Keuls is niet zo'n Spanjaard als de
afdruk in sombere olie van zijn portret doet vermoeden, noch is, naar ik denk, Richard
Minne zulk een zwart-gallig film-baron. Jan Prins, met Nine van der Schaaf op zijn
rug, illustreert enige bladzijden van Plasschaert, terwijl Van Vriesland, het laatste
portret en de enige zonder keerzijde, geresigneerd het slechte gedicht van Hendrik
de Vries dat tegenover hem staat tot de voet der pagina schijnt door te kunnen lezen.
Het omslag, met groene en witte Tuschinsky-motieven, is zonder twijfel ‘made in
Germany’ en gelukkig afneembaar.
Maar het ergste is de vertraagde verschijning. Ligt het in de bedoeling zulk een
almanak ieder jaar samen te stellen, dan zorge men, behalve voor de nodige
verbeteringen in de uitvoering, vóór alles voor een sneller expeditie. Zulk een boekje,
wil - het zijn doel bereiken, moet rekening houden met het feit dat, zoals kinderen
slechts in een bepaald seizoen knikkeren en touwtjespringen, het ‘grote publiek’
slechts in de laatste twee maanden van het jaar boeken schijnt te kopen. Dit boekje,
ware het ten minste twee weken vóór Sinterklaas verschenen, had een geheel ander
succes gehad dan het thans wel zal hebben. Men bedenke, dat toch zeker juist een
almanak een boekwerk is, dat voor de tijd en niet voor de eeuwigheid geschreven
wordt. Het moet zijn, evenals de almanaks van Duitse uitgevers, een verzameling
‘staaltjes’, gevolgd door een index van
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boeken-titels, waarmee kooplustigen zich gedurende het boeken-seizoen oriënteren
kunnen.
Om tot de inhoud over te gaan, een kleurloze samenstelling had misschien meer
ruimte moeten gunnen aan de romanciers en vooral aan de romancières, die de laatste
jaren onze tafels van lectuur hebben doen druipen. We vinden hier natuurlijk Van
Genderen Stort, de schrijver van ‘Kleine Inez’, met de aanvang van een nieuwe
roman, we vinden de te weinig bekende Frits Hopman, met een uitstekende ‘short
story’, Gabriëlle van Loenen met enige goed-geschreven bladzijden en J.W. de Boer
met een wel tè kort fragment. Maar waarom niets van ‘the big book builders’ als Jo
van Ammers-Küller, Emmy van Lokhorst, Jo de Wit, Van Hille Gaerthé, Annie
Salomons, A.M. de Jong, Karel Wasch, Marie Schmitz, enz.? Figuren als Elisabeth
Zernike, Herman de Man, Jan van Oudshoorn, Madeleine Böhtlingk, hadden toch
zeker niet mogen ontbreken.
De aandacht der samenstellers van de almanak is vooral gericht geweest op onze
moderne poëzie. Men vindt er een nieuw gedicht van Geerten Gossaert, die sedert
de bundel ‘Experimenten’, welke inmiddels vijf drukken beleefde, geen poëzie meer
zien liet; men vindt er ‘Oude verzen’ van Werumeus Buning en dat prachtige gedicht
‘In memoriam patris’ dat ik reeds uit ‘De Stem’ kende, dat prachtige gedicht, zo
uitzonderlijk tussen Bunings werk dat meestal ontroert door de diepe zang waarmee
de stem het woord peilloos geheimzinnig maakt, maar zelden zoals hier in
verschrikkelijke directheid, zonder andere melodie dan een onverbiddelijk aangeslagen
ritme, zich uitsprak. Men vindt er twee gedichten van J.C. Bloem, die op gelukkige
wijze tegenspreken dat deze fijne en zuivere dichter na zijn bundel ‘Het verlangen’
zou blijven zwijgen. Men vindt er, van Jan Prins, een fragment, Javaanse legende,
een inleiding tot een waarschijnlijk lang verhalend gedicht over de omzwervingen
van Indra's dochter op aarde, de eerste maal naar mijn weten dat deze dichter een
psychisch, althans bovenzintuigelijk, gegeven opvat, en waarin hij weder die
edel-tedere, ziel-doordrenk-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

381
te sfeer om de landschapsbeschrijving weet heen te smelten die zijn beste gedichten
reeds sedert ‘Tochten’ kenmerkt; - men vindt er enkele ‘kwatrijnen’ van Anthonie
Donker, een jong dichter maar waarlijk een dichter, die begrijpt wat kwatrijnen zijn
en, in tegenstelling tot de hagelbuien van vier-regels die tegenwoordig onze
tijdschriften onbegaanbaar maken, in deze uiterst-moeilijke vorm inderdaad poëzie
weet te schrijven. - Maar ik kan hier onmogelijk alle dichters noemen, tot-en-met
Halbo C. Kool (geboren, als de index zegt, in 1908!) die aan deze almanak
medewerkten en wijs nog alleen op P.N. van Eycks uitstekende strofische weergave
van de bekende Perzische legende ‘De tuinman en de dood’, die wel in geen
bloemlezing meer ontbreken zal.
Onder de essayistische bijdragen vallen terstond in het oog twee voortreffelijke
karakteristieken van Dirk Coster over Johan de Meester en Maxim Gorki. Daarna
moet de goed-geschreven studie van Gerard Bruning over Holbein genoemd worden,
die echter m.i. duidelijker zegt wat Holbein niet was dan wat hij wel was; het woord
‘Middeleeuwen’ wordt er meer als leus dan als begrip in aangewend (Evenals de
woorden: geestelijk, kosmisch, synthetisch, moest dit woord bijvoorbeeld voor tien
jaar verboden worden). Verder troffen me twee theoretische uiteenzettingen over
schoonheid in moderne poëzie, door Houwink en Scholte, beide misschien op wat
al te abstracte wijze ernstig en onbeholpen op zoek naar fundamentele waarheden.
De voornaamste attractie blijven natuurlijk de portretten. Zij vormen een uitstekend
materiaal over het type ‘letterkundige’ van deze tijd. Iedere bibliotheek moet zich
alleen al daarom dit boekje aanschaffen.
Met welke gevoelens zal ons nageslacht deze beeltenissen bezien?
P.S. Wandelende met de dichters A. Roland Holst en J.C. Bloem, kwamen wij over
deze almanak ‘Erts’ te spreken.
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A. Roland Holst: ‘Zullen wij er een samenstellen en hem dan “Klets” noemen?’
J.C. Bloem: ‘Neen, we noemen hem “Slakken”.’

Dante en de Engelsen
Michele Renzulli: ‘Dante nella letteratura inglese’
Dit boek van Dr. Michele Renzulli, een Italiaan verbonden aan de Universiteit van
Philadelphia, bestaande uit 150 bladzijden geschreven in de Italiaanse taal, handelende
over Dantes directe en minder directe invloed op de Engelse letterkunde, zal in
Holland waarschijnlijk weinig lezers vinden. En dit is toch jammer. Want er gaat
van dit werk, met zijn proefschrift-uiterlijk en al zijn wat te spitsvondige belezenheid
en zijn zucht om Engelse dichters te betrappen Dante vruchtbaar bewonderd te hebben,
- er gaat een warmte van uit, door de liefde voor Italië, door de verering van haar
grootste dichter, door de eerlijke waardering van Engelse poëzie, een warmte
weliswaar voor onze smaak iets te enthousiast, te patriottisch, te pleitend voor een
gewonnen zaak, maar met al het ‘brio’ van een man uit het land van Garibaldi, dat
nog steeds de wereld eerder inpakt met zijn D'Annunzio's en Puccini's dan met zijn
Croce's en Pirandello's.
Bij het eigenlijke onderwerp van het boek wordt dan ook te kort stilgestaan. Dantes
geheimzinnige wereldmacht en de typische ontvankelijkheid daarvoor in Engeland,
het wordt als een axioma niet aangetoond maar aangenomen. Waarom bijvoorbeeld
had Dante zoveel minder invloed in Duitsland, waar eerst Schlegel en Schelling hem
‘verkondigden’, dan in Engeland, wiens eerste grote dichter, levend in de eeuw waarin
Dante stierf, Chaucer, reeds onder zijn bekoring stond? Chaucers diplomatieke reis
naar Italië is daar geen voldoende verklaring voor, en de Canterbury Tales die eerder
uiterlijk aan de Decamerone dan aan de Commedia doen denken, hadden toch, toen
zij uit de mengeling van Noormannen-Frans en Saksisch voor-
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goed een Engelse taal schiepen, méér dan wat vage reminiscenties aan Inferno en
Purgatorio, waarmee Dante uit het Florentijns dialect een Italiaanse taal bevestigde.
En Frankrijk? waarom bleef het zo koel tegen de Toscaner, dat het nog steeds geen
behoorlijke vertaling bezit en dat de enige weerklank daar slechts vernomen werd
in vrouwen: Christine de Pisan en Marguerite de Navarre in de late Middeleeuwen
en Madame de Staël eerst veel later? De oorzaak zit dieper en is misschien te begrijpen
uit de haat van Voltaire, die evenals tegen Homerus en Shakespeare tegen Dante
pamfletten van haast persoonlijke rancune opstelde (Voltaire voelde zich steeds een
achtergezet rivaal tegenover elk letterkundig genie, en de afmetingen van zijn
karakteromtrek doen vermoeden dat hij dit ook werkelijk was. En dat is veel).
In Engeland echter, het land waar de dichters, Dryden vrees ik uitgezonderd, in
hun karakter allen iets hebben van genereuze gentlemen en hun poëzie iets van de
edelste lyrische vervoering, in Engeland was Dantes invloed zonder weerga. En niet
slechts in figuren als Shelley en Rossetti, daartoe geestelijk of natuurlijk voorbeschikt,
maar ook in reuzen als Milton en Browning, wier gedachtenwereld zo met die van
Dante overeenkwam of aangezet werd. Het boek van Dr. Renzulli laat hen allen de
revue passeren, van Chaucer tot Oscar Wilde en Yeats. Het verwondert ons zeer
dichters als Donne, als Crashaw, als William Blake te missen, waarover ongetwijfeld
in dit verband veel belangrijks op te merken ware geweest, hun namen worden zelfs
nergens genoemd, en daarmee onthoudt Dr. Renzulli ons een der mooiste
hoofdstukken van zijn boek, - maar een ernstiger tekortkoming is, dat wij van de wèl
genoemden meer zien dàt zij aan Dante ontleenden, maar zelden hoe apart ieder
hunner weer tegenover hem stond. Wordsworth, bijvoorbeeld, moet hem weer heel
anders gelezen hebben dan Swinburne, en Wat Keats verrukte, en hem op een Schotse
reis Cary's vertaling deed medenemen, moet iets anders geweest zijn dan het gevoel
waarmee Byron op het graf te Ravenna in gebed neerzonk en
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waarmee Shelley uren-lang, in de Dom te Milaan, met het open boek op zijn knieën,
achter het altaar bleef.
De grote fascinatie die van Dante uitgaat is onweerstaanbaar, en dat grote Engelse
dichters geslachten en geslachten lang zich daar niet aan onttrokken hebben, - Dr.
Renzulli heeft het met veel letterkundig inzicht en met de vinger telkens bij de
woorden voortreffelijk aangeduid, maar er is een schakel van verklaringen van het
een zowel als van het ander, die helaas in zijn boek ontbreekt, al lezen we het telkens
tussen de regels door. Iedere eeuw heeft iets anders uit de onuitputtelijke Commedia,
uit de Vita nuova, opgedolven en daarmee kan een kenmerk van zulk een eeuw
misschien aangeduid worden. ‘Wat zal Dantes invloed in de toekomst zijn?’ - was
een interessanter laatste hoofdstuk van dit boek geweest dan ‘Dante in America’.
Merkwaardig is hoe onnaspeurlijk, in geen enkele regel of periode na te wijzen,
Dantes invloed (of liever zijn afwezigheid van invloed) op Shakespeare bleef, die
toch een groot deel zijner stukken in Italië laat spelen, in Romeo en Juliet een thema
aanroerde dat hem nabij kwam en elders, in Macbeth, in Othello, enz. figuren zien
laat, even demonisch bezeten als het volk van de Inferno. Een zelfde vreemde
afwezigheid is ook in Goethe wel na te gaan, meen ik, en ik herinner me uit
Eckermann, dat de kolos van Weimar de verskunst van Dante gul prijst en boven de
zijne stelde, maar hem nahield geen lichttheorie ontworpen te hebben.
Dante echter, zou men kunnen zeggen, ontwierp een licht-praktijk en liet op
wonderbaarlijke wijze ons gehele leven opnemen in de wetten van straalbreking
daarvan. En hij verhief daarmede niet alleen het Toscaanse dialect tot een taal, maar
het taalvermogen tot een direct werktuig van goddelijke ontroeringen, als de zuiverste
functie in de mens, waarmede hij het bovenzintuigelijke benaderen en uitdrukken
kan.
Ik ben Dr. Renzulli oprecht dankbaar, zelfs voor de letterkundige omweg, waarmede
hij de werking daarvan op een zo
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wijd gebied als de Engelse poëzie heeft nagegaan. Iedere omweg tot Dante lijkt kort
als we hem achter ons hebben.
Over de invloed van Dante in Nederland terloops sprekend, zegt Dr. Renzulli, dat
in het land van Erasmus vooral de filosofische analyse van de Commedia beoefend
wordt, en hij vermeldt ‘il capolavoro di Von Hamel “La Visione vivente di Dante”.’

Opera-enquête
Vragen:
1. Gelooft gij in het levensrecht van een Nederlandse Opera?
2. Zo ja, hoe verklaart gij dat deze stichting in Holland steeds een twijfelachtig
bestaan lijdt, terwijl het buitenland - getuige de kritieken der Co-opera-tie - met de
meeste lof er over gewaagt?
3. Geeft gij de voorkeur aan buitenlandse troepen en zo ja, hebt gij dan aanmerking
op dirigent, orkest, zangers, ballet of toneelinrichting onzer gezelschappen of beledigt
de Nederlandse tekst Uw vaderlands oor?
4. Wilt gij, zo ge de opera in wezen verouderd acht, de trage handeling geheel of
gedeeltelijk door ballet vervangen zien, en lijkt het U alsdan wenselijk en mogelijk,
een modern-geschoolde Nederlandse ballettroep te vormen?
Moet ik wat over de Opera-enquête zeggen? Ik schrijf hieronder enige opinies, losse
denkbeelden, die waarschijnlijk de moeite van publikatie niet waard zijn, of erger
dan dat, een goede zaak tegenwerken.
Een Nederlands ballet is uitgesloten zolang wij zelf geen ‘sterren’ hebben, waarvoor
het de moeite loont een achtergrond van dansers te kweken. Niet Nyinsky en Pavlowa
waren voortgekomen uit het Russisch Ballet, maar andersom, zij creeerden het.
Dansers kan men vormen, ‘sterren’ niet, zij scheppen zelf hun vorm. - Er bestaat
geen Nederlandse Opera, er bestaat misschien een opera door Nederlanders (ik heb
het nooit
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gehoord, maar hun voornaamste reden van succes zal wel het orkest zijn; het
Nederlands orkest bestaat, en is door Mengelberg geschapen). - Een Nederlandse
tekst in een opera heb ik nooit gehoord, wel een vertaling van Frans en Italiaans in
Nederlands.
De fotografie heeft de schilderkunst op het zuiver-schilderkunstige teruggedrongen.
Dit als een redding. Zo is het mogelijk dat de cinema het toneel bevrijdt van realisme
en individu-psychologie. De kunst wordt door de techniek gedwongen zuiverder
kunst te zijn, evengoed als zij de wetenschap specialiseert.
Toneel en opera moeten dus meer zuiver literair en muzikaal beginnen, want dat
zijn hun resten na de ballast die ze aan cinema en grammofoon moeten overlaten.
Het is geen wonder dat Nederlanders moe zijn Duits toneel en Romaanse opera door
Nederlanders te zien en te horen. Begin met als Nederlander dichter of componist te
zijn en iedereen zal luisteren. Laat de Duitsers maar muziekdrama's maken, laat de
Russen en Zweden maar dansen, laat de Italianen zingen en de Fransen acteren - wij
hebben iets eigens, dat onmiddellijk erkend zal worden door Nederlands en eerst
later door buitenlands succes. Dat is het stempel van echtheid (Mengelberg). - In
Godsnaam, werk niet als Nederlanders naar buitenlandse trant. Werk met een Hollands
hart, d.w.z. zonder pose en eerlijk.
Bestaat er een Nederlandse trant voor toneel of opera? Hebben we iets eigens op
deze gebieden? (Zoek vooral geen nationale grilligheden in kostuum, decor, masker,
geen Frans meisje op klompen, geen Duits achterdoek met windmolens, enz.).
Het meest Hollandse en dus het beste en eigenste wat we hebben voor de opera is
Diepenbrock. Stamp, Co-opera-tie, zijn Gijsbrecht, Vogels en Electra er in! Waarom
bang zijn en een beproefd buitenlands repertoir overnemen? - De typische Hollandse
opera-vorm is spreken met muziekbegeleiding, want onze stemmen zijn goed, maar
ons zingen en zingend acteren is mal. Laat door een dichter (maar niet door Rutten
die Beatrys
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op zijn kerfstok heeft) in korte, innige scènes een Haagse roman van Couperus, de
Jordaan van Querido, Orpheus in de dessa van Augusta de Wit, en dergelijke,
bewerken en laat de verzen vloeiend gesproken worden, zonder veel actie, met
begeleiding van muziek, telkens een enkel thema per scène, met in de entr'actes
recapitulering en overgang. Eén componist, één dichter, twee of drie acteurs, een
klein orkest en we zijn er; binnen enkele jaren begrijpt niemand dat we ons met een
Faust-ersatz en een kwatta-Carmen ooit tevreden hebben gesteld. Geen wonder dat
men daarop noodlijdend is geworden! In enkele jaren leert men op de Champs Elysés
en in de Rue Pigalle Nederlands, zoals nu Russisch en Spaans, en op Leicester Square
en Fifth Avenue is Dutch Drama de ‘dernier cri’.

Marie Cremers
‘Weerlichten’, Verzamelde gedichten
Beoordeelt men een dichter naar hetgeen hij doorgaans gemiddeld of naar hetgeen
hij in zijn beste ogenblikken geeft? - Het laatste is kritisch zuiverder, bepaalt zich
directer tot poëzie, terwijl het andere veelal tot een bespreking van de persoon des
dichters vervalt.
Zelden voelde ik, een dichtbundel doorbladerend, de noodzaak van deze
onderscheiding scherper dan bij de verzamelde gedichten van Marie Cremers. Het
is werk, geschreven tussen 1908 en 1924; chronologische aanduidingen ontbreken;
zo iets als een ontwikkeling of vooruitgang is met te bespeuren; maar het
merkwaardige is, dat het gemiddelde merendeel dezer verzen uit bijzonder zwakke,
zeg maar slechte, en zeer on-eenvoudig berijmde levensoverwegingen bestaat, terwijl
een zeldzaam-zuivere toon van poëzie telkens hier en daar verspreid in de bundel
weder terugkerend, enkele kleine natuur-beschrijvende gedichtjes tot wonderen van
eenvoudige dictie maakt. Heeft hier, vraagt men zich af, een dichteres zestien jaar
lang tegen de draad
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van haar licht-ontroerde aanleg in redenerend gewerkt, om in enkele zwichtende
momenten, bijna woordeloos, het geluk van vredige natuurbeschouwing uit te
stamelen?
Zij schreef jarenlang in ‘De Beweging’ en zij is niet de enige tulp die in Noordwijk
geestgrond kwam zoeken maar duin-zand vond. Als men geen borstelig-harde
helm-wortels heeft moet men wegblijven van de stuivende hellingen; als men een
tulp is, die haar bloem moet omhoogtrekken uit de warm dicht-gevouwen bol van
het hart, hoort men eerder thuis op de vlakke beschutte weilanden tussen de duinen
en de dorpen. - In welk een voor haar gestel fataal klimaat heeft deze schrijfster haar
talent geforceerd! - Terwijl haar aard en aanleg zoveel overeenkomst vertonen,
hoeveel zuiverder en bloeiender is de poëzie van Jacqueline van der Waals
uitgegroeid! - Welk een erkentenis van tekortschieten, van ogenblikkelijke maar dan
weer ondragelijk-lang onderdrukte verrukkingen, van na benauwende spanningen
onvolkomen ontladingen, suggereert reeds de titel van deze bundel: ‘Weerlichten’?
Er is een gedicht dat ‘Mijn ezeltje’ heet, waarboven de dichteres als verklarend
motto schreef: ‘Het lichaam is uw dier waarop gij rijdt.’ Het heeft echter voor mij
een nog veel tragischer betekenis dan een lichamelijke, als ik lees:
Ik heb het arme dier te veel geslagen
en voortgedreven als 't niet loopen wou.
Ik heb het zware lasten laten dragen,
al hopend dat het eind'lijk wennen zou.
Het kon niet verder en was telkens kreupel
maar zoo gewillig en zoo vol geduld...

Ik laat ze nu maar verder terzijde en onbesproken, de negen-en-negentig op de honderd
dezer gedichten, het gewillig en geduldig breiwerk ener welmenende Muze, het
eindeloos ‘instekendraadje omslaan - doorhalen - af laten gaan’ van rijm en maat,
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van volzin en strofe, tot warme truitjes van waarheid en broekjes van gedachten-diepte,
die hier voor arme, verkleumde mensenkinderen klaar liggen, onder haar goede
handen vandaan kwamen. Meer dan voor ieder ander geldt voor de dichter het:
‘charité bien ordonnée commence (dit woord cursiveer ik) par soi-même’; maar waar
het merendeel dezer verzen mee is begonnen, het is helaas de blunder waarmee het
eerste gedicht al aanvangt:
Ik weet: abstracties zijn meer dan persoonlijkheden en een Idee staat boven
vreugd en leed Op dit ‘ik weet’ antwoordt zo prachtig Van Eedens: ‘O kon ik slechts gevoelen wat
ik weet’ - En hiermede roep ik de dichteres vaarwel toe, en wend me naar het kleine
meisje, dat haar onschuldige maar dwingende kinderblik zo nu en dan uit deze verzen,
op-eens tot poëzie betoverd, opslaat. Ziehier de eerste drie strofen van een gedicht
dat ‘Laren’ heet:
Ik mag wel die regenzomers
als de wind door de lovers suist
en door de toppen der boomen
een ernstig lied verruischt.
En ik denk aan mijn kinderjaren
in den tuin van Groenendaal
aan de sparrenstraatweg in Laren,
een dorpstuin wat simpel en schraal.
Ik ruik weer de vochtige aarde
en de phloxengeur langs het pad,
en de appeltjes die ik bewaarde
en in mijn boezelaar had.
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Na twee zwakkere en overbodige coupletten eindigt het gedicht zo ontroerend en
eenvoudig:
aan de punt van den tuin, verloren
in het machtige windgeluid,
stond een peinzend kind te hooren
naar het lied van de eeuwigheid.

Hoeveel beter dan de denk- en grübel-poëzie zijn op eens telkens de verzen van
natuurbeschrijving! Maar het is alsof de dichteres daarvoor een innerlijke belemmering
van strevende geestkracht moet te boven komen. In sommige verzen, ofschoon hun
onderwerp aan de natuur is ontleend, is dit toch niet geschied: de belemmering bleef,
in de vorm van een soort geestigheid, van aardige waarneming, van zucht tot
gemakkelijk symboliseren, aanwezig. Dit bederft nog gedichtjes als ‘Het egeltje’,
‘Crocussen’, ‘Aan Lizzy Ansingh’, ‘Het weerlicht’, ‘Pijnboomen’, en andere, die,
als ze minder leuk en mooi hadden willen zijn, voldoende ontroerde bezieling bevatten
om oneindig beter te slagen dan ze thans deden. Het overwinnen van deze
belemmering lukt de dichteres alleen, als zij niet slechts een objectieve
natuurweergave schrijft, maar tevens zichzelve daarin weet te plaatsen. Aanlopen
daartoe, hunkeringen daarnaar, zijn gedichten als ‘Herinnering’ en ‘Het oude huis’,
die tot de beste van de bundel behoren, maar nog meer stemming blijven dan uit
directe autobiografie voortkomen, en daardoor misschien zoveel minder ontroeren
dan het bovenaangehaalde ‘Laren’.
Men zou haar willen aanraden: schrijf nooit wat je gedachten denken en schrijf
pas wat je ogen zien, wanneer landschappen, bloemen, huizen en jaargetijden voor
je opdoemen met de smeltende toe-eigenende tederheid van jeugdherinneringen. In
een sentimenteler eeuw dan de onze was dit gemakkelijk geweest, maar er zijn altijd
harten die luisteren wanneer gij waarlijk zingt. Werk voort in de trant van ‘Laren’,
van ‘Een oude prent’ en
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‘Der Strauss’. - Laat de grotere dichters stadsmensen of monniken worden, als de
noodzaak van de tijd, een bloedsintellectualiteit, een heimwee naar het eeuwige, een
enorme constructie-zucht, hen daartoe drijven. - Alle mensen, zij ook, zijn dankbaar
als buiten de poorten ‘the poetry of earth’ onvermoeid uit het groene land opstijgt.
- Wie wetenschap vermeerdert vermeerdert smart, en gij hebt het gelukkige deel van
Maria gekozen, Jan Prins, Beversluis, Margot Vos, Marie Cremers; geef steeds
zuiverder en helderder uw verrukkingen, geef ze persoonlijker dat wij ze als mensen
meevoelen, en bewaar daarbij uw talenten rein en ongerept. Gij zijt een groot en
verfrissend bezit, een dorpsherberg, een landelijke koelte, een dauw, een bron van
helder water. - Zij uw enige zorg onbezorgd te zijn wat ge zijt, zij uw enige doel uw
natuur. - O welk een zware taak Pallieter en Zarathustra te vermijden! - Lees
Wordsworth en Shelley, en van de anderen slechts wat u aantrekt, o gij leliën des
velds, die heerlijker bekleed zijt dan Salomo in al zijn pracht. - Gij kunt zelf niet
weten hoe kostbaar gij zijt, maar laat u daardoor niet ontmoedigen. Twijfel niet. Gij
hebt reeds gevonden. Zoek niet. Want als ge zoekt, zult ge niets dan bitterheid, grote
bitterheid, vuile stadsstraten, redactiekamers, bibliotheken en in uzelf en anderen
nijdassigheid en wrevel vinden, die voor anders-aangelegden vagevuur zijn, maar
voor u de hel zelf; - gij, in wier vermogen het ligt, ons de hemel op aarde te brengen.

Het Wilhelmus
Een tijdsomstandigheid als het zilveren bruiloftsfeest dat ons land deze weken heeft
meegevierd *, volstaat als aanleiding in menig Hollands hart, al is het maar voor één
moment, tot het wakker roepen van een gevoel, en wel een zeer karakteristiek
Hollands gevoel, dat daar onder een schaduw van even karak-

*

Bedoeld is de herdenking van het vijfentwintigjarig huwelijk van Koningin Wilhelmina en
Prins Hendrik der Nederlanden in 1925.
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teristieke weerzin van pathos en dwang tot ingetogenheid doorgaans slapend blijft.
Maar wij hebben dan, als dit volksgevoel in ons ontwaakt, boven andere volkeren
het onwaardeerbaar voordeel tevens een uiting daarvoor in onze taal gereed te hebben,
altijd wachtend, altijd vanzelf weer opstijgend; een uiting die dit gevoel niet alleen
vertolkt, maar het tevens gestalte verleent, het voortdraagt, en het tot een zodanige
diepte in ons wezen doet doortrillen, dat wij ons afvragen: hief ons gevoel het
volkslied aan, of was 't het Wilhelmus dat ons gevoel voortbracht. Geen ander volk,
naar ik weet, heeft een volkslied, dat deze hoogste functie van poëzie in het gedicht
zelf bezit; wij behoeven niet, als de Fransen, de Duitsers, de Engelsen, in geestdrift,
vaderlandsliefde of staatseerbied een kunstloze nationale hymne met onze zingende
gemoedsopwelling kracht bij te zetten; - neen, wij hebben een volkslied, dat, afgezien
nog van de meeslependheid der melodie, tot de allergrootste poëzie behoort; zodat
het te rechter tijd onze emotie overneemt en schraagt en opheft tot een bewust besef,
waartoe, door een soort schroom, door een tekort aan vervoering, door een gebrek
aan zelfvertrouwen, wij anders wellicht niet bij machte zouden zijn. En zo, terwijl
het Hollands hart slechts tot een geringe persoonlijke ontroering in staat moge zijn,
heeft het als het ware deze ontroering zakelijk, in de vorm van zijn Wilhelmus, voor
altijd weten vast te leggen.
Het lag niet op de weg van een taalgeleerde en historicus van letterkundige eruditie
als Dr. Leendertz is, om voor deze specifiek-poëtische kracht van ons volkslied een
in het gedicht zelf schuilende verklaring te zoeken, toen hij zijn boek over het
Wilhelmus schreef. * Hij zoekt een verklaring in de tijdsomstandigheden, de troebelen
en moeilijkheden, waarin ‘illa Cantilena Principis’ voor het eerst steungevend
opklonk; zonder te bedenken, dat deze misschien de inhoud, de aard van het gedicht
en hier en daar een passage verduidelijken, maar dat hiermee

*

Dr. P. Leendertz Jr., Het ‘ Wilhelmus van Nassouwe’, met verklaringen en historische
toelichting.
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noch zijn eigenaardigheid, waardoor het zich van andere Geuzenliederen, die destijds
ook in zwang waren, onderscheidde, noch zijn bijzondere opneming, lang nadat de
tijdsomstandigheden van 1568 verstreken waren en ons volk, kan men zeggen, van
het gedicht niet meer dan de eerste strofe onthouden had, aangegeven wordt. Verklaren
Alva, Heiligerlee, Maastricht, etc. afdoende dat ‘een wijs Man’ in 1672 van het
Wilhelmus zegt: ‘dat het aan ons Vaderlant meer voordeel gedaen heeft als
thienduysent Soldaeten, want als Soldaet en Matroos dat hoort, dan wordt haer bloedt
gaende’; - dat men in 1602 schrijft: ‘Daer inne hem St. Aldegonde, als eenen anderen
Tyrtaeum, van Platone soo dickwil gepresen, heeft verthoont’; - en dat de gehele
19de eeuw niet heeft opgehouden met pogingen van poëtische omwerkingen en
moderniseringen van het gedicht? - Wat is het wonderlijke, het magisch-fascinerende,
van het Wilhelmus als gedicht? - Hoe had ik het in Dr. Leendertz gewaardeerd als
hij zich hier, evenals bij de melodie, even gul-weg incompetent had verklaard. Er is
juist een heel andere blik dan die van een taalgeleerde voor nodig, om eenvoudig
een gedicht, letterlijk en van dichtbij, als gedicht te verstaan. Als men zo fijngevoelig
en met passief begrip tegenover poëzie staat, als Dr. Leendertz bewijst te staan, is
het toch volstrekt geen schande evenals bij de muziek, een deskundige te raadplegen,
voor iets waarvan men de werking ondergaat, maar dat men niet technisch kan
omschrijven. Tijdsomstandigheden, etc. geven heus slechts suggesties, betrekkelijk
persoonlijke aanleidingen in dichter en volk, maar geven nooit het ding van het
gedicht, de zaak zelf.
Intussen ben ik Dr. Leendertz zeer dankbaar voor zijn studie. Hij geeft een
voortreffelijke tekstverklaring, steunend op de ‘Apologie’ en het karakter van de
Prins; hij geeft historische toelichtingen daarbij, waarbij menige passage nieuw licht
krijgt; hij verdedigt Marnix als de dichter, gaat de geschiedenis van het lied na in
boek en volksmond, bespreekt de vertalingen, handhaaft de Nederlandse
oorspronkelijkheid van het gedicht, en zegt in een opgewekt blijvende stijl, doortinteld
met vondsten
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en citaten, dingen waar beslistheid en warmte van uitgaat. Hoe dankbaar men voor
zo iets moet zijn, beseft men eerst, als men in zijn boek leest: ‘ Fruin heeft eens
gezegd: het Wilhelmus is Marnix volstrekt onwaardig; het is zonder gedachte, zonder
uitdrukking -’, en even verder, nog ergerlijker, de uitspraak van een tijdgenoot: ‘
Kossmann neemt ook de meening van Fruin over en zegt dat een onbekend
Nederlander, vertrouwd met de kunst om refereynen en liedekens te maken, een
rederijker dus zooals ieder dorp er onder zijne inwoners telde, den tekst heeft gedicht
onder den verschen indruk der gebeurtenissen’ en, weer als Kossmanns mening, de
bêtise (God zij K. genadig, ik kan het niet!): ‘dat het zich in geen enkel opzicht door
bijzondere schoonheid van andere liederen uit denzelfden tijd onderscheidt’.
Zulke opinies, van lieden die ons volkslied niet, of slechts via de muziek, kunnen
waarderen, en er toch over meepraten, doen in mij de neiging ontstaan, standbeelden
op te richten voor mannen als Leendertz, die met gevoel en warm inzicht verstaan
hetgeen zij verstaan, en over de rest zwijgen. - Hoe durfde iemand als Schotel
schrijven: ‘Slechts godsdienstig gevoel en ware hartelijkheid, maar niet één fraai
beeld, niet ééne verhevene gedachte, vindt men in het Wilhelmus’, van een lied dat
ons nog bezielt al horen wij niet meer dan de eerste twee regels! - Ondanks welke
vermakelijke blunders men echter toch het wezen van het gedicht als zodanig nadert,
blijke uit hetgeen Ch. Boissevain in 1898 eens schreef, toen hij ons aanspoorde, ‘den
Koning van Hispanien’ als iets absurds uit ons lied te laten vervallen; en hetgeen
Van Deventer daarop antwoordde, dat hij ook niets meer voelde voor de verzekering
van Prins Willem dat hij ‘van Duitschen bloed’ was! - Kan men zich niet indenken,
dat, juist door een absurditeit, zoals dat ook bij sommige kinderrijmpjes het geval
is, het Wilhelmus een blanco uitdrukking voor geen bewustwording meer behoevende
ontroering gebleven is? - Hier is een treffend voorbeeld van de kracht van z.g. ‘poésie
pure’, en zelfs al zou de laatste zin der woorden ver-
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dwenen raken (waarvoor mannen als Leendertz ons behoeden), zelfs dan zou dit lied,
tegen alle omwerking, tegen elk indringen van een kunstloos ‘Wien Neerlands bloed’
in, zich als ons enig en eeuwig volkslied weten te handhaven.
Als ik nu, van deze kant, naar een verklaring ga zoeken van de raadselig-sterke
en mijns inziens juist bij uitstek dichterlijke waarde van ons volkslied, bid ik u, iets,
dat terstond voor het grijpen, voor het zien en voor het horen ligt, niet als gezocht
of als ‘aardig gevonden’ te beschouwen; juist omdat ik niet verder zien kan en wil
dan hij lang is, mag ik over mijn neus toch meespreken! - Ziehier de eerste strofe:
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet,
Den Vaderlant ghetrouwe
Blijf ick tot inden doet:
Een Prince van Oraengien
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispaengien
Heb ick altijt gheeert.

Ziehier de woorden, waarvan regel 5-8, zoals Leendertz zegt, tot de moeilijkste
behoren van het gehele gedicht, waarvan ons volk nog slechts regel 1 verstaat, en
die voor de huidige Hollander eigenlijk bitter weinig betekenis hebben. Inderdaad,
ik ken weinig versregels in onze poëzie, waarin de woorden zich zodanig hebben
‘losgezongen van hun betekenissen’ en die in zo absolute zin toch poëzie zijn. Nergens
elders misschien vindt men een weerga van directer spraak en directer
gestalte-oproeping dan in deze strofe, waarvan de eerste regel uit niets anders bestaat
dan de naam van de grote zwijger. Maar hoè wordt hij genoemd en waarmee
opgeroepen? Niet als koning, heer, vorst, stadhouder, prins, graaf of wat dan ook,
neen, als burger, geus, vaderlander, man. - Geen trotse kwalificatie als het voor ons
zoveel sprekender ‘Wilhelmus van Oranje’ reeds zijn zou; dit
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komt later als hij zijn heldhaftig leiderschap bepleit, maar eenvoudig zijn
geslachtsnaam Van Nassau. Niets dan een noemen, en de vereerde held staat daar
als een man tussen het volk; maar tevens, technisch gesproken, éénmaal één regel
van die naam vervuld, bepaalt deze naam voorgoed de lengte van al de versregels.
En zo geheimzinnig werkt die naam ook in de diepte door, - en hier bid ik u nogmaals
aan een schijnbaar speelse uiterlijkheid al uw aandacht te schenken, - dat tevens het
aantal strofen, door telkens met een volgende letter daarvan aan te vangen, door de
naam bepaald werd en dat, in het aldus vastgesteld ‘verticaal lichaam’ van het gedicht,
de gestalte van de Prins als ten voeten uit getekend wordt, terwijl de volgorde der
strofen telkens weer een andere zijde van zijn hoog karakter tot onderwerp heeft. Er
is geen enkel Frans gedicht naar ik weet, dat de Fransman helemaal geeft, maar het
Wilhelmus is een Hollands gedicht waar een gehele Hollander in besloten staat. Dit
moge uiterlijk een rederijkers-formalisme schijnen -, neen, het is een der zeldzame
en kostbare vruchten uit de bodem waaruit rederijkerij en Bilderdijkerij als onkruid
voortkwamen, en waarvan wij, God lof, nog enige onzer meest bezielde, en typisch
Hollandse, manlijk-innig, ontroerde gelegenheidsgedichten danken, als ‘Scheepspraet’
van Huygens en Vondels ‘ Stokske van Oldenbarnevelt’. Ook hier de directe gestalte,
en de omtrek daarvan direct in de dichtvorm uitgedrukt: bij Huygens, door hem
aangeroepen, de vermoeide Prins Maurits, in regels door enjambement en
rijm-verzachting nog verlengd, naast Frederik Hendrik, terstond zelf het woord
nemend, met de sprong en de stoutmoedigheid van plotseling door woord-herhaling
en assonantie versterkt rijm en verscherpte onregelmatige regelbreuk; - bij Vondel,
meer metrisch-schematisch, de ongelijke gang van de op zijn stokske strompelende
grijsaard Oldenbarneveldt.
Wat het gedicht van Marnix echter nog op dat van Huygens en Vondel voor heeft,
is dat bij hem de opgeroepen gestalte zelf spreekt, waardoor ook waarlijk de werking
oneindig directer
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is. Maar er is nog iets dat het niet slechts als gedicht, maar als volkslied zo
onovertrefbaar maakt. Waarover straks.
Dit alles geve, langs een omweg van technische suggestie, een beeld van de
eenvoudige en poëtische perfectie van de eerste regel. Dit was reeds voldoende
geweest om deze eerste strofe, toen ons volk het lied ging zingen, boven de andere
zodanig te doen verkiezen, dat de rest, als hierin embryonair door de naam en wat
daar langzamerhand aan vastzat vooruitgegrepen, achterwege kon blijven, zoals een
buste voor een standbeeld volstaan kan. Ook de eerste strofe echter was, schoon niet
waarschijnlijk, als zoveel andere Geuzenliederen in vergetelheid geraakt, wanneer
er nog niet iets bijkwam, dat haar, als geheel, iets zeer bijzonders gaf. Het is dit.
Nadat de Prins van Oranje zich onder zijn gewone naam: Wilhelmus van Nassouwe
heeft voorgesteld, vervolgt hij: Ben ick van Duytschen bloet. En reeds bij deze
woorden zingt de Prins niet meer alleen, maar klinkt een veel zwaarder stem met de
zijne samen. - In regel 4 lezen wij: Blijf ick tot in den doet, in regel 6: Ben ick vrij
onverveert, in regel 8: Heb ick altijd gheeert. - En door deze herhaling van Ben ick,
Blijf ick, Ben ick, Heb ick, is het of die ‘ick’ niet slechts tussen ons staat, maar of
wij, een gestalte ziend, onszelve daarin mede begrijpen en, hem bezingend, een lied
van onszelf, uit ons eigen bewustzijn opstijgend, in hem verenigd, aanheffen. Ja,
deze hele strofe is een lied van de Prins, in de oneven regels, maar evenzeer, een lied
van zijn volk, dat telkens, in de even regels, meezingend invalt, een gezamenlijk lied
dat, om de andere regel, telkens als de Prins weer iets omtrent zijn persoonlijkheid
verteld heeft, door het volk als op zichzelf betrekking hebbend, daarmede instemmend,
wordt overgenomen. Een beurtzang: de Prins eerst alleen en dan in koor met zijn
burgers, waarmede hij zich vereenzelvigt.
Dit is misschien een zo voor de hand liggende en letterlijke verklaring van de
populariteit van deze ogenschijnlijk betekenisloze strofe, dat zij naar mijn weten nog
nooit als sleutel voor het Wilhelmusgeheim gebruikt werd: hier is niets dan poëzie,
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niets anders dan dat welks werking sterk bleef in de 350 jaar dat wij het onbewust
zingen. Ik zou nog eindeloos kunnen voortgaan, zoekende en tastende langs de vorm
van het gedicht, en verklaringen vinden voor merkwaardigheden als zijn 8-regeligheid,
terwijl ‘de wijse van Chartres’, waarnaar het gebouwd is, er slechts vier dubbel
zo-lange heeft; voor het behoud van het ‘Duytsche’ bloed terwijl ‘Hollands’ metrisch
evengoed zou passen; voor ‘de Koning’, enz. - Maar ik volsta hiermee en schrijf
gaarne, als nogmaals Dr. Leendertz of een ander geleerde, een boek over het
Wilhelmus maakt, een hoofdstuk daarvoor, alleen op de dichterlijke techniek van
een der mooiste liederen van onze taal betrekking hebbend. Ik doe dit het liefst voor
Dr. Leendertz, al was het alleen om zijn hoofdstuk ‘De parodie’, waarin hij zulk een
aardige verklaring geeft van de volksmond-verbastering:
Wilhelmus van Nassouwen,
Bent gij van Duitschen bloed?
De ellebogen door de mouwen,
De haren door den hoed.
Zijt gij Wilhellemus?
Zijt gij Wilhellemus?
Wel dat is goed!

Ja, dat is goed -, want nog steeds is er één Geus onder ons Geuzen, onze
kleinmoedigheid trotserend, heldhaftig in uiterlijke nederlaag, ernstig temidden van
luidruchtige berooidheid, als een waarlijke Prins van een armer maar groter land, in
ons land van rust en opschik aanwezig.

Jo Landheer
‘Golven’, Gedichten
Een zeer klein bundeltje poëzie, slechts zes gedichten van korte omvang bevattend,
alleen bereikbaar voor ‘the happy few’,
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die op de door Stols keurig uitgegeven serie boudoirtafelboekjes intekende.
Jo Landheer behoort tot die bescheiden talenten, die geen ‘nieuwe geluiden’ zijn,
maar die zo nu en dan een proef van hun fijnzinnige zuiverheid in een tijdschrift
publiceren, telkens eens een enkel gedicht, dat dan verrast en in het oor valt. Van
Geuns is ook zo iemand, en ik wilde wel dat Stols, Palladium of een ander van hem
ook eens een keurbundeltje uitgaf. Het is eigenlijk geen uitgave, het is een
vermenigvuldigd handschrift; het zijn verzen die rustig gelezen vergen te worden,
in een gesloten en warm huis, die tussen hun dichter en lezer een verstandhouding
veronderstellen, een persoonlijk contact zoeken in de gevoelens, die met enkele
aanduidingen van ingetogen intimiteit gesuggereerd worden, en die daarmee niets
anders bedoelen te zijn dan schroomvallige verbrekingen van een stilte, waarin een
hart, zich reeds begrepen wetend, met een enkel woord voldoende zegt.
Verbrekingen van stilte, dat zijn deze gedichten, soms tot zelfs letterlijk in hun
onderwerp toe. Stilten van eenzaamheid, slapeloosheid, ziekte -, die langzaam
mijmerend soms een ongezochte uiting vinden - Twee maal wordt een sterfkamer in
deze verzen opgeroepen en in ‘Bij een doode moeder’ wordt in het kind, dat naast
het doodsbed zit en in roerloze beklemming van gedachten nog niet durft denken
aan wat het ziet, de wezenloze stilte alleen besefbaar in herinneringen van gisteren,
toen haar moeder nog voor het raam zat, peinzend over haar naaiwerk gebogen, en
zij wild binnenstormde ‘warm van het spelen met mijn kleine boot’. - En terstond
zijn deze herinneringen-van-gisteren daarmee voor deze sfeer van het
doodsbed-van-heden de enig mogelijke uitdrukking, en zij vervolgen in de
tegenwoordige tijd (‘Zag zij mij toen? Ik zie haar nu... zij zit aan 't raam -’). Het is
deze nuance, in deze overgang van de verleden naar de tegenwoordige tijd, dat de
geheimzinnige stilte-verbreking hier plaats vindt: in de dingen van gisteren is het
misschien mogelijk het verschrikkelijke van thans nog mede te
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delen; als maar precies in die dingen, waarin gisteren ons voorgevoel zich reeds als
besef van wat komen zou aankondigde, weergegeven wordt wat we toen zagen.
Zij praat wat, kust me en reikt me 't avondbrood.
Bij de iepen sloft de tuinman, moe en krom,
O en de muggen dansen in de zon...
Ik zie mijn kinder-handen, leunend aan haar schoot.

In het andere gedicht waarvan een sterfkamer het onderwerp is ‘Het huis waarin het
doode meisje slaapt’ - is eveneens het beschrijven der sfeer zelf vermeden. De stille
spanning binnenshuis wordt als het ware ontlast op een beschrijving van wat men
tussen de gesloten gordijnen nog van het leven daarbuiten waarneemt:
En menschen gaan, bewegen langs de straat,
Een jongen loopt al spelende te fluiten;
En karren dreunen van de brug,
De zon blinkt op het water en de schuiten.

In de kamer zelf wordt na een (zeer zwakke) poging tot beschrijving van de dode
zelf, plotseling de gehele aandacht rondom het bed samengetrokken op een voorwerp,
dat vergeten werd, dat daar van vóór het sterven nog staat, dat als een direct
overblijfsel nu enig en vol van betekenis geworden is, geladen van herinnering,
midden in de stilte.
Ergens, terzijgeschoven, staat
Nog 't glas waaruit zij gistren heeft gedronken.
Niet overal heeft de dichteres bevrijdingen gevonden voor ‘de stilte die onweezlijk
om haar heen woog’. Soms heeft zij, in woorden en een enkel beeld aan Werumeus
Buning rechtstreeks ontleend, te snel een spanning onpersoonlijk in een melodie
verslapt. In het gedicht ‘Afscheid’, bijvoorbeeld, zijn de
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‘rozen’ geen beeld geworden, maar een vergelijkend hulpmiddel van expressie
gebleven. De transpositie van de geliefde in de roos is bij haar eenvoudig niet gelukt.
Een ander maal, in een gedichtje van enkele regels, na een inleiding, die niet anders
is dan een inhoudsopgaaf, een verklarend voorwoord, haastig en onhandig met wat
Leopold, Boutens en Werumeus Buning beurt om beurt tot poëzie omgezet - lukt het
de dichteres toch nog, als zij tenslotte tot het kleine ding komt waar het haar hier om
te doen is, dit ook wezenlijk te zeggen - Zoveel ogen zegt zij in dit gedichtje dat
‘Troost’ heet, - zoveel ‘minnaarsogen’ zijn gebroken van liefde, dat, als de zee licht,
het daarvan moet zijn en dat, als een kind op het strand een schelp vindt, het daarom
is, dat hij zo lang over de witte glans daarin gebogen staat.
Verzen van langzame mijmering, van sfeer-verdichting om een eensklaps concreet
opgeroepen beeld, dat dan vol is van een vreemde, wilde en vasthoudende bekoring.

Dr. J.A. Roetert Frederikse
‘Dietsche sprokkelingen’
‘Ieder, die poëzie wil leeren liefhebben’, - schrijft Dr. Roetert Frederikse in de korte
voorrede van zijn schoolbloemlezing -, ‘moet beginnen met de lyriek van zijn eigen
tijd. Deze algemeene waarheid geldt in de eerste plaats voor de leerlingen van de
lagere klassen der inrichtingen van middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs,
die m.i. nog te veel gedichten uit het midden der vorige eeuw onder de oogen krijgen.’
Wat hier als een ‘algemeene waarheid’ wordt voorgedragen, schrijver dezes heeft
het, ongeveer precies een jaar geleden, met bijeenraping van al zijn letterkundige
durf als persoonlijke stelling gelanceerd: dat de taalkundige moeilijkheden van
gedichten uit het verleden voor kinderen de poëtische waarde ontoegankelijk maken;
dat dit een nasleep is van de dichterlijke misè-
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re der 19de eeuw; dat wij dan maar op de scholen in vredesnaam met '80 beginnen
moeten. Het is nu reeds een ‘algemene waarheid’ geworden en ik gevoel de inwendige
trots van de schooljongen, die een lager cijfer krijgt dan het vriendje dat hij bij zich
heeft laten spieken.
Het eerste deel van Dr. Roetert Frederikses bloemlezing is meer speciaal bestemd
voor de lagere, het tweede voor de hogere klassen van Gymnasium, enz. In beide
delen zijn de dichters in alfabetische volgorde geplaatst; in beide delen komen vaak
dezelfde dichters voor, maar in het tweede dan met ‘moeilijker’ werk; noten,
aantekeningen, korte karakteristieken ontbreken: de docent en de leerlingen hebben
maar te lezen, blaadjes om te slaan, te lezen, ad infinitum. In het eerste ‘gemakkelijke’
deel vindt men in 't algemeen meer natuur-poëzie, landschappen, stemmingen; in het
tweede meer intellectuele, diepzinnige en z.g. geestelijke uitingen van het menselijk
hart. Dit meen ik althans te bespeuren als de opzet dezer bloemlezing.
De bedoelingen zijn goed, maar de uitwerking heeft ze verwaterd. In beide delen
komen ongeveer zestig dichters voor, elk met een paar staaltjes; zestien was al meer
dan voldoende geweest. Dit primo. Secundo: geef in een leerboek Kloos op zijn
kloost, Van Eeden op zijn vaneedenst en Hélène Swarth op haar zwartst. Het kan
alles rijker, levendiger en aantrekkelijker zijn dan hier, waar de samensteller telkens
een gemiddelde prestatie van zijn dichters uitzocht, en hen op elkander als druppels
water doet gelijken.
Wat is de mening over Nederlandse poëzie van een gymnasiast die deze bundels
verwerkt heeft? - Er zijn veel dichters in Holland, maar het zijn geen kerels. Geef
mij maar Heine, Verlaine en Shelley. - Dat was niet het geval geweest als er van A.
Roland Holst eens iets anders was opgenomen dan ‘Het stille huisje’ en drie tedere
liefdeliedjes, zijn ‘De ploeger’ of ‘Het gebed van de harpspeler’ bijvoorbeeld, die
even algemeen begrijpelijk zijn en tienmaal vaster geschreven; als men van Leopold
de ‘Claghen’ en rondeel-vertalingen verruild had voor
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één langer gedicht (Leopold is een geheel anders-geaard en mateloos groter dichter
in zijn lange dan in zijn korte gedichten); als men van Kloos ‘Okeanos’ en ten minste
tien sonnetten gelezen had; als men van Gorter iets anders kende dan één tamelijk
wee fragment uit de ‘Mei’, als Henriëtte Roland Holst er met haar ‘Gebroken kleuren’
of tussenzangen uit de ‘Vrouw in het woud’ vertegenwoordigd was; als Marsman er
in stond in plaats van Maurice Roelants en Gijsen in plaats van Ine van Dillen. Een
dertigtal poëten kon men schrappen, eenvoudig omdat ze misschien heel gevoelig
zongen, maar geen ‘kerels’ geweest zijn, geen figuren die iets nieuws en persoonlijks
aan hun tijd toevoegden. Sinds Beethoven muziek, Baudelaire gedichten en
Dostojewsky romans maakte, is dit nu eenmaal het criterium geworden: voegde de
kunstenaar een persoonlijk leven aan het tijds-bewustzijn toe, gaf hij een
psychologische gestalte in zijn werk, zou zonder dit werk zijn tijd een
gevoelsbewustheid armer geweest zijn.
Juist gevoelsbewustheid is het wat kinderen in poëzie zoeken en maar voor het
oprapen vinden in dichters als Heine en De Musset. Juist de Nederlandse poëzie is
het, die dit in alle schakeringen van inhoud en vorm, in alle gradaties van hartstocht
tot sereniteit, van eenvoud tot raffinement, van natuurbeschouwing tot mysticisme,
weergaloos in de moderne tijd heeft gegeven. Een Nederlands bloemlezer behoeft
volstrekt geen genoegen meer te nemen met ook maar één enkel gedicht van tweede
rang.

Jacques Rivière et Paul Claudel
‘Correspondance 1907-1914’
Het zal niet veel Hollandse schrijvers overkomen, wat Paul Claudel in februari 1907
overkomen is: met de post een brief te ontvangen, een hartstochtelijk en hoogdravend
stuk proza, waarin een geheel onbekend jongmens, die, naar hijzelf schrijft, ‘twin
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tig jaar is zoals iedereen tegenwoordig’, zich tot je richt met de wens, neen, met de
eis, zijn biechtvader te zijn, zijn geestelijke nood aan te horen en per omgaande een
geneesmiddel te sturen. Frederik van Eeden kreeg misschien ook zulke brieven? En
Dirk Coster? Claudel, toen hem dit overkwam, zat in China, had niet veel te doen dan wat
administratief werk op een consulaat, en was juist begonnen aan zijn ‘Vijf grote
oden’ en een Magnificat. Hij antwoordde het jongmens, in wiens brief hij de
emotionele hartsuitstorting met de filosifische inhoud vergoelijkte, en zond hem,
zeer theoretisch en fragmentarisch, enige brokstukken van juist onlangs tijdens
Bijbel-lectuur en sacramentsaandacht zelf verkregen nieuwe zekerheden. Hij maakte
zich van de gepijnigde ‘schreeuw’ van de jeugdige Rivière af, door het woord, dat
hij schreeuwde au sérieux te nemen. Voor de zoveelste maal verkeerde iemand, die
God gevonden had, in de mening dat hij een ander Hem kon doen zoeken. Voor de
zoveelste maal bleken theologische formuleringen, die voor de ‘gelukkige vinder’,
als ik mij zo mag uitdrukken, eenvoudige bewustwordingen van zijn geluk betekenden
en een morele hygiëne aangaven om het leven in dienst van de Gevondene te
disciplineren, voor een ander niet anders dan bitterheid en vergeefse vermeerdering
van wetenschap omtrent de Niet-Gezochte.
Rivière van zijn kant, toen hij het antwoord van Claudel ontving, was daarmee
volmaakt tevreden. Hem kon niet schelen wàt Claudel schreef, maar dàt Claudel
schreef. Hij was met een Ars Poëtica of opmerkingen over China even gelukkig
geweest, als met het ‘ga naar een priester en bid dagelijks een kwartier’ dat hem
thans werd toegevoegd. Want waar hij aan leed, was een geheel andere ziekte dan
metafysische hunkering; het was een jongehonden-ziekte die Barrès heel wat beter
begrepen zou hebben dan Claudel. Dus antwoordde hij weer aan Claudel, weidde
uit over de vraagstukken door deze gesteld, richtte zijn blanke geest en zijn
onbeschreven gemoed naar deze zaken, die hem in de grond niet meer dan een ernstig
spel waren, een spel
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waarvan hij gaarne de regels wilde leren kennen, en de correspondentie ontstond,
die thans in boekvorm uitgegeven werd. Spoedig na de aanvang der briefwisseling
echter is Rivière verloofd geraakt, met de zuster van zijn enige vriend, de schrijver
Alain Fournier, - hij begint studies te publiceren, hij kiest een literaire loopbaan, en
de correspondentie, die voor ons ligt, verloopt in religieus-letterkundige opmerkingen
over de grote studie die Rivière aan het werk van Claudel gewijd heeft (en waardoor
Claudel eigenlijk eerst in Frankrijk beroemd en gelezen werd), over Rimbaud,
Baudelaire, Engelse poëzie, elkaars recente publikaties, etc., in één woord, in een
briefwisseling, zoals die overal tussen grote schrijvers bestaan heeft en die altijd voor
ingewijden en lettré's van bijzonder belang is. Men vindt hier wat Claudel over Renan
en Taine denkt, over Coventry Patmore, die hij uitermate (mijns inziens terecht)
bewondert, over Chesterton, van wie hij fragmenten met eerbied vertaalde.
Rivière zelf (krijg ik de indruk), nadat hij zijn groot opstel over Claudel
gepubliceerd heeft, trekt zich meer en meer van Claudel terug; loopt over naar, of
liever, komt onder de invloed van André Gide en, voor zover hij een religieuze gids
nog altijd van node heeft, verlaat zich meer op de intimiteit van zijn gelukkig
gezinsleven, op zijn vrouw, op de zachtmoedigheid van godsdienstig ‘zoeken’, zoveel
weldadiger voor zijn gemoed dan de misschien wat barbaarse hevigheid van Claudels
absolutisme en orthodoxe uitbundigheid.
De correspondentie met Claudel is wanneer de oorlog uitbreekt reeds gestaakt.
Het is echter aantrekkelijk Rivières gedrag nog even te vervolgen. In het begin van
de oorlog wordt hij krijgsgevangene gemaakt en leeft drie jaar in de grootste
eenzaamheid en verstoken van alle geestelijk contact in een Duits stadje. Hier schrijft
hij zijn psychologische roman ‘Aimée’; hier begint weer zijn inwendige strijd tegen
wat hij de ‘werkelijkheid van het niets’ noemde. Hij komt na de oorlog als een
bekeerling in Frankrijk terug en heeft ‘A la trace de Dieu’ geschreven. Maar terstond
weer, in de schoot der huiselijkheid te-
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rug, ziet hij de dood zich ontdoen van zijn prikkel en de hel van haar verdoemenis.
Hij wordt een bijzonder bekwaam en ijverig essayist, secretaris der redactie van de
‘Nouvelle revue française’, het beste letterkundige tijdschrift van de wereld; hij wordt
een der middelpunten van het bedrijvig literair Parijs. - Hij stierf, nu precies een jaar
geleden, een jonge man van 39, een vereerd voorbeeld voor zijn vriendenkring,
iemand die een ingetogen hart had en bij de warmte daarvan leefde. Hij had de gave
helder te kunnen zijn en innig tevens, er was iets in de kuise klassiek van zijn
schrijftrant dat aan ‘empire’ deed denken, aan de beeldhouwer Canova bijvoorbeeld,
van wie ik zoveel houd, aan Maurice de Guérin, aan de schilder Ingres, wie hij een
opmerkelijk opstel gewijd heeft. Hij vermeed romantiek om de troebele zinnelijkheid
en realisme om de achterliggende geestelijke hardheid van houding. Hij heeft zich
tot de indifferentie van Gide meer aangetrokken gevoeld dan tot het dilettantisme
van Gourmont, want hij verachtte elk epicurisme als een ‘toegeven’.
Om tot de correspondentie met Claudel terug te keren, geen der beide schrijvers
vertoont zich daar in zijn volle kracht. Claudels brieven zijn lang niet vrij van
vroom-zachte banaliteiten, van kapelaans-vermaningen, van pedantisme en
oneenvoudigheid. Zoals wanneer hij schrijft: ‘Ga heen en kniel neer voor het prachtige
Madonna-beeld in de Notre Dame. Daar is het dat ook ik me bekeerd heb. Groet
Haar van mij.’ - Ook voelt men in Claudel, dat hij te zeer Rivière een talentrijk jong
schrijver achtte, om hem om een kwestie van ketterij van zich af te stoten. Een discipel
te vinden is een grote temptatie.
Wat Rivière betreft, waaraan hij in 1907 zelf leed, hetgeen men tussen de regels
van zijn brieven uit die tijd door leest, hetgeen hij naderhand, in 1924, in een
gepubliceerde correspondentie met Antonin Artaud, zo voortreffelijk als een ‘nouveau
mal du siècle’ formuleerde, - het was niet minder dan de verschrikkelijke groeipijn
die wij allen omstreeks ons twintigste jaar gevoelen. Ieder tijdperk ondergaat dit
ellendige leed weder anders in het bewustzijn van zijn jongste schrijvers. Breero was
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een drager daarvan, en De Musset, en Hofmannsthal, en Dowson. Bij Rivière, meen
ik, was het tamelijk zuiver bewust maar niet in bijzonder sterke mate aanwezig.
Lectuur van Renan, van Mithouard, van Charles-Louis Philippe zal er toe hebben
bijgedragen. De merkwaardige vorm, waarin het zich in zijn tijd, en eigenlijk nog
tot op heden voordoet, is de ‘overdrijvende bekentenis’, van eigen minderwaardigheid,
van zwakte, de zucht zichzelf eerlijk te slopen, en op die eerlijkheid nog als een
laatste heldhaftigheid trots te zijn.
Het mooiste gedeelte van het boek - en het best geschrevene - is noch van Claudel
noch van Rivière; het is de inleiding tot de correspondentie door mevrouw
Rivière-Fournier. Zij spreekt met een stem nog boordevol van het ontroerd geluk
waaraan zo plotseling een eind kwam, maar dat voor haar nooit zal ophouden. Ik
dacht onwillekeurig terug aan Rivières meesterwerk: zijn levensbeschrijvende
inleiding tot het nagelaten werk van Alain Fournier, zijn zwager. Deze vrouw, en,
om haar heen, de beide vrienden, haar broer en haar man, zij schiepen om elkander
een sfeer van innige gevoelsveredeling, een tedere muziek van elkander goed kennen,
verwant zijn en liefhebben. De geringste dingen van het leven werden er zingende
van, en ik denk aan schilderijen van Millet, aan passages uit Péguy, aan het warme
landschap van Frankrijk.

Richard Strauss - Hugo von Hofmannsthal
‘Briefwechsel’
De zoon van de componist Richard Strauss heeft de correspondentie tussen zijn vader
en de dichter Hugo von Hofmannsthal gepubliceerd. De muziekgeschiedenis en de
literatuur danken aan deze merkwaardige samenwerking: Elektra, Der Rosenkavalier,
Der Bürger als Edelmann, een vrije bewerking van Molières Le Bourgeois
Gentilhomme, met het alleraardigste oorspronkelijke tussenspel ‘Ariadne auf Naxos’,
Die Frau ohne
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Schatten, een ballet voor Nyinsky ‘Josef en Potifars vrouw’, dat door de Russen
onder Diaghilew werd uitgevoerd.
Het merkwaardige van deze samenwerking berust vooral bij de dichter. In jaren
en jaren was het niet voorgekomen, dat een werkelijk belangrijke figuur zich met
het schrijven van libretto's had bezig gehouden. Van de samenwerking tussen Mozart
en Da Ponte en Schikaneder is weinig bekend en Mozarts persoonlijke hulp bij de
tekst moet wel groot geweest zijn; Wagner vervaardigde zelf zijn gedichten, holle
woordgeulen die voor ieder leeg zijn die daarin niet reeds lezende de muziek hoort
stromen; Scribe is geheel achter Meyerbeer en Auber schuilgegaan; overigens schijnen
componisten voorkeur te hebben gehad voor prullen van librettisten, wier werk ze
maken en breken konden. Een schijnbare uitzondering slechts zijn Debussy met
Maeterlincks ‘Pelléas en Mélisande’, en Moussorgsky met Poesjkins ‘Boris
Godunow’: hier vonden de componisten de tekst kant en klaar in de literatuur gereed
liggen, maakten enige wijzigingen, maar van eigenlijke samenwerking was geen
sprake.
Toch is het vreemd dat het voorbeeld van Strauss en Hofmannsthal zo uniek
gebleven is. Ogenschijnlijk, zou men zeggen, staan muziek en poëzie dichter bij
elkaar dan ooit. De muziek, sedert Schumann, met een zekere dramatische inslag
langzamerhand tot besliste z.g. ‘programma’-muziek uitgegroeid, vertoont een zucht
tot gedachte-inhoud, tot ‘literaire bedoelingen’, die oppervlakkig gezien in strijd is
met haar eigen abstracte wereld, met haar mathematiek, waar Bach van uitging en
waar Beethoven toe terugkeerde. De poëzie, van haar kant, ging sinds de symbolisten
steeds sterker haar metrum verleggen naar een muzikaal accent (‘de la musique avant
toute chose’), en overigens zo uiteenlopende dichters als Claudel in Frankrijk, Yeats
in Ierland en Leopold bij ons, schreven eerder wat men muzikale perioden kan noemen
dan syntactische volzinnen.
Wat in de correspondentie tussen Hofmannsthal en Strauss treft, is, bij een bijzonder
versterkte toon van vriendschappelij-
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ke omgangsvormen, een gemis van persoonlijke verstandhouding. Het is het werk
dat hen samenbracht, maar de ontmoeting, lijkt mij althans, bleef uiterst zakelijk.
Hofmannsthal die, als jongen van achttien, de mooiste gedichten geschreven had die
in het Duits sinds Hölderlin geschreven waren, had een uitweg, een culturele uitweg,
gevonden voor de sensitieve spanningen die iemand als Rimbaud tot een
avonturiersleven dreven. Oneindig intellectueler, oneindig meer vermoeid ‘lettré’
dan deze, maar bovendien niet in staat tot een uiterste spankracht van geluksextase
en het ‘mystische’ in Rimbaud, heeft hij een pessimisme, dat meer uit een depressie
der instincten dan uit een wereldbeschouwing voortkwam, verfijnd tot het ‘trop naïf’
van een fin-de-siècle barok, dat voor hem meer opzettelijke kunstvorm was dan,
zoals bij Oscar Wilde bijvoorbeeld, opzettelijke levenshouding. Waarschijnlijk heeft
hij via Grillparzer dit aan Calderon te danken, de Spaanse toneelschrijver uit de tijd
der Barok, van wie hij enige grote stukken voor de moderne tijd omwerkte. Het
resultaat, wat oorspronkelijke arbeid betreft, was voorlopig kleine lyrische drama's
(‘Der Tor und der Tod’, ‘Das Bergwerk zu Falun’, enz.) waarin de persoonlijke
instinctieve depressie, zal ik maar zeggen, zich in de weinige gestalten die in de
stukken optreden verheldert, terwijl tussen hen, als een nevel tussen heuveltoppen,
een sfeer van nadenkende neerslachtigheid, van ‘Tiefsinn’, blijft hangen. Wat
Hofmannsthal nu met zijn grotere toneelstukken voor had, was de verheldering ook
van deze sfeer. Wat de gestalten betreft, hij zocht naar zo eenvoudig mogelijke
personificaties van in hun omtrek gesuggereerde elementaire problemen. ‘Jedermann’,
de bewerking van ‘ Elckerlijck’, is het eerste grote stuk. Wat de intriges betreft, hij
richtte zich naar het blijspel, van Beaumarchais in de eerste plaats, de onvergelijkelijke
Figaro, de Barbier van Sevilla.
Juist op dit punt van zijn ontwikkeling kwam hij Strauss tegen, wiens ‘Don
Quichotte’, wiens humoreske ‘Tijl Uilenspiegel’ vooral, hem moeten hebben
aangetrokken. Zij ontmoetten elkaar in een kleinste gemene veelvoud van ‘geestig-
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heid’. Het voornemen een opera ‘Semiramis’ te maken wordt opgegeven, omdat
Strauss zijn plannen te heerszuchtig opdringt. Hun beider meesterwerk gedurende
de tien jaar gemeenschappelijke arbeid wordt ‘Der Rosenkavalier’ en het tussenspel
‘Ariadne auf Naxos’. Toen reeds was Hofmannsthal weer enigszins vermoeid van
het luchthartige, en in Molière, die hij tevoren als een overgang van de Italiaanse
‘commedia del arte’ naar Beaumarchais gezien had, ging hij andere elementen
bespeuren: de persoonlijke karakteruitbeelding, als een samentrekking van gestalte
en sfeer in één menselijke omtrek. Nog werkt hij, met een zekere wanhoop, door aan
‘Die Frau ohne Schatten’, waar hij al jaren mee rondliep. Maar het stuk, eerst na de
oorlog in een geheel veranderd Duitsland ten tonele gebracht, werd geen succes,
evenals ook de bewerking van ‘Le bourgeois Gentilhomme’ mislukt was. Zijn grote
komedie uit deze tijd is ‘Der Schwierige’, een geknipte rol voor Verkade, die deze
zich haasten moest eens in Amsterdam te brengen.
Zie hier, in overzicht, Hofmannsthals levensloop. Hij werd, vlak na de oorlog, de
leidende figuur van de Festspiele te Salzburg. - Strauss is, bij deze ontwikkeling
vergeleken, enigszins achtergebleven. Hij heeft veel moeten afstaan aan Mahler, aan
Debussy, aan Schönberg zelfs, en is, zien wij thans, eerder een figuur die met Gerhart
Hauptmann dan met Hofmannsthal zou harmoniëren. Hofmannsthal was als librettist
oneindig sterker dan hij als opera-componist, maar daarentegen veel bewegelijker,
zoekender. Strauss had aanvankelijk een libretto meer à la Wagner willen hebben
(nacht, oerwoud, onweer), naderhand, als hij in het humoreske met ‘Der
Rosenkavalier’ succes heeft, vraagt hij naar een stuk met meer psychologische
verdieping, met meer geestigheid naar het sentimentele, en noemt als genre ‘Liebelei’
van Arthur Schnitzler. Dat nooit, roept Hofmannsthal, enigszins inwendig gekwetst
vanwege de koelheid waarmee Strauss de tekst voor ‘Ariadne’ ontving. Van dit
moment af gaan de wegen uiteen, en ‘Die Frau ohne Schatten’, waartoe Hofmannsthal
Strauss eigenlijk dwingen moest, evenals reeds
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tot het Jozef-ballet, is uit een van beide zijden enigszins geforceerde toenadering,
uit oprechte waardering, die zonder persoonlijke reactie bleef, ontstaan.
Behalve uit muziek-historisch oogpunt, hoe de teksten ontstonden, Strauss'
medewerking in de enscènering, Strauss' raadgevingen en voorstellen tot wijziging
of omwerking van passages, waarvan Hofmannsthal doorgaans gewillig en dankbaar
gebruik maakt, biedt de briefwisseling weinig belangrijks. Beide mannen houden
het hart gesloten voor elkaar. Na 400 bladzijden correspondentie, een gezamenlijke
reis naar Rome, talloze ontmoetingen, zegt Hofmannsthal: ‘Ik ben een veel vreemder
mens dan u vermoedt, u kent mij maar weinig, slechts mijn oppervlakte. Wat mij
beheerst ligt elders dan u zien kunt. - Uw wilskrachtige persoonlijkheid, en vooral,
de geestelijke persoonlijkheid die ik mij uit uw muziek zelf samenstel, hebben mijn
waarachtige vriendschap; meer kan ik niet zeggen, meer kan ik niet geven.’
Er is een prachtige bladzijde, waarin Hofmannsthal de ‘kuisheid’ van Jozef
tegenover Potifars vrouw aan Strauss uitlegt, die daarin niet anders dan een bangelijke
burgerlijkheid gezien had; er is een scherp-geformuleerde kritiek op Molière; men
leest zelden zulke fantasieën over Ariadne, Bacchus, Semiramis, als hier; maar er is
een rijstebrijberg van nietszeggende rommel daaromheen en men moet wel heel
gulzig zijn, als men tot de weinige koekjes wil dooreten.

A.D. Keet
‘Gedigte’
‘Hulle sê, by wyse van 'n grap, dat die meeste gedigte oor die skoonheid van die
lente geskrywe word in die winter. So kan ook beweer word, maar dan in alle erns,
dat die vaderlandse digter dikwels pas die eintlike skoonheid van sy vaderland ontdek,
as hy in die buiteland vertoef. So het dit b.v. met onse
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baanbreker, Jan Celliers, gegaan, terwyl hy in die Switserse gebergte sit. En so het
die skrywer van hierdie bundel pas in Holland, waarheen hy getrek het om vir dokter
te studeer, gedigte oor volk en vaderland begin skrywe.’ De gedichten, die Keet, volgens zijn voorrede, waarvan ik hier de aanvang overnam
en die een onderschrift heeft ‘Op see, huistoe, Nov. 1919.’ -, de gedichten die Keet
in zijn studententijd in Amsterdam schreef, ze werden daar uitgegeven en bereikten
nu reeds een vierde druk. ‘Op grond hiervan kan ons die hoop uitspreek, dat die
Afrikaanse literatuur gaandeweg net so sy weg naar die harte van die hollandse lesers
sal vind, as die vlaamse literatuur gedoen het’, - zegt de uitgever in een voorrede
voor de tweede druk, die hier nogmaals is overgenomen.
Het merkwaardige van deze literaturen, die voor ons Hollandse lezers niet taalmaar dialect-kunst zijn, heeft Verwey zo goed begrepen, toen hij in zijn studie over
‘De poëzie van Zuid-Afrika’ schreef, dat zij niet uit een schrijftaal maar uit een
spreektaal voortkwamen. Deze poëzie, zegt Verwey, is een bloem van spraak, zoals
zij in zijn meest bewogen dagen, uit het hart en op de lippen van een dichter ontloken
is.
Wat, vooral voor lyriek, de grotere ‘charme’ is niet in een schrijf- maar in een
spreektaal zich uit te drukken, zal ieder duidelijk zijn. De gehele poëzie bij ons vóór
'80 en ga als ge enkele gedichten van Luyken en Poot overslaat maar gerust terug
tot en met de alexandrijnen van Vondel, was geschreven in schrijftaal, in
declamatie-taal als ge wilt, maar nimmer in spreektaal, zoals enkele van Vondels
kleinere gedichten, van Huygens, maar vooral van Breero. De dichter placht zijn
stem iets te verhogen, te doen zwellen, hij voelde zich iemand die tot een menigte
sprak en niet slechts voor zichzelf een gevoel in woord bracht. En zie hier, waarom,
toen de mannen van '80 begonnen te schrijven, zij zo de nadruk legden op de
persoonlijke emotie. Hunleus had kunnen luiden: schrijf in de spreektaal; en misschien
was dit hun leus ook wel, taalkundig bezien, al formuleerden zij het van een dichterlijk
standpunt uit als: schrijf in de emotie-taal.

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

413
De Afrikaanse poëzie die in het werk van Celliers, Leipoldt en enige anderen prachtige
dingen heeft voortgebracht, is een argument geworden in de taalstrijd. Iedere poëzie
is dat, maar niet in de eerste plaats exterieur, zoals in Zuid-Afrika tegen het Engels,
in Vlaanderen tegen het Frans. Iedere poëzie is het gevolg van een interieure taalstrijd,
in het hart van de dichter, tussen een natuurlijke gevoelsonbewustheid en een
overbewuste persoonlijkheid, twee elementen in hem, die in zijn taalvermogen elkaar
ontmoeten en elkaar soms zo fel op leven en dood bestrijden dat ‘de mens moet
doodgaan eer de kunst' naar leeft’. Poëzie is dan het resultaat van een overwinnende
‘sprong’.
In oorlogsjaren, in tijden van nationale depressie, zelfs in perioden van eigen
persoonlijke hevige agitatie, kunnen grote dichterlijke voordelen zich voordoen,
hoezeer de dichter als mens daar dan voor ‘betaalt’. De beide elementen, natuur en
overbewustheid, ontmoeten elkander op een ander gebied dan het taalterrein, het
gevolg is een persoonlijk besef van iets dat dieper en breder is dan het persoonlijke,
b.v. het leed van een volk, en er ontstaat een poëzie, in een spreektaal die plotseling
de taal van een volk is. Dit uit zich niet in een ‘Hymne op de Boer’, noch in een
‘Loflied op de Voortrekkers’, of dergelijke liederen, die bijna het tegengestelde zijn
van wat ik bedoel. Want die kunnen wel een enthousiasme verwekken dieper dan de
persoonlijkheid, maar alleen in mensen, die ze kunnen ‘navoelen’, - en zij komen
zelden voort uit een persoonlijk besef daarvan. De gedichten, die ik bedoel zijn
gedichten als ‘De ossewâ’ van Celliers, het ‘Zeepkissie’ van Leipoldt, gedichten die
kleine dingen beschrijven, die plotseling volkssymbolen worden, zoals de spreektaal
daar dan in volks-taal overgaat.
Keets poëzie bestaat voor een groot deel uit ‘Minneliedjes’. Hij zegt zelfs in zijn
voorrede dat hij voornemens is een aparte bundel daarvan uit te geven. Het
merkwaardige van minnepoëzie is, dat zij doorgaans een cultuurtaal-begin
veronderstelt (Petrarca, Hooft). Zij verlegt het natuur-element in de dichter naar
binnen, binnen in zijn eigen hart. In de persoon-
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lijkheid van de dichter wordt het oerbewuste element overheersend, en de eigenlijke
‘vijand’, de ‘weerstand’ wordt de taal. Zonder zeer grote taalbeheersing, is
liefdespoëzie degeen die het eerst of flauw of gekunsteld wordt. Een verliefd hart
voert bijna vanzelf zijn taal tot poëtische uitstorting op, maar slechts een dichter
beheerst deze uitstorting binnen de taal.
Keets minnedichtjes zijn uiterst zwak. Hij zegt dat haar ogen blauw zijn, dat zij
ver is, dat hij zonder haar ‘nie leef nie’. - Zijn enig werkelijk gedicht van liefde is
niet als zodanig opgezet, het is een gedicht ‘By die vrouwemonument’. Zijn meisje
kan hier trotser op zijn dan op de rijmpjes op haar ogen, enz. In 1914 komt in
Zuid-Afrika de oproep om in de oorlog vóór Engeland mede te vechten. Maar het
vrouwenmonument, herinnering aan de concentratie-kampen, spreekt nog tezeer een
directe taal tot de harten der Boeren.
Sy kyk nog naar die Weste,
'n Traan rol oor haar wang.
Sy sien hoe hul die beste
Nou jaag, en skiet, en vang.
Terwijl die kinderkrete
Nog hardop roep om wraak,
En oor die land se breedte
Die wagwoord was: ontwaak!
Terwijl die dorre bene
Kon opstaan uit die graf
Van Vrijburg tot by Weenen
Begin die perde draf --

Dan komt de oproep: vechten voor Engeland, met de sluipende argumenten: de tijd
heeft de haat genezen, de pijn is verdoofd. Maar goddank het ons leiers
Nie almal so gepraat.
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Daar was de Wet en Beyers,
Die toon dit met 'n daad
Dat ons nie gou vergeet nie
Die vrou wat só moes ly,
En wie dit nog nie weet nie
Die hoor dit nou van my:
Die volk gaan nooit verlore
Wat sulke vroue eer,
Hy sal vandag of more
Sy land se lot beheer.

Leopardi
Leopardi was Italië's grootste dichter uit het begin der vorige eeuw, en hij vervulde
daar, in zover een dichter in de geschiedenis van zijn volk een bewustzijnsformatie
is, enigszins de plaats van De Vigny in Frankrijk, van Coleridge in Engeland en
Hölderlin in Duitsland. Door en door neerslachtig van natuurlijke aanleg, wist hij
echter, door overspanningen van een aanhoudend arbeidzame wijsgerigheid, een
levenslang pessimisme tot een wereldbeeld om te zetten waar hij zichzelf buiten kon
houden, wist hij het leven te gaan zien als een retoriek van het noodlot waar hij zelf
niet aan meedeed, en verdonkerde een voortdurend gevoel van persoonlijk
onvermogen onder een filosofische bitterheid. Wat hij zodoende intact hield, waren
zijn instincten en zijn momentele bovenaardse visioenen, en ik vermoed, dat hij de
daar tussenin liggende gevoels-neerslachtigheid alleen daarom zo streng tot een
heroïsch ascetisme gedisciplineerd had, om in de eenzame ogenblikken van verrukking
aan geen romantische vertroebelingen bloot te staan. Hij leefde ten slotte voor deze
enkele momenten, die hij in zijn verzen uitdrukte en in zijn proza voorbereidde. Wat
hij scherp in zichzelf onderscheidde was de opzet van een gedicht en de uitwerking
daarvan. De opzet steeds als een uitzonderingsmoment,
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een inslaande vereenzelviging van visioen en instinctief geluk; de uitwerking, een
herinnering daaraan, iets waarbij hij al de factoren van zijn natuur en bewustzijn
weder in het spel bracht.
Hij schrijft in maart 1824 (Leopardi is dan 26 jaar oud): ‘Ik heb in mijn leven maar
zeer weinige en korte gedichten geschreven. Ik gaf daarbij altijd aan een ingeving een razernij - gehoor. Als dat me overvalt, maak ik in enkele ogenblikken de opzet
en de indeling van het geheel. Wanneer dit voorbij is, pleeg ik te wachten tot de
drang terugkeert. Gebeurt dit, gewoonlijk pas enige maanden later, dan zet ik mij
aan de uitwerking, wat echter zo langzaam gaat, dat ik ook voor het kleinste gedicht
twee à drie weken ten minste nodig heb. Dit is mijn methode van werken, en als de
ingeving niet vanzelf komt, kan je beter water uit een stuk hout slaan dan één enkele
versregel uit mijn hersens. Anderen schrijven gedichten wanneer ze maar willen,
maar die bekwaamheid bezit ik geheel niet.’
De ‘Insel’-uitgeverij heeft een keuze van het meest typerende uit Leopardi's werk
samengebracht om het Duits publiek een overzicht en karakteristiek van hem te
geven. * De keuze en een (veel te korte) inleiding werden gemaakt door een Italiaan,
Vicenti, de vertaling door een Duitser, Wolde. Het merkwaardigste wat men in dit
boek zal vinden zijn de brokstukken uit het ‘Zibaldone’, een dichterlijk dagboek,
waarin Leopardi, evenals mystici als Augustinus of Meister Eckhart mededelingen
doen van hun ervaringen, als het ware een bijna dagelijks compte-rendu aflegt van
zijn ontroeringen tijdens creatieve momenten, tijdens intense lectuur (hij was een
hartstochtelijk lezer, die zich bedwelmde aan een boek zoals een ander aan opium,
zodat het lezen zijn zwak gestel letterlijk verwoest heeft), tijdens uren van studie,
van overweging, van ‘uitwerking’, zoals hij het zelf meermalen noemt.
Zijn ‘Operette Morali’, kleine fantasieën in proza, meest in dialoogvorm, dialogen
tussen imaginaire persoonlijkheden die soms enorme afmetingen aannemen, als in
het gesprek tussen de

*
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Natuur en de IJslander, treffen meer door de suggestie dezer figuren dan door hun
inhoud. Het zijn opzetten waaruit een zoveel gemakkelijker dichtend en parater
woord-artiest als Byron was, grote dichtwerken als Caïn opbouwde. Leopardi was
te zeer doordrongen van de merkwaardige uitzonderingskracht van poëzie, om haar
ooit elders aan te wenden, dan waar zijn aandrift zonder haar geen stand zou houden,
zijn bezieling geen object vinden. Zodoende werd hij - misschien tegen zijn wil poëtisch beperkt tot lyriek, en het gevolg was, dat zijn proza als stijl veel
onberispelijker is dan zijn poëzie als vorm.
Hij was een groot dichter, niet omdat hij grote gedichten maakte, als Tasso of
Hugo, maar omdat hij een groot man was, op gedichten als zijn enige daad
aangewezen. Hij heeft zich zijn leven lang (1798-1837) benauwd gevoeld door zijn
tijd, door politieke omstandigheden in Italië, door zijn ziekelijke aanleg. Wanneer
hij verzen schreef - en nu bedoel ik de momenten van creatieve opzet en niet die van
uitwerking - leefde hij in momentele verrukkingen. Dit verklaart het idyllische van
een groot gedeelte van zijn gedichten, die dan ook, in de uitwerking, meer naar het
elegische werden gestemd.
De vorm van zijn poëzie is zwevend: regels van ongelijke lengten en vaak zonder
rijm. Vorm is dikwijls alleen gezocht in een bijzonder zuiver zwellen en deinen van
zinsperioden in een melodieus verband; hij is een meester in het maken van een
hartstochtelijke climax, van het direct oproepen, van het eindeloos aanhouden van
een eenmaal aangevangen ritme. Hij gebruikt weinig vergelijkingen, hij noemt, en
woord en beeld zijn onafscheidelijk. Stemmingen suggereert hij met situaties.
De vertaling van dergelijke poëzie van zulk een taalkracht is uiterst moeilijk.
Poëzie met scherper inhoud of meer gedachten-constructie leent zich daar beter toe.
Bovendien: poëzie kan alleen door een dichter vertaald worden.
Wat het Insel-boek levert, is dus vooral interessant om het proza van Leopardi, de
dagboeken, de dialogen. Om een indruk van zijn poëzie te krijgen, geeft dit boek
weinig.
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In de bundel ‘Om de stilte’ van de dichter Keuls vindt men twee vertalingen van
gedichten van Leopardi in het Nederlands.

Peinzende over ‘Kleine Inez’
R. van Genderen Stort: ‘Kleine Inez’
Inderdaad, dit is een boek om uren-lang over te peinzen, maar het mist deze bekoring
voor wie er zijn smaak niet naar weet in te stellen. Want het behelst geen problemen,
het sleept niet mede naar gebeurtenissen, het dwingt door zijn zachte constructie niet
tot aanvaarding van levenshoudingen of persoonlijke uitkomsten daarvan. Het geeft
slechts, in zeer flauwe curven, de ontwikkelingsgang van een vijf, zes mensenlevens,
geen van alle, op één enkele na, bijzonder individueel bepaald, onderling zo goed
als los van elkander blijvend, die elkander bijna nergens raken of kruisen, lijnen ieder
apart waargenomen en getekend, zonder dat een intrige knooppunten bewerkstelligt,
zonder dat een verhoogde spanning conflicten teweeg brengt; - maar het geeft deze
langzame levensprocessen zo vervuld van gemoed, zo innig, zo zwellend van
beheerste tranen, en vooral: het geeft dit alles zo diep in een rijk-gekleurde achtergrond
verzonken, zo weggevaagd en vereenvoudigd tot een natuurlijke voltrekking
teruggebracht, dat het gehele boek de indruk achterlaat van een landschap gezien te
hebben, een landschap waarin men de diepliggende levenslijnen als traag-buigende
rivieren naar een verschiet heenglinsteren ziet. - Niet met geestelijke arbeidzaamheid
op positieve uitkomsten gericht, lijkt dit boek geschreven, noch romantisch door
sentiment overmachtigd, neen, veeleer in dezelfde verhoogde stemming waarin het
de lezer achterlaat, peinzende, als over een panorama uitziende, zonder andere
gedachte dan het bezonken geluk dat een ruim uitzicht geeft, zonder ander doel dan
het overzicht over zoveel door de afstand beminnenswaardige werkelijkheid, en met
het besef, misschien,
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dat de ziel een heldere hooggeheven spiegel is waarin, als in een avondwater, de
wereld klaarder weerkaatst wordt dan zij is.
Zo lijkt mij het boek van Van Genderen Stort geschreven en zo moet men het
lezen als men de bekoring ervan ondergaan wil. Schrijvende is hij als romancier van
zijn menselijke figuren, wier levensloop hij uitbeelden wilde, uitgegaan, maar inplaats
van er ‘helden’ van te maken en uit hun persoonlijkheden gestalten met
bovenmenselijke aanduidingen op te bouwen, zoals iemand als Dostojewsky dat kan;
- inplaats van, zoals Balzac zo meesterlijk heeft voorgedaan, hen zo reëel te doen
zijn dat de lezer de gewaarwording heeft hen op straat te ontmoeten, hen voorbij te
gaan en na te zien; - inplaats van hun levenslopen in zulke netten van gesponnen
verhoudingen samen te voegen, dat hun door de omstandigheden geprikkelde karakters
gedurende de verwikkelingen zichtbare proporties aannemen, zoals al de grote
romanciers die tevens meesters van intrige en compositie waren plachten te doen; inplaats van zelfs één dier ‘overdrijvingen’ aan te brengen welke nu eenmaal factoren
van grote kunst schijnen te wezen, - heeft Van Genderen Stort, toen hij, van zijn
menselijke figuren uit, aan zijn roman begon te arbeiden, een tegengestelde werkwijze
toegepast, die men met ‘verbredende uitdieping’ misschien zou kunnen aangeven.
Hij duidde hun karakter aan met hun afkomst en bloedverwantschap, hij liet hun te
schaarse handelingen in een diepte van een dromend gevoelsleven afzinken, en dit
loste hij weder op in een zo zuivere stemmingsuitbeelding van natuur en landschap,
als wij na Van Looy misschien, na de ‘Kleine Johannes’ misschien, zelden in een
Hollandse roman aantroffen. Want natuurbeschrijving wordt dikwijls als omgeving,
als detail, maar heel weinig als uitdrukkingsmiddel, als inhoud zelf gegeven.
Een andere reden, waarom dit ‘blanco’ boek ons zo wonderlijk peinzende achterlaat,
is wellicht, dat de lezer doorgaans niet het gevoel heeft met het beschrevene mede
te leven, maar wel vaak met de schrijver mede te schrijven. Het boek, als het ware,
geeft materiaal, maar stelt zich geen ander doel dan dit zo zuiver
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mogelijk te geven. Zo goed als alle conclusie ontbreekt, alle gedachteninhoud werd
verzwegen. Met herinneringen uit eigen kindertijd is dit ten slotte ook het geval: men
denkt terug aan een bepaalde middag, een landstreek, een huis, een vriend, een klein
voorval, en terstond is elk ding een fragment van het grote onuitgesproken
jeugd-verhaal dat in ieder mensenhart aanwezig is. Want ieder mens is ‘au fond’
schrijver en schrijft in zichzelf de roman van zijn eigen verleden. Dit geschiedt door
niets anders dan doordat de herinnering kleine, heldere, afzonderlijke beelden oproept,
schijnbaar zonder directe betekenis voor ons leven, zonder dat terstond overduidelijke
gevolgtrekkingen ten opzichte van onze aard of ons karakter noodwendig te maken
zijn, maar die nu eenmaal, door hun scherpte van voorstelling, tot naar alle richtingen
uitschietende en wegdeinende gedachten aanleidingen gaan geven, waarover men
eindeloos in beschouwingen overglijdend kan peinzen. Zulk een materiaal, met
vroege herinneringen vergelijkbaar, geeft dit boek van Van Genderen Stort, als het,
in een opeenvolging van met stemmings-sfeer doordrenkte beelden - een jongen die
door een bos zwerft, een oud man die bij een vuur zit, een oude vrouw voor een
venster, een schooier in een trein - in enkele tot urenlange stilstand opgeheven
momenten, van zijn personages het langzame levensverhaal weet te doen.
Het middel waarmede hij dit bereikt is zijn proza. Het is een kunst minder van het
verhaal, de vertelling, dan van de volzin, de periode. Het staat even ver verwijderd
van het zogenaamd realistisch proza, waar de beelden en betekenissen altijd de indruk
maken buiten de woorden die hen overbrengen uit te steken, als van het zogenaamd
poëtische, waar zij bedwelmd in een melodie neerzijgen. Dit proza geeft telkens een
complex volzinnen die, soms zwellend van ontroering, soms droog van stiptheid,
soms ironisch geaffecteerd en een ander maal van ongeëvenaarde breedte, de dingen
die zij beschrijven, de gevoelens die zij uitspreken, de beelden die zij oproepen, in
een gesloten syntaxis samenvouwen en isoleren. En Van Genderen Stort is
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hiermede, schoon misschien een betrekkelijk zwak romancier, zonder enige twijfel
de beste prozaïst onder de jongere romanschrijvers.
Zonder in dit verband bij deze onderscheiding stil te willen staan, zou men dit boek,
hoezeer de omvang het ogenschijnlijk moge tegenspreken, eerder een lange novelle
dan een roman kunnen noemen. Het onderwerp is de karakter-veredeling van een
met onstuimige aandriften van laag-sensuele aard erfelijk zwaarbelaste nog zeer
jonge man, Peter, daartoe steun vindend in de liefde die hij opgevat heeft voor een
argeloos, pril, zuiver meisje, Inez, de ‘kleine Inez’. Want het is slechts de ‘kleine’
Inez die deze wonderlijke en zuiverende invloed op hem uitoefent, en als zij uitgroeit
tot vrouw, zal hij liever, zien wij aan het slot van het boek, van deze vrouw afstand
doen dan de heilzame koude reinheid van sfeer die het meisje hem bracht verzaken.
- Het is dus de roman van een jeugd, van het rijp-worden van twee karakters in de
overgangsjaren van puberteit naar bewuste levenshouding, uit tegengestelde richting
en familie-groepen elkander naderend en een ogenblik in de neutrale tussen-zone
van een verlovingstijd elkander in een kortstondig evenwicht houdend; om dan weder
uiteen te buigen, want Peters woeste jongens-hartstocht heeft zich achter een geheel
onzinnelijke en ‘der Welt abhanden’ genegenheid voor de vrouw teruggetrokken,
ten koste zelfs van een volstrekt afzien van aardse vervulling, voorgoed op zoek naar
een buitennatuurlijke vrede waartoe het meisje hem inspireerde en waartoe de
inspanning tijdens de beteugeling van zijn degeneratie-instincten hem bewust opwekte
en staalde; - en Inez, tot vrouw volgroeid en beseffend dat zij toch nog slechts voor
Peter de lichamelijke en gevaarlijke nabootsing is van een herinnering, doet afstand
van zijn leven, dat zij als onbevangen meisje tot zuiverheid beïnvloedde, waarvoor
zij echter als liefdezoekende vrouw een laatste hinderlaag zou worden.
Peter, om de vorming van zijn merkwaardige aanleg even te
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belichten, - de schrijver wijdt hier een geheel hoofdstuk aan en doet zulks op de hem
eigen wijze door deze aanleg als het resultaat van enige generaties aan te duiden, Peter is de zoon van een ministersdochter en een ploertig huisknecht die haar
verleidde. In zijn bloed erft hij de verstandelijke arbeidskracht van zijn eminente
grootvader en de lage, maar zoveel hartstochtelijker, natuur van zijn vader, de lakei,
zodat zijn tweespaltige aard een dubbele innerlijke overwinning zal hebben te
bevechten. Enerzijds, de beheersing van de grove driften van een bijna dierlijk instinct,
waarbij de patriciër die in hem schuil gaat zal moeten bijstaan, - anderzijds de
overtreffing van een verstandelijke zelftucht tot een warmer en vooral positiever
geestelijk leven dan waartoe zijn grootvader bij machte bleek, waarbij de sterker
vitaliteit van de volksjongen, die hij van nature eveneens voor een deel is, hem te
hulp zal komen. De ontmoeting met Inez maakt deze beide conflicten acuut en brengt
een derde element in werking. Een zeer ideële wil, een nieuwe kracht die zijn liefde
aan zijn aanleg toevoegt, wordt in hem wakker en beslist de eerste zijde van deze
strijd in een volstrekte overwinning, zo volsterkt dat zij er bijna een negatie van is,
en een negatie weder op zulk een volstrekte levens-ontkenning uitlopend, dat de
tweede opgave als nauwelijks van belang wordt terzijde gesteld en in een berustende
wapenstilstand, die een leven lang kan duren, onbeslecht eindigt. Denkend aan Peters
hoopvol, zij het bedreigd, begin en aan zijn zwaarmoedig einde, toen hij zich ‘vreemd
en vreemder voelde worden aan deze wereld’, schiet mij een oneerbiedige, misschien,
een overdrijvende maar zeer verduidelijkende vergelijking in de gedachte: en het is
alsof ik hem zie bukken in zijn tuin en met een kracht, sterker dan de
aantrekkingskracht der aarde, een onkruid zie ontwortelen en enige ogenblikken
later, met niets dat nog aan de tuin herinnert dan het bosje in zijn hand geklemd,
droevig en verbaasd, op de maan tot zichzelf komen.
Want - en dit is de ernstige tekortkoming van dit boek, - terwijl Peters aanleg en
aard zo merkwaardig persoonlijk zijn
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saamgesteld en tevens in zulke brede trekken uitgewerkt, dat men hier terecht van
een typering kan spreken van een jeugdnatuur uit het begin der 20ste eeuw - en terwijl
de strekking van het boek van een verhevenheid is die voor het geestelijk streven
van diezelfde tijd karakteristiek kan zijn -, uit de lijnen van Peters omhoogstrevend
leven tekent zich geen vaste karakter-omtrek. Wij zien zijn natuur en idealen, wij
zien het resultaat daarvan, maar zijn persoonlijkheid, onophoudelijk door een
ontmoeting of een stemming heen en weer gerukt, mist de zwaartekracht, het verticale,
waarmee een mens, als een derde eenheid tussen God en aarde, rechtop wandelt, en
in het besloten organisme van zijn mikrokosmos een eigen wezen als diepste oplossing
aanvaardt. ‘Wall to infinitude’, noemde Coventry Patmore in zijn prachtige ode het
menselijk lichaam. En zo moet een figuur in een roman dat ondoordringbare van een
geheimzinnig eigen beeltenis hebben, met een lichaam vergelijkbaar, waarvoor alle
krachten die hem omteisteren, slechts een woelige achtergrond zijn, waaruit hij des
te bepaalder naar voren treedt.
Zo had misschien een levendiger handeling deze vaagheid in Peters persoonlijkheid
verholpen. Peter was als dader zeker reëler geworden, dan nu hij ‘gebeurende’ en
veelal dromer blijft. Daargelaten dat de schrijfwijze van deze in breedheid over de
natuur broeiende geest zich daartegen verzet mag hebben, in het bestek van het
gegeven was daartoe ook weinig ruimte. Inez en Peter zijn beiden wees, en de overige
mensen zijn doorgaans minstens een geslacht ouder dan zij. De zeer jeugdige
hoofdpersonen zijn slechts door zeer ouden van dagen omgeven, en de stormgordel
van actief leven is door de eersten nog niet betreden en door de laatsten reeds weer
verlaten. Dit verarmt het boek als roman, maar stelt de schrijver in staat van een zeer
zeker hoger maar ook verdroomder standpunt de ontwikkelingsgangen waar het hem
om te doen is te volgen. Misschien dat reeds door meer dialoog, door meer ‘intrige’,
maar wellicht reeds - en hierbij denk ik aan de bewonderenswaardige roman
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‘Le grand Meaulnes’ van Alain Fournier, - door de invoeging van een ‘ik’ deze
tussenruimte, die thans tussen personen en lezer zo verdoezelend werkt, ware
overbrugd. Of, nog beter, de schrijver had aan zijn Peter meer uitgesproken de tint
van autobiografie moeten verlenen.
De ‘onduidelijkheid’ van Peters verschijning heeft het nadelige gevolg, dat de
oplossingen van strekkingen en problemen in het boek gesteld daardoor, schoon
fijnzinniger voorgedragen, willekeuriger en bijna toevallig worden. Het is de vraag
nog, of een ascetische stellingname en een volslagen levensontkenning het gevolg
van een ideale jeugdliefde moeten zijn, bij iemand zo geheel tegengesteld aangelegd.
Het is de vraag of de liefde van een knaap voor een meisje (en hoe dieper die liefde
is hoe meer kans er is dat zij kuisheid insluit) niet eerder hem de zinnen doet vergeten
dan beoorlogen. Het is de vraag of een geestelijke reiniging ook terstond op de natuur
invloed heeft. Ik denk aan Tom Jones van Fielding, die de kroegmeiden te harder
naloopt naarmate hij meer van Sophie houdt. Het verschijnsel van ‘omslaan’, van
plotseling in andere richting heftig uitschieten, is iets dat bestaat, maar dat juist de
verklaring van een surplus aan persoonlijkheid behoeft, hetgeen noch afkomst noch
goede invloed vermogen te geven. Peter staat niet als Hercules op een tweesprong,
hij kent geen onderscheid tussen goed en kwaad (dat komt later, lang na de jeugd),
hij heeft, op z'n best, het edele evenzeer lief als hij het boze bewondert. Zijn keuze
hier is hoogstens de ernstige bedachtzaamheid van een wijsgerige en dus enigszins
tegennatuurlijke Paris, die de appel noch aan Venus, noch aan Juno, maar aan Minerva
ter hand stelt.
Het zal daardoor misschien menig lezer minder gemakkelijk aanspreken, dit boek,
met zijn hoofdfiguren waarvoor men slechts een morele sympathie kan opvatten;
maar dat er desondanks een onwederstaanbaar tot peinzen nopende weemoed van
uitgaat, een bekoring waaraan men zich niet meer onttrekken kan, komt hieruit voort,
dat terwijl de strekking, zoals uit de hierboven kortelijk geschetste opgaaf misschien
al duidelijk is,
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een volkomen negatie van de zinnelijke verrukkingen dezer wereld inhoudt, deze
strekking ons bepleit wordt in een verheerlijking van haar schoonheid, gedempt, met
een laatste charme van vertedering en avondlicht, zoals een stoïcijn, zonder hunkering
terugblikkend, haar moet zien. En het is vanzelfsprekend, dat de ‘oude mensen’, die
in dit boek voorkomen, oneindig directer dan de jeugdige, in het wezen van hun
persoonlijkheid het wezenlijke van dit boek overbrengen. Daar is, in de eerste plaats,
Peters grootvader, minister Floris Roelof Scanderbergh, daar is zijn ‘tante Arabella’.
Hoeveel duidelijker geven hun beide gestalten wat het boek zeggen wil, dan wat het
zegt. Daar zijn, in de omgeving van Inez, haar pleegouders, oom Symen en tante
Barbara; - zij mogen wat zoet zijn, wat ‘tante’-achtig, wat erg Camera obscura met
hun botanietrommel en theelichtje, met hun ‘snakerijen’ en onschadelijk epicurisme,
- maar zij geven de onaantastbare weerloosheid van Inez' onschuld, die slechts
liefheeft om zich te geven, haar sneeuwkuise fijnzinnigheid, waarbinnen het leven
verstilt tot iedere zielsbeweging hoorbaar wordt - en op welk wit en onbetreden
terrein ook straks Peter zijn driftige schreden mijmerend zal inhouden -, zij geven,
meen ik, deze sfeer beter dan Inez' ingetogen, terugwijkende verschijning zelve.
En dit uitkomen der ‘oude mensen’ is zo sterk in contrast met het vervagen der
jonge, dat, zouden wij dit boek als een historisch tijdbeeld willen beschouwen, wij
lang zouden aarzelen, of het tot het begin der twintigste eeuw, waarvan het op
weergaloze wijze de jeugd in aanleg geeft, of tot het midden der vorige eeuw, van
wier atmosfeer het doordrenkt is, behoort.
Het onderwerp werd door de schrijver zeer wijd uiteengelegd in vier hoofdstukken.
I geeft Peters afstamming en jeugd, tot de ontmoeting met Inez, het moment van
waar zijn leven een keer neemt en zijn wilskracht wordt opgeroepen om de in zijn
corrupt bloed schuilende teugelloze instincten te overmeesteren; - II, de jeugdjaren
van kleine Inez, tot Peter als geregeld huis-
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vriend van het huis van haar pleegvader komt en haar bloemzacht bestaan in liefde
omzet; - III de jaren van toenadering waarin Peter onder haar invloed vrij komt van
zijn lagere natuur; - en ten slotte IV, hun kortstondige verloving, hun breuk, en Peters
eenzaam verder leven in een kleine stad waar hij zich, ‘door den Platonischen Eros
voortgedreven’, geheel aan zijn studie geeft.
Deze verbredende uitvloeiing van het gegeven doet de schrijver niet steeds aan
het gevaar van gerektheid ontkomen, maar houdt verband met zijn schrijfwijze, die
schroomt de gewaarwordingen direct uit te spreken en verkiest zich terug te houden
achter een beschrijvingskunst, een aanhoudend weergeven van de steden, de
weilanden, de duinen, de bossen, te midden waarvan de personen geplaatst worden,
en waarvan het accent van de bekoring die zij uitoefenen ons weder hun stemming
en daarmede hun langzame karakterontwikkeling moet suggereren. Het eerste
hoofdstuk, de jeugd van Peter, dat een boeiend en snel overzicht geeft van het leven
van zijn grootvader, minister Floris Roelof Scanderbergh; - van zijn moeder, Machteld,
die door zelfmoord een einde maakt aan een leven dat zich roekeloos verkwistte; van zijn jeugdjaren in huis bij een ongetrouwde tante Arabella, te Arnhem, waar hij,
eenzelvig en verwaarloosd, voor de vreemdste hartstochten van een onreine
jongensnatuur ongebreideld zwicht en in lange zwerftochten over de heide, een
verzameling lege drankflessen, intense lectuur, drinken, zinnelijk genot van de
gemakkelijkste aard, aan de duistere drang van zijn bedorven bloed toegeeft; - dit
eerste hoofdstuk, waar bladzijden uit een roman uit de dagen der Romantiek
afwisselen met die zoals Van Oudshoorn er geschreven heeft, geeft dit verenigd in
een aangrijpend-direct accent van historie en realistische schildering, dat aan Stendhals
Italiaanse familie-kronieken doet denken. Het tweede hoofdstuk, de jeugd van Inez,
is waarlijk niet anders dan een ontroerend landschap. Ook hier gaan wij terug naar
het leven van haar grootouders en ouders, notabelen in een klein Betuws stadje,
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die, in tegenstelling tot Peters ‘sich strebend bemühende’ voorzaten, van geslacht
op geslacht arbeidzame en rustige gezinnen stichtten, in oude goed-verwarmde huizen
woonden, en, in de fijnzinnige ouderwetse sfeer van massieve meubels en een wijd
uitzicht uit de vensters over rivier en weiland, elkander het leven lang wederzijds
een bezonken geluk gaven, tot een pijnloze dood een pijnloos bestaan beëindigde.
Inez is niet anders dan de laatste bloesem van dit wijd vertakt bloeiend verleden en
ook als zij, na de dood harer ouders, in huis gekomen is bij haar kinderloze oud-oom
en oud-tante, Oom Symen en Tante Barbara, blijft zij omkoesterd door een warmte
van tederheid, die de eerste gevoelens en schuchtere genegenheden van haar kinderlijk
hart in ernstige bezinning doen ontbloeien. Er is een vaag romantisch intermezzo
met een adellijk vriendje op wiens buitengoed zij naast het ezeltje draaft en des
winters op de bevroren vijver leert schaatsenrijden. - Dit tweede hoofdstuk, zeide ik,
is een ontroerend landschap, een zorgvuldig en glad gepenseeld tafereel, zoals de
schilders vroeger vervaardigden; het heeft de innige avondglans van een romance
van Schumann.
Het tekort aan handeling is hier dan ook lang niet zo voelbaar als in het derde
hoofdstuk. Nu is er geen gelegenheid meer tot milieu-beschrijving, tot ontvoering
naar wijde perspectieven van familie-groepen, waaruit de kinderen naar voren getreden
zijn. Aangewezen op hun interieur leven, op hun psychologische crisis, blijken de
fijne schakeringen van landschap en binnenhuis ontoereikend, hoe zwaar beladen
van betekenis deze seizoenen en stemmingen ons ook voorbijschuiven. Een bezoek
- van Peter bij zijn grootvader Floris Roelof, ontroert meer door de prachtige eenzame
mijmering waarin de oude heer in het stille huis voor het dovend vuur zijn jeugd
herdenkt, een ontmoeting met Peters vader in de trein bevestigt slechts Peters
beslistheid omtrent de gekozen levensrichting -, Peter zelf is reeds als voorbijgesneld.
Niet alleen omdat zij tevens zulk een goed voorbeeld geeft van Van Genderen
Storts vermogen tot natuurbeschrijving,
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maar omdat zij tegelijk het scherpste keerpunt doet zien in Peters zielsproces,
vervlochten en verborgen in deze natuurbeschrijving, schrijf ik de volgende passage
voor u over, die ik echter even moet inleiden, omdat de karakteromzwaai, zelfs op
dit keerpunt, door de vaagheid der werkwijze, nog kans loopt voor u te blijven
schuilgaan.
Peter is, in het voorgaande, door de wanhopige en, meent hij, onmogelijk te
beantwoorden genegenheid die hij voor Inez opvatte, nog niet verder gekomen dan
een doffe beheersing, een neerslachtige aanvaarding van het aardse leven, een
zelfverachting die zonder uitkomst zich voordoet maar die hij, steunend op een
berusting van ‘zo is het nu eenmaal’, gedrukt en verstrooid volhoudt. - In de passage
die volgt overschrijdt Peter een morele keerkring, en een andere wereld, andere
levensmogelijkheden gaan voor hem open, zo schitterend en nieuw als ze later zich
niet meer zouden voordoen. Zwaarmoedig, in de stemming die ik zoëven aangaf,
door een bos dwalend, ontdekt hij in zich, een eindweegs verder op de wandeling
die hier beschreven wordt, een innerlijk Goetheaans geluksvermogen van het vrije
bewustzijn: samen te smelten met de boom die men ziet, met het water waarin men
baadt, binnen te dringen in het volmaakt plan der natuur en toch als mens, in aparte
blijdschap verhoogd door het ondergaan in die elementen, ondergedompeld, zich
een gelijkwaardig evenbeeld van Schepper en Schepping tevens te beseffen.
‘Eens zwierf hij in de bosschen van Heijenoord, een laten middag, waarin de
speelsche wind allengs verstild was, zoodat de grauwe wolken roerloos hingen in
den grijzen hemel, terwijl het bosch zoo stil werd, dat het een betooverd woud geleek.
Hij toefde, luisterend naar deze stilte, waarin de natuur, haar rusteloozen arbeid
stakend, een oogenblik te verpoozen scheen en waarin hij eigen vermoeidheid
wedervond. Hij zag rond in de vale boschverten, zich verwonderend, zelfs geen dor
blad aan een struik te zien sidderen en opeens beseffend, dat zeker een half uur
verstreken was, sedert het krijschen der vlaam-
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sche gaaien, die deze bosschen met voorliefde bewoonden, verstomd was. Hij zuchtte
diep, en, zijn hoofd een weinig bezwaard voelend, nam hij zijn pet af en omving zijn
voorhoofd met zachten maar toch sterken greep. Toen hoorde hij opeens levendig
geritsel, een haas snelde over een zijpad en op hetzelfde oogenblik weerklonk in de
verte het krijschen van een vlaamsche gaai. Hij ging verder, het zijpad volgend
waarover de haas zooeven was gesneld, plotseling bedenkend, dat dit pad rechtstreeks
voerde naar den karnemolen en reeds de beklemming voelend, die hem bij het naderen
dezer gevangenis altoos beving. Weldra zag hij het houten gebouw doemen tusschen
sparren en beuken, rond als een klein circus, met een opening zonder deur, waarop
zich aanstonds zijn aandacht samentrok. Het duurde lang, zoo lang, dat hij staan bleef
en de spanning zijner aandacht zich verhoogen voelde tot een kramp, die zich dan
opeens ontspande, want hij had het paard voorbij zien gaan. Hij naderde steelsgewijze
over het weeke mos, de dorre takken mijdend, die onder zijn voeten kraken zouden
en voor de opening bleef hij weer staan. Hij hoorde het doffe geluid van den molen
en de doffe stappen op zachten boschgrond van het nu onzichtbaar paard. Maar
weldra verscheen het moede hoofd opnieuw, geteekend met een bles, terwijl de oogen
onder kleppen verborgen waren, en weldra ging het weer voorbij, stompzinnig, met
lichtelijk zwoegenden hals, gespannen voor een zwaren dwarsbalk, die door een
breede gleuf naar het binnenst van den molen voerde, waarin het geheim der karning
zich voltrok.
Het was een gewoon bruin paard, dat vroeger misschien had gedraafd voor de
rijtuigen van den grondbezitter, wien deze bosschen behoorden, en dat als veulen
allicht in de malsche weiden van dienzelfden eigenaar, op hooge beenen galoppeerend,
de vreugden van het paardenleven rijkelijk had genoten. Sedert jaren had Peter dit
oude paard aldus den eenzamen molen geduldig zien drijven en telkens opnieuw,
zijns ondanks, had dit schouwspel hem tot zwaarmoedigheid gestemd.
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Hij ging verder, de stammen werden allengs schaarscher, de bodem begon te glooien,
koelten streken langs zijn hoofd en hij herkende de geuren der rivier, die nog
onzichtbaar was. Maar weldra zag hij den matten spiegel glanzen tusschen de wilgen,
die den oever ver heen begeleidden. Nabij het water bleef hij staan en volgde peinzend
de kleine kolken en roode blâren, die op den effen en valen stroom werden
meegevoerd.
Dan keerde hij zich om en omvaêmde het landschap met een verstrooiden blik:
bouwland en weiland, enkele hofsteden, verscholen onder hooge boomen; in de verte,
met gele flanken gelijk duinen, rezen de eerste heuvelen der Veluwe.
Hij ontkleedde zich zonder haast, begaf zich te water en, toen de vliedende
droppelen sprankelden tusschen zijn vingers, liet hij zich onwillig voorover vallen.
Al zwemmend zag hij den grijzen hemel breken en den bleeken sikkel der maan
verschijnen en naarmate hij den anderen oever naderde, scheen het hem als
ontstroomden hem alle gedachten en als werd zijn brein chaotisch en maagdelijk
gelijk de aarde in den aanvang der schepping.’
In het vierde hoofdstuk, het slot, waarin misschien de schoonste beschrijvingen van
het boek voorkomen, laten wij Peter achter, in hetzelfde kleine stadje wonend waar
zijn grootvader eens geboren werd, als een teruggeslagene uit het onbevaarbaar leven,
- maar niet meer lusteloos, zich voorbereidend, gestaald door de beproevingen
waarmede hij het natuurlijke leven leerde ontkennen, tot het positieve aanschouwen
van ‘een vrede, dien geen menschelijke vreugden evenaarden’.
De levensinhoud van dit boek veronderstelt een eeuwige strijd tussen vlees en geest,
tussen het lichaam en de intellectuele aanschouwing van geestelijk geluk, tussen het
dierlijke en het goddelijke element, uit welke onenige bestanddelen de menselijke
natuur, als een dan weer stijgend dan weer zwichtend mengsel, bij tijden zich
verhelderend en vertroebelend, is samengesteld.
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Deze strijd is in het bloed minstens gedurende twee drie geslachten persoonlijk
voelbaar en wij hebben dikwijls overwinningen of nederlagen te doorstaan die onze
voorouders onbeslist lieten. Het is ook mogelijk dat dezen, in de verstandelijke kracht
van een sterke persoonlijkheid, de strijd afwezen, terugdrongen, die dan echter in de
kinderen des te heviger zijn verkropte woede botviert. Zulk een persoonlijkheid was
Peters grootvader, Floris Roelof Scanderbergh, eminent man, op jeugdige leeftijd
professor, later kabinets-formateur van een liberaal ministerie, een man met sterke,
alles vermogende hersens, maar met een hart dat daaruit slechts de volharding geput
had aan het eigenlijke leven als een niet daarin betrokkene voorbij te gaan. Zijn jeugd
was het schrale voorjaar geweest van een arm studentenbestaan, zijn mannelijke
arbeidskracht was opgegaan in de hitte van politiek gewoel, en in de strenge winter
van zijn alleen gebleven oude dag houdt een levenslang getrainde energie zijn
hunkering naar wat directe warmte, die de omgang met zijn kleinzoon Peter bijna in
hem deed ontdooien, nog net in bedwang. - Onze kritiek op Peters ‘vaagheid’ vindt
een haar door de schrijver zelf toegestoken bewijs in de ‘vastheid’, waarmede deze
Scanderbergh uit dezelfde omstandigheden, waar Peter slechts dupe, gevolg en rebel
van is, als een omlijnde figuur naar voren treedt. Hoeveel boeiender is het boek van
Scanderberghs gezichtspunt uit in vogelvlucht bezien! - Zijn ‘wachtende, zwijgende
vrouw, wier diepe blikken hij te laat bepeinsd had’ was op jeugdige leeftijd gestorven;
- zijn dochter Machteld had ‘zich vaak aan zijn borst geklemd, met stommen aandrang
smeekend om de liefde, die hen beiden gelijkelijk verlost zou hebben’; - zij, Machteld,
verkleumd, diep in haar meisjestrots en verwachtingen gegriefd door een mislukte
verloving, had zich, onder de slechte invloed ener avontuurlijke vriendin geraakt,
toen zij ten slotte dertig jaar was geworden en het leven haar niets gebracht had, met
een zekere moedwillige zelfvernietiging gegeven aan zijn huisknecht, maar was,
toen zij een kind verwachtte en het liederlijk leven van haar man
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haar ondragelijk was geworden, naar hem, Scanderbergh, teruggevlucht, die inmiddels
als minister zijn ontslag genomen en zich in de eenzaamheid van een Gelders buiten
teruggetrokken had; - zijn kleinzoon, Peter, ten slotte, wat was deze voor hem? - een
schuw, heftig, eenzaam kind, veronachtzaamd opgroeiend in zijn studeervertrek waar
hij in Seneca een stoïcijnse berusting zocht, terwijl Machteld, steeds lustelozer,
eindelijk aan de onverschillige uitkomst van zelfmoord niet langer weerstand kon
bieden. - Ook deze kleinzoon onhoudt hij, na de dood zijns moeders, de warmte die
hij voor zich en hem een overbodigheid achtte, maar, zich weder in de wereld der
politiek een eerste plaats als Kamervoorzitter veroverend, deed hij Peter bij een nicht
in huis, tante Arabella, en had door de uitkering van een maandgeld, meende hij, met
al de dingen des harten nu voor goed afgerekend.
Deze stamvader, Floris Roelof Scanderbergh, is voor mij de onvergetelijke figuur
uit dit boek. Hij is eigenlijk met tante Arabella, de trieste Assepoes die op het feest
haar muiltje niet verloor, het enige karakter in dit boek, dat door een merkwaardig
samenstel van persoonlijkheid een eigen slotsom van de eeuwige strijd tussen vlees
en geest in een vaste, zelfgesmede vorm naar voren brengt. Hij heeft niets van de
omtrekloze onbeslistheid van Peter of Inez, hij heeft gelukkig die vrijheid waarmede
een waarlijk mens zich tussen God en wereld een derde zelfstandigheid kan gevoelen.
Hij is een typerende figuur uit het midden der 19de eeuw, zoals wij die althans zien,
met zijn positivistisch vertrouwen in de almacht der intelligentie over de stof, zijn
religieuze indifferentie, zijn enorme werkkracht, zijn ontwijking van gevoelsleven
als toegeeflijkheid, zijn voorbehoudloos aanvaarden van de dood als einde. Hij
behoort tot dat grote geslacht van kooplieden en industriëlen, bankiers en staatsleiders,
waarvan Galsworthy de sage geschreven heeft en waarvan een ander Engels dichter
gezegd heeft, dat hun moed de wereld aanvaardde toen de goden het wrak
abandonneerden.
Met zijn volkomen bewuste beheersing van hetgeen hij van
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het leven begrijpt, en met zijn even volkomen onbewuste nederlaag tegenover hetgeen
voor hem een moedwillig gesloten boek blijft, rijst deze man, in aparte stilstand van
gevormde persoonlijkheid, in zichzelf besloten, als een statische enkeling uit dit
boek, terwijl de anderen als in een eeuwige dynamische voortgang van leven buiten
de grenzen van eigen mogelijkheden worden voortgedreven en voor ons iets
onvatbaars houden.
Naschrift
De ‘Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ heeft dit werk van Van Genderen
Stort de Jaarlijkse Prijs toegekend. De toelichting van het advies daartoe van de
Commissie van Schone Letteren, die men in de ‘Handelingen’ van 1925 vindt
afgedrukt, vangt met deze zinsneden aan:
‘Met ingenomenheid besloot onze Commissie om den schrijver R. van Genderen
Stort voor te dragen voor den Jaarlijkschen Prijs van ƒ1000. -, bestemd ter
aanmoediging van jongere letterkundigen van bijzonder talent. En dit wel naar
aanleiding van zijn jongsten roman “ Kleine Inez”.
Niet alleen verdient het werk van Van Genderen Stort, naar de meening onzer
Commissie, aanmoediging en meerdere bekendheid bij het publiek, zijn “Kleine
Inez” beteekent een grooten vooruitgang en het bezit hoedanigheden, welke men
gerust uitnemend kan noemen. Met name de taal is merkwaardig van soberheid en
beheerschtheid. Men kan dit proza, het resultaat van vele jaren arbeids, ten voorbeeld
stellen aan al die jongeren, die in dezen gejaagden tijd neiging toonen te vergeten,
dat de zorgvuldige afwerking een der edelste kenmerken van den arbeid des
kunstenaars is.’
Inderdaad, er zijn in de laatste tijd in Holland weinig werken in romanvorm
verschenen, zo weldadig doordrongen van het, hopen wij, toch altijd nog
gerechtvaardigd zelfbewustzijn van de waarde van literatuur als zodanig.
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Karel van de Woestijne
‘Het zatte hart’
In het begin van dit jaar schreef ik in deze kolommen een klein opstel over Karel
van de Woestijne naar aanleiding van zijn bundel ‘ Zon in den rug’, verhalende
gedichten in het genre van ‘ Interludiën’. Thans ligt een nieuw bundeltje dat slechts
enkele lyrische gedichten bevat en ‘ Het zatte hart’ heet voor me, in het genre van
al Karel van de Woestijnes lyrische gedichten, van ‘ De modderen man’, maar
misschien iets ingetogener, iets minder rauw, iets glanzender van een donker vernis,
iets bewerkter.
Wij zien graag - wij zien wellicht wat al te graag - ontwikkeling in een dichter,
een voortgang in zijn gestalte, een vaart in zijn figuur die van achtergelaten naar
bereikbare mijlpalen wijst. Dichters die binnen een jaar of wat van dadaïst naar
katholiek omzwaaien zijn heerlijke gegevens om te doorgronden, zijn echt lekker
koren op de mallemolen der kritiek die altijd zo graag uitweidt over levensstrijd,
over inkeer, over vlucht tot God, over het leven, de liefde, en tal van zulke zaken
meer, die men gewoonlijk met een hoofdletter schrijft zolang men er niet mee heeft
kennis gemaakt.
Bij Karel van de Woestijne vindt zulk een kritiek weinig grond. Hij blijft Karel
van de Woestijne, de man van ‘ Het huis mijns vaders -’. Hij heeft vreemde dingen
gedaan, hij heeft afwijkingen gehad, hij heeft proza geschreven dat velen liever lezen
dan zijn poëzie, maar als lyrisch dichter bleef hij zichzelf gelijk, zichzelf aanhouden,
zoals een avondglans zichzelf aanhoudt, eerst in de hemel, later in het water en
eindelijk als een donkere glans tussen de boomtoppen tot diep, diep in de nacht. Er
zijn dichters die mensen zijn, zoals Moréas b.v.; er zijn dichters die letterlijk engelen
zijn, zoals Keats; - Karel van de Woestijne, met de vleselijkheid van zijn stem, met
de directheid van zijn instincten, met de rauwheid waarmee deze instincten
ongezuiverd woord vinden, met zijn zware stemmingen die nim-
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mer los-dromen, en zijn moedeloze mijmeringen die nimmer wegijlen kunnen van
het voorwerp dat hij begeert, de huid van een vrouw, haar knie, haar ogen, dat hij
begeren blijft ondanks zichzelf, verbannen binnen de geur, de vorm, de glans,
verdwaasd, bedwelmd en huilend van gekrenkte hooghartigheid -, Karel van de
Woestijne is een dichterdier. Ik herhaal het, al klinkt het gedurfd -, de dichter in hem
is het dier in hem. In elke jambe stremt en smoort een kreet van een ‘animal triste’,
poëzie-schrijven is voor hem wat voor anderen dansen zijn kan: uitdrukking vinden
in een fysieke bewogenheid. Uitdrukking waarvan?
Wij weten het niet, wij voelen alleen dat het, ergens buiten de kleine lichtkring
van ons bewustzijn, ergens in ons donker bloed, stampt en rochelt en ademt en met
de hoeven slaat, en dat het een ontspanning, een bevrijding, een fysiek genot is, het
in ons te laten uitvieren, wegrazen, doodlopen. Want ons vlees blijkt ten slotte
zwaarder dan zijn ontroeringen, en het was om de organische bevrediging eerder te
doen dan om de opwinding, waarin slechts meer cynisch of intellectueel aangelegden
een plezier kunnen smaken. Wat voor Karel van de Woestijne nog belangrijker is
dan het gedicht is de daad van het dichten, woorden als noten open te kraken tussen
een opzettelijk vertraagd ritme, de wellust een aandoening bloot te leggen onder een
wrede zelfspot, de huiver zelf èn toorts èn spiegel te zijn, zichzelf uit te dagen, te
verhovaardigen, te minachten. Gedichten in de vorm van eindeloze alleenspraken
met het lichaam; een taalvermogen als een zintuig; door de keel dringt de stem niet
naar buiten maar naar binnen, schroeit in het bloed, verwoest het hart, en sloopt het
organisme tot een zalige matheid.
Wat de titel van de laatste bundel ‘ Het zatte hart’ betekent, kan ik niet met
zekerheid zeggen. Betekent het dronken, mistroostig of bevredigd? Als ik met het
bovenstaande u iets van de sfeer van deze poëzie gesuggereerd heb, kan het voor u
alle drie deze betekenissen hebben. Van de Woestijne is altijd zon-
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derling geweest op het gebied van titels; soms zijn ze gezocht, soms kieskeurig,
baloorig; soms zijn het toneelaanduidingen, puzzles, of mysterieuze stemvorken die
de toonaard van het gedicht aangeven. Een afdeling van deze bundel heet: ‘De late
Chariten’, een andere ‘Verzen aan zee en in een tuin’. Men herinnert zich ‘De dubbele
nachtegaal’, ‘Verzen eener ziekte’, ‘De boomgaard der vogelen en der vruchten’,
‘De modderen man’, enz. Alleen de titels en opschriften bedenkt Karel van de
Woestijne, waarschijnlijk lang en zorgvuldig; de gedichten zelf worden door hem,
in hem en grootdeels zonder hem, zou men kunnen zeggen, geschreven, waarschijnlijk
eruptief en zonder veel bedenking. Hij is door en door ‘artiste’: zijn talent is zijn
natuur, zijn natuur is een luxe.
O late dag, gij smaakt naar water en naar rozen.
- Ik weet me alléén te zijn in 't wijde, koele huis;
'k geniet mijn eenzaamheid...

Zijn gedichten hebben alle dit wonderbaarlijke: het sensueel-concrete der stemmingen
(een dag die smaakt naar water en naar rozen), het tastbare der woorden, de
alom-aanwezigheid van een vibrerend ik, een ik, dat in de fysieke vereenzelviging
van stemming en woorden zich bestaan voelt zolang de woorden zoemen.
‘ Het zatte hart’ is de 25ste uitgave van Palladium. Het is voor de heer J. van Krimpen,
die al deze boekjes keurig verzorgd en gedrukt heeft, in zekere zin een jubileum, een
zilveren uitgave. Wij danken aan Palladium de kennismaking met de namen van
Besnard, van Werumeus Buning, die hier voor het eerst in bundelden, van Marsman,
van Van Elro, die hier hun beste werk in deden uitkomen. En daar zijn de ‘
Overpeinzingen van een bramenzoeker’, en ‘ Deirdre’, en ‘ Inkeer’ en zoveel andere
kleine boekjes die bekend bleven. Palladium kan trots en wij moeten dankbaar zijn.
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W. Kramer: P.C. Boutens
‘P.C. Boutens’, bloemlezing
Er wordt nog al wat over Boutens geschreven. Nog onlangs een studie van A.
Reichling, Het Platonisch denken bij P.C. Boutens, en thans deze inleiding van W.
Kramer, gevolgd door een ruime keuze uit de gedichten. Intussen heeft de
Maatschappij van Letterkunde hem de meester-prijs toegekend; en gesteld dat wij
het instituut van Poet Laureate hadden, Boutens zou de aangewezen dichter daarvoor
zijn. Hij is klassiek, klassiek nog tijdens zijn leven, de beide bovengenoemde
geschriften openen een reeks proefschriften die over hem zullen geschreven worden
en, ergens in Middelburg of Den Haag, verrijst reeds de schaduw van een standbeeld.
Hij dankt dit aan zijn taalmeesterschap. Bij een meester heeft de taal een andere
kleur, en heeft altijd die andere kleur. En of Boutens zijn verzen schrijft, of Grieks
of Perzisch of Engels vertaalt, het is altijd met die hem eigen tint dat hij het doet. En
nu is het merkwaardige van de taal dit, - aanvankelijk lijkt het een paradox -, dat hoe
persoonlijker zij is hoe meer en duidelijker zij uitdrukt. Zogenaamde objectieve
woorden zeggen niets maar geven slechts zwijgende aanwijzingen. Taal echter is
een verstandhouding van hart tot hart, en wie spreekt geeft zijn hart. Nu is er misschien
niets moeilijker dan dit te doen. Want men geraakt in beweging, in ontroering, en
moet zich tevens bewust blijven van de woorden die men spreekt en op een plan van
verstaanbaarheid moet formuleren. Spreken is een tweestrijd van beweging en
bewustheid. Toen is de een of andere God of Griek gekomen en heeft ons de vorm
van poëzie achtergelaten als de spelregels van dit gevecht der elementen in onszelve,
waarmee hij ten minste even veel deed als de Phoeniciër die het schip, de Egyptenaar
die de dijk, de Pers die het paard vond en andere uitvinders die andere uitvindingen
deden, om de elementen buiten ons te beheersen.
Nu is iemand een dichter zodra hij de dichtvorm meester is -
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ik verzeker u, dit is heel moeilijk, ik kan ze tellen in ons land - maar een dichter
spreekt eerst als hij in die vorm spreekt. Dat een dichter dicht is zijn natuurlijke
aangeboren geaardheid, maar dat hij spreekt is het wonder.
Het moeilijke nu, het verraderlijke haast van Boutens' poëzie, is dat hij zoveel
directer dicht dan spreekt. Men voelt, hem lezend, onmiddellijker tegenover dichtkunst
dan tegenover taal, spraak des harten, te staan. Men voelt zelfs dat die spraak
opzettelijk ‘verstoken is in een heimlijkheid zoo schoon’.
En een hoog gestemd opstel, als dat van de heer Kramer, wiens boekje ik hier
aankondig, legt nu juist de nadruk op deze ‘zich-verstekende’ zijde van Boutens'
dichterschap. Het heeft even weinig zin om over deze poëzie zinnen te schrijven als
‘weemoed in schoonheidsgemis, juichende blijdschap in schoonheidsstralende
genaden, zijn de immer wisselende tonen in deze poëzie-’, als over een schip te
schrijven dat het de zee doorklieft. Waarheen zeilt het schip? Hoe heet de kapitein?
Ik begrijp niet hoe iemand er plezier in heeft, om al Boutens' omwegen nog eens
in zijn eigen proza, maar gekruid met tal van aan Boutens' werk ontleende typische
tedere woorden en bloemzoete zinswendingen, te doorlopen. Zowel zijn ‘Platonisch
denken’ als zijn taal-eigen, het is niets als de twee knoppen waartussen hij de snaren
van zijn instrument gespannen heeft. Ik kan me eerder indenken, dat iemand er eens
toe zou komen, juist over Boutens, in een gevoel van reactie, zo reëel en ruw te
schrijven als maar mogelijk is, om uit Boutens' dichtkunst de werkelijkheid van zijn
spraak te laten horen, dat wat het lied zegt.
Boutens heeft verzen geschreven van verhevenheid en ijlte, en daar dingen in
gezegd die ook verheven en ijl zijn. Maar hij heeft ook verzen geschreven in diezelfde
toon en er dingen in gezegd die bloedwarm en aards zijn. Daarin is zijn hele geestelijke
spanning tot instrument geworden en niet langer het lied zelf. Daar is hij een dichter
die dichtend in laatste instantie weer spreekt.
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Zulke verzen moet men uit Boutens bloemlezen. Het is in de ‘Ode aan Sappho’ en
‘Pierrot moderne’ uit Carmina, het is in de ‘Morgennachtegaal’ en ‘Lethe’ uit
Stemmen, het is in ‘Uw oogen waren er niet, Uw stem was zoo ver, zoo ver’ - uit
Praeludiën. - Het is een tijdlang in Boutens' poëzie veel zwakker aanwezig geweest.
Waarom niet erkennen dat ‘Lentemaan’ en ‘Liederen van Isoude’ dit slechts op
enkele plaatsen geven? Waarom dit niet nu reeds erkennen, nu ‘Zomerwolken’ een
paar verzen bracht, als ‘Sneeuw-licht’, als ‘Kerst-kind’, die het in zo hoge mate
bezitten? Al de gedichten die ik thans noemde, vindt men echter niet in de bloemlezing
van de heer Kramer, achter zijn inleidend opstel.
Iedereen moet ten slotte zijn eigen Boutens in het werk opdiepen. Het wonder van
een dichter is dat hij voor iedereen iets te zeggen heeft, voor ieder een taal heeft.
Voor de heer Kramer en voor mij bijvoorbeeld bestaat er een andere Boutens. Zo
hoort het ook, en ieder komend Nederlands geslacht zal zich zijn eigen Boutens voor
ogen stellen.

Een criticus
Dirk Coster: ‘Verzameld proza’ I
Dirk Coster begint eindelijk zijn essays te verzamelen en zijn ‘eerste bundel’ ligt
voor ons. Eindelijk - want reeds waren zijn denkbeelden, niet alleen wat inhoud maar
zelfs wat wijze van uitdrukking betreft, van algemene bekendheid geworden. Het
was hem ondoenlijk onder pseudoniem te schrijven. Wie ‘De Stem’ las, las haar om
Dirk Coster, en volgde hem hoe hij daar, iedere maand weer, zijn kijk op literaire
verschijnselen, in boekbesprekingen of persoonsbeoordelingen, concentreerde tot
wat men een absoluut-psychisme zou kunnen noemen, hetgeen hij wist over te brengen
in een stijl, die van de samentrekkende spanning dezer concentratie broeide en zwol,
om ten slotte, in hartstochtelijke losbarstingen, rechtstreekse ontladingen naar
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het aanwijzen van levenswaarden tot de lezer te doen doorsidderen. - ‘Wat Dirk
Coster schrijft, gelooft het halve land’, zei eens een zijner vrienden, waarschijnlijk
niet beseffend van welk een diepzinnige simplicitas deze woorden waren. Want men
kan een lichtelijk terugnemende nadruk leggen op ‘gelooft’, op ‘halve’, op ‘schrijft’;
men kan zelfs de gehele zin omkeren en zeggen: ‘Wat het halve land gelooft, schrijft
Dirk Coster’ -; de waardering wordt hierdoor slechts des te zuiverder van overdachte
reserve en blijft de juistheid uitspreken: er bestaat een onloochenbare congruentie
tussen deze criticus en de conscientie van een groot deel zijner lezers, iets als tussen
een voorganger en zijn gemeente in de beste gevallen bestaanbaar is, en dit kan
slechts voortgekomen zijn uit een wisselwerkende overtuiging van een gemeenzaam
idealisme, waar hunnerzijds een objectieve vraag naar bestond en dat zijnerzijds met
zeldzame subjectieve gevoeligheid en direct persoonlijk uitdrukkingsvermogen werd
aangeboden.
Ook buiten deze kring echter, werd hetgeen Coster te zeggen had meer en meer
gehoord, en afgezien nog van het wàt, werd het hòe, zijn stijlkracht, als eens ook bij
Van Deyssel het geval was, terecht als een der bezittingen genoemd waarop zijn
generatie trots was. En nu hij - eindelijk, zei ik - er toe overgaat om de arbeid van
letterkundige beoordelingen, lezingen, alle in de zo typisch voor hem
individueel-meeslepende vorm van betoogtrant opgezet en meegedeeld, samen te
voegen en blijvend aan te bieden, kiest hij de verzamelnaam ‘Proza’, en drukt
daarmede reeds uit, meen ik, niet slechts als een morele kracht in zijn tijd en land,
maar, door middel daarvan, ook als een esthetische kracht, als kunstenaar, voor zijn
volk en toekomst, werkzaam geweest te zijn aan de bewustzijnsvorming van nieuwe
inzichten.
Er zijn veel critici die in hun opstellen blijk geven een kunstgevoelig objectief
begrip te bezitten van een boek of gedicht, dat zij bespreken; er zijn er genoeg die
daar bovendien een subjectief oordeel tegenover weten te stellen; maar er zijn er
maar
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zeer weinigen, als Dirk Coster, die dit doende een nieuwe gevoeligheid scheppen,
een nieuw oordeelsstandpunt suggereren, die niets minder doen dan een nieuw domein
in het kunst-bewustzijn van ons volk ontdekken en daarmee onmisbaar in de actieve
factoren die onze ontwikkeling aandrijven begrepen zijn. Zulk een criticus maakt
soms enorme vergissingen; schuwt dikwijls kunstwerken van eerste rang onder
handen te nemen, omdat ze voor hem iets ‘hermetisch’ hebben, iets, dat zichzelf
reeds volkomen met zichzelf naar alle zijden weergeeft; hij bepaalt zich vaak tot
besprekingen van geringer werk dat minder door een eigen karakter dwingt en hem
ruimte laat tot vrijer aanleidingen; hij heeft daarentegen een of twee stokpaardjes,
een of twee thema's in schrijvers van de allerhoogste waarde, die hij ‘verkondigt’,
waar hij niet over uitgesproken raakt, omdat hij zelden de structuur en de vorm, maar
liever de lijn en de richting daarvan beziet (hij koos ze daarom uit), waarlangs hij in
het eindeloze omhoog kan klimmen, zijn eigen bewustzijn versterkend door een
eigen uitdrukking te vinden voor iets, dat hem in de eerste, zijn schrijver gewoonlijk
in de tweede plaats, heeft aangedreven. Ruskin gaf hier sterke voorbeelden van, hetzij
hij over de Kathedraal van Amiëns, Dürer of de San Marco te Venetië te spreken
kwam; maar om bij onze eigen letterkunde te blijven, is er een duidelijker voorbeeld,
dan Van Deyssels verering voor Zola, dan Costers zucht naar Dostojewsky? Beiden
hebben zij met hun zienswijzen twee bepaalde richtingen in onze literatuur daardoor
mogelijk gemaakt, verwekt als het ware, en een publieke belangstelling er voor
gaande gebracht. Zonder dat men zeggen kan dat zij de schrijvers, die in de door hen
aangewezen richtingen werkzaam gingen zijn, direct en persoonlijk beïnvloedden,
ziet men toch, dat zij een zeker iets, een andere kijk, het eerst op hun wijze in studies
uitspraken en ‘wat in de lucht hing’ in letteren neerlegden. Dit is hun creatieve
betekenis, en mogen deze studies naderhand als reprodukties van het besproken
kunstwerk ook nog zo tekort schieten (hetgeen niet het geval is), hun primaire waarde
blijft: een kunst-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

442
werk met hun hart bezien te hebben, dit geobjectiveerd te hebben in een beoordeling,
dit objectieve beeld te hebben verdiept en verbreed tot een levensbeschouwing, welke
harmonieerde met de nog sluimerende levensbeschouwing die hun tijd typeert.
Van Deyssel zag waarschijnlijk niet in Zola hetgeen wij tegenwoordig zijn
‘romantiek’ noemen, de positivistische ‘Vier évangeliën’, de droom van een door
eigen wetten in mechanische beweging gehouden heelal; hij zag wat Zola als resultaat
daarvan zag: de culminatie in de gedupeerde mens, de aardse tragiek, het hart dat
gehavend en in flarden geschoten standhield op zijn post en dat, met een vaag besef
van de achterliggende grootheid, het leven, ja, het leven zelf waaraan hij onderging
nog goedkeurde en er in zwijmelde. Maar zodra hij niet slechts het gevolg, maar ook
de oorzaak van Zola's ‘Commedia humana’ ging inzien, voelde hij zich teleurgesteld
door de ‘Quatre evangiles’, wendde zich af naar Maeterlinck, en daarmee werd hij
nogmaals de verwekker van een nieuw bewustzijn, en vond in de een ‘teken’ gevende
kunst van het symbolisme een eigenlijke uitdrukkingswijze van grotere vermoedens.
Dit is een typerende periode uit het leven van een groot criticus; van kunstvorm naar
kunstvorm tastend voortgaand, drukt hij zijn eigen wereldbeschouwing uit en schrijft
daarin de levenskritiek van zijn tijdperk.
Het spijt me dat Dirk Coster de eerste bundel van zijn ‘Verzameld proza’ niet
opent met zijn essay over Dostojewsky, indertijd in ‘De Gids’ en later als brochure
verschenen. Het is nog steeds niet alleen zijn meesterstuk, maar het heeft nog lang
niet uitgewerkt. Het is een ‘datum van bewustwording’ in onze romankunst, zoals
A. Roland Holsts studie over Leopold en, maar meer voor enkelen, zijn ‘Shelley:
een afscheid.’ er voor onze jongere poëzie waren. In plaats van met het grote opstel,
men weet, indertijd geschreven als aanvallende kritiek op Persky's boek over
Dostojewsky, opent thans Costers boek met een aantal kortere aantekeningen die hij
onder de naam ‘Rond Dostojevsky’ samenbrengt. Wij herkennen hieruit de schrijver
der
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‘Marginalia’, maar vrezen dat deze randschriften al te zeer de studie waar zij zich
om heen bewegen doen missen; sommige passages veronderstellen een bekendheid
daarmede, andere krijgen eerst een dieper zin als men er aan terugdenkt.
Dit laatste is heel sterk het geval met het eerste opstel waarmede thans het boek
begint, een studie over ‘Dostojevsky's Schuld en boete’. Het behelst een zekere
terugname in Costers verering voor Dostojewsky, tenminste wat diens eerste grote
boek betreft, en geheel analoog met hetgeen ik daareven over Van Deyssel en zijn
Zola-kritieken aanstipte, ziet men daardoor plotseling wat Coster in Dostojewsky
wèl en wat hij er nièt in zag. Dit is zo belangrijk voor de aard van de criticus over
wiens boek ik hier schrijf, en daarmede zo belangrijk voor de mentaliteit van de
generatie die hij helpt aanvoeren en tot bewustheid omtrent zichzelf brengen, dat ik
niet nalaten kan, er even uitvoeriger bij stil te staan, vooral omdat het tevens één
gelegenheid uit vele is, om Costers beschouwingswijze van een roman aan te duiden,
en er aan toe te voegen, hoe deze beschouwing reeds weer aan het evolueren is naar
een zo bijna tegengesteld gezichtspunt, dat zij zich besnoeiingen van een vroeger
enthousiasme moet getroosten.
Over ‘Schuld en boete’ sprekend, meent Coster, dat het kenmerkend en tevens
betreurenswaardig is, dat deze roman in West-Europa tot de grote boeken van
Dostojewsky wordt gerekend, terwijl het niet meer dan een ingang, een preludium
mag heten, tegenover werken als ‘De idioot’, ‘De bezetenen’ en ‘De gebroeders
Karamazoff’.
- ‘Lange jaren heeft Schuld en Boete in dit West-Europa gegolden als het eenige
en wezenlijke werk van Dostojevsky, het werk dat omtrent Dostojevsky alles zeide
wat te zeggen was. Wat daar nog achter lag, wat zich verder nog vagelijk met den
naam Dostojevsky verbond, dat was voor den Europeeschen geest een onbestemd
schemerland, barbaarscher wordend naarmate de blik er verder indwaalde, en waar
vormen bewogen, - die veel woester en grilliger nog schenen dan die de reeds zoo
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wildbewogen wereld van Schuld en Boete bewoonden.’ - Een enquête in ‘De Stem’
van 1921 heeft aangetoond dat hetzelfde ‘verschijnsel’ ook in Holland bestond. Voor
Coster echter heeft het boek weinig waarde zonder ‘de diepe en afdoende verheldering,
die vanuit de grootere, rijpere werken van Dostojevsky op dit eerste en zwakkere
werk terugstraalt’.
‘Want het moet ten slotte erkend worden’, gaat Coster voort, ‘Dostojevsky heeft
drie hoofdwerken geschreven, die in zekeren zin te zamen een complex vormen, een
machtig symbolisch en organisch samenhangend geheel, en Schuld en boete is daar
niet bij -.’ - ‘Die hoofdwerken’, vervolgt hij, ‘zijn: de Idioot, het hemelsch-gerichte
leven, de Duivelen, de helsche wereld, - en hun beider verkorte en geharmoniseerde
synthese: De Gebroeders Karamasov, deze ontzachlijke onvoltooide Kathedraal,
waar duivel, mensch en heilige voor 't laatst nog in symbolische broederschap
verschijnen, broeders ditmaal in bloed en naam en gebonden door den Al-stroom
des levens. En de beteekenis van Schuld en Boete daartegenover is, dat zonder dit
werk deze latere hoofdbouw niet mogelijk geweest zou zijn.’ - ‘Om het ten slotte
met één woord samen te vatten: in Schuld en Boete liquideert het Europeesche denken
zichzelf, en tracht zich daarna tot een hooger denken, tot een hooger zijnswijze te
verkeeren.’ Ik laat daar, of het aangaat, om met gewaagde, maar gelukkig, zien we later, door
een tendens gemotiveerde durf, een schrijvers-arbeid te vierendelen en uit te maken:
dit is je voorspel en dit is je trilogie; - ik laat daar of die trilogie werkelijk een eenheid
is, als bijvoorbeeld de ‘Oresteia’, waaraan Coster denkt; - of niet veeleer ‘De idioot’
en ‘De bezetenen’, evengoed als ‘Raskolnikoff’, vóór-studies zijn, wat chronologisch
door de tien-jarige pauze tussen ‘De bezetenen’ en ‘De Karamazoffs’ denkbaar is; of niet ‘De idioot’, zonder de plotselinge mateloze grootheid der laatste twintig
bladzijden, op de rang staat van de kleinere werken als ‘De eeuwige echtgenoot’; of niet ‘De bezetenen’ eigenlijk uit twee ineengeschoven ro-
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mans bestaat, waarvan de ene Dostojewsky volstrekt onwaardig en de andere zijn
meesterwerk is; - of ‘De Karamazoffs’, ongetwijfeld de roman waarin Dostojewsky,
na een lange stilte en in beter omstandigheden gekomen, zijn gehele arbeid samenvat
en overzichtelijk maakt, ‘De idioot’ en ‘De bezetenen’ slechts naast zich duldt, omdat
het, onvoltooid gebleven, verklaring behoeft; - of ‘Schuld en boete’ niet eerder een
voorloper is voor de tweede roman (het meesterwerk) die ik uit ‘De bezetenen’
losmaak; - of ‘Schuld en boete’ nog iets ‘anders’ heeft (ik zal straks zeggen wat)
waardoor het zich mijlen boven ‘De idioot’ en ‘De bezetenen’-als-geheel verheft en
eerst door ‘De Karamazoffs’ wordt geëvenaard; - of Coster er wel bij gedacht heeft,
toen hij van ‘De Karamazoffs’ schreef dat hier ‘duivel, mensch en heilige’ in
symbolische broederschap verschijnen, dat er niet drie maar vier broeders zijn (het
wordt altijd verwaarloosd) en dat Smerdjakoff ten slotte de moord werkelijk doet. Ik laat dit alles daar, ofschoon ik elk punt staven kan, omdat ik Coster in de bedoeling
van zijn willekeur moet volgen, en omdat een essayist, wie het om scheppende
levens-kritiek te doen is, vrij ‘spel’ moet worden gelaten zolang hij slechts
interpreteert, evenals een schilder tegenover een landschap, een dichter tegenover
zijn sentiment, een kunstenaar in het algemeen tegenover de menselijke en natuurlijke
wereld.
Wanneer Coster nu, zijn studie vervolgend, er toe overgaat het succes van ‘Schuld
en boete’ in West-Europa te verklaren, vergeet hij daarnaast te vermelden, welk een
opgang het in Rusland maakte, wat Tolstoi's mening over ‘Raskolnikoff’ was. Nu is
Tolstoi's oordeel partijdig en nooit zonder naijver, maar het is een Russische stem,
en niet de eerste de beste! Het gaat toch niet aan, een speciale kanker van
verstandelijkheid als kenmerkend voor West-Europa te constateren, omdat het een
boek waardeerde, dat het Heilige Moedertje met evenveel hartstocht las. - De
betekenisvolle voorkeur, zegt Coster, berust op de ‘liquideerende’ wereldsuggestie
van zijn inhoud en strekking, die het voor Europa van bijzonder belang maken.
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Ik kan niet nalaten het door de Russische knoet gegeseld Europa, in de passage die
volgt, kleine tussenwerpingen tussen haakjes te laten maken, want ik zie hier en daar
van schuld verwrongen aangezichten reddeloos uit de ‘poel’ omhoog blikken. ‘Raskolnikov: dat is Dostojevsky's meest Europeesche boek, in dien zin althans,
dat heel een wijze van denken, die in een groot aantal Europeesche geesten de
overheerschende was, in dit boek verhevigd wordt herdacht van het trotsche begin
tot het hijgend verval. Nooit, ook niet in Stendhals figuren, werd zulk een machtige
constructie van dialectisch denken opgetrokken, als in den geest van den jongeling
Raskolnikov geschiedt. De wil tot macht, die als een booze kracht Europa meer en
meer beheerschen ging, die de imperialismen schiep (lees ik goed? was er al niet
een verbitterder en “dialectischer” strijd nog in de zoete Middeleeuwen tussen Paus
en Keizer? - ja, ik lees goed, en vervolg mijn citaat), die de Europeesche staten
monsterlijk uitdijen deed over heel den aardbol (zwijgt toch! Karel van Habsburg,
Philips, Elizabeth; - koest, terug in de historie!), die zich de onoverwinbare legers
tot wapens vormde (beginnen jullie ook al, Alexander, Xerxes, Caesar!), - en die
zich, ten slotte, in de weergalooze intellecten van het 19de eeuwsche Europa
omsmeedde tot systemen van fonkelend geslepen dialectiek (hier blijven Thomas
van Aquino, Justinianus en Adam Smith, die bij de eerste woorden het hoofd ophieven,
als muizen!), - deze wil tot macht staat nog eenmaal onverzoenlijk en roofgierig op
in den donkeren jongeling Raskolnikov en om deze booze wil te rechtvaardigen,
denkt hij in mathematische strakheid en zuiverheid het stoutste denken der
Europeesche intellecten nog eenmaal over. (Punt. Weg - zelfs de Inquisitoren en
Jezuïeten dompelen terug in de zalige poel der historische vergetelheid). - Van de
diepste symbolische beteekenis is hierbij, dat Raskolnikov in dezen zwoegenden
arbeid van zijn demonischen wil en logiek voortdurend één groote leidende fascinatie
voor oogen heeft, die hem voortjaagt als hij terugdeinst, die hem als een folterend
verwijt doorschroeit als hem de zwakte
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overmant: de fascinatie van Napoleon’ - (Wat? stond hij nog boven water, de Kleine
Keizer? o ja, hij was in Rusland geweest -). - Arm reddeloos Europa, dat eindelijk
met Dostojewsky's Raskolnikoff tot een vastberaden zelfmoord durft overgaan!
- Zonder te vermoeden dat Dostojewsky, toen hij zijn ‘Schuld en boete’ schreef,
in Napoleon een zielskracht zag, zo voorlopig aangeduid, maar die hij later tot een
eigen gestalte zou omscheppen; dat Raskolnikoff niet anders onder zijn invloed staat
dan Kiriloff, Schatoff en het gehele leger der ‘bezetenen’ later onder die van Stafrogin;
- gaat Coster nog een bladzijde voort, Napoleon als het symbool van typisch
Westeuropees ik-bevestigend intellect te verguizen en besluit, omdat Napoleon het
boek beheerst, dat Dostojewsky, het schrijvend, ‘meer Westerling is geweest dan
éen der andere 19de eeuwers, om daarna dit Westersch denken in een zijner
hoofdtendenzen te kunnen vernietigen -’ ziehier de reden waarom ‘Schuld en boete’
bij uitstek Dostojewsky in West-Europa vertegenwoordigde: het was er de
gepersonifieerde ondergang van.
Dit is zo buiten alle perken onjuist, dat ik eerst nog eens zien wil waarom het
Coster met deze bewering te doen is, alvorens een andere verklaring van Raskolnikoffs
populariteit, zowel hier als in Rusland, te berde te brengen. Vooral omdat Coster
hiermee iets suggereert dat geheel karakteristiek voor hem is, en bovendien iets zo
prachtigs en eenvoudigs, en zo geheel alleen mogelijk gesuggereerd te worden door
een werkelijk groot criticus, dat wij hem alle misvattingen en miskenningen toestaan,
omdat ze niet uit kortzichtigheid maar uit doelbewustheid voortkomen, zoals we een
rivier die ons water aanbrengt, vergeven een ruimte die ook akker kon zijn, in beslag
te nemen en met zijn bedding uit te hollen.
Hij wil aantonen dat in de figuren van ‘Schuld en boete’ de ziel nog steeds een
negatieve werking heeft, in de vorm van onrust, van vernietigingskracht van het
geweten, terwijl in de latere grote romans deze werking een positieve gaat worden,
een rust, een puur geluk. Terstond denkt men aan de kortste en tref-
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fendste zijner Marginalia: ‘De ziel is geluk’, een woord dat onvergetelijk is, en
tegelijk ziet men dat heel zijn arbeid er op gericht is: zielsbewustzijn en nog eens
zielsbewustzijn in zichzelf te bevestigen en in anderen wakker te roepen, dat het
sterker bewustzijn daarvan de ziel dwingender in ons doet terugkeren, actiever doet
worden, in ons leven doet ingrijpen, dat er slechts door positiviteit daarvan een staat
van geluk bereikt kan worden, en dat van deze droom de hoogste kunstwerken, als
uit het tragisch leven opschaduwende trillingen, reeds de van goddelijk licht
doorschokte voorgevoelens zijn.
Slechts dit eist hij van kunst: dat er dit zielsbewustzijn zich in openbaart, om
terstond een hartstochtelijk ‘credo’ aan te heffen, onverschillig of hij Prins Mysjkin
of Don Quichotte voor zich heeft, zelfs onverschillig of het boek een verduisterd
bewustzijn geeft van een heldere ziel, of een helder bewustzijn van een verduisterde.
- Daarom staat voor hem ‘Schuld en boete’ zover achter bij ‘De bezetenen’, omdat
in het eerste boek duistere zielen in het duister tasten, terwijl in het tweede zoveel
tragischer, zoveel wanhopiger, zij zich van hun inwendige nacht helder en
onverbiddelijk bewust zijn. - De ziel in Raskolnikoff is nog niet meer dan een belofte,
een wankelend lichtje, schrijft Coster:
‘Hoe weifelend klinkt deze belofte nog aan het eind van “Schuld en Boete”. Welk
een angstig zwak lichtje, tegen een nacht van angst en lijden als nooit nog voor hem
een schrijver voelbaar wist te maken! Welk een wan-verhouding feitelijk! - Dit is de
werkelijke Dostojevsky nog niet, die licht en duister zóó verdeelt. Er schuilt in dit
boek een vervalschende tendenz in zooverre, dat hier Dostojevsky de eigenlijke
maat-verhouding van zijn wezen nog niet geven kon. - Men kan hier zeggen: “zóo
is het leven in dit boek”, maar men vergeet dat in zijn latere boeken het leven feitelijk
even tragisch nog is, maar door hoeveel meer licht bestreden! -’
Met deze woorden: ‘zóó is het leven’, ráákt Coster even de werkelijke oorzaak
van Raskolnikoffs populariteit, die niets
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met Europees imperialisme, Wille zur Macht, intellectuele onttakeling, of een andere
idee, slechts de inhoud betreffend, uitstaande heeft. Wat Dostojewsky over ‘het leven’
te zeggen had, heeft hij later veel concreter, lichamelijker zou ik bijna zeggen, in
gestalten van bovenmenselijke structuur, als een misschien slechts door Aeschylus
en Shakespeare geëvenaard karakterschepper, ontworpen en in enorme vergrote
verhoudingen uitgedrukt. Het is deze ‘gestalte-kunstenaar’ die Coster, met zijn eis
van natuurlijkerwijs individueel geformeerd zielsbewustzijn, in de eerste plaats tot
Dostojewsky aantrok (Men leze zijn, hier niet opgenomen, essay). Hij vond daarin
een zielsdirectheid als in mythologische godheden, en tevens een levensverscheurdheid
en een moderne dramatiek, die deden vermoeden dat zij toch pathologisch-vergrote
resultaten bleven van voor ons allen denkbare omstandigheden, indien wij deze
slechts met de potentie van bewustzijn konden verhevigen; en hij was met deze
dramatiek als romankunst tevreden. Dat er naast Dostojewsky de gestalte-kunstenaar,
nog een andere, en (was de gestalte van Stafrogin er niet, een Napoleon, waarbij alle
Zarathustra's kleine verzinsels lijken!) nog een grotere Dostojewsky, de
roman-kunstenaar, bestaat, hij heeft het nooit gezien, althans nooit uitgesproken.
Het ligt ook buiten zijn belangstelling die te uitsluitend, voor zijn groot doel, op de
individualiteit der ziel, op een ‘absoluut psychisme’, zoals ik in het begin van dit
opstel schreef, gericht is. Hij zoekt de bezieling, zoals die, in een conflict met het
leven, in een gestalte zich personifiërend, opstijgt en als duidelijk ziels bewustzijn
zich voordoet; en vandaar dat hij niet ziet dat in ‘Schuld en boete’, nu eens niet in
de persoon van Raskolnikoff, maar in het conflict zelf, de compositie, de ‘detective
story’, de kunstmatige samensnoering van het leven zelf in de vorm der roman, de
constructie van vergrote omstandigheden om een heel gewoon mens heen,
Dostojewsky, als zuiver ‘roman-kunstenaar’, zich nergens zo groot betoonde als in
dit boek; totdat hij in de Karamazoffs nogmaals hetzelfde deed, maar nu, samengaand
met de ‘gestalte-kunstenaar’, dit weder
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overtrof. Ook in Shakespeare is een dergelijke onderscheiding te maken: daar zijn
de grote karakter-tragedies als Hamlet, Macbeth, King Lear, Othello; maar daarnaast
de fijnzinnige libretto's, waar de betekenis van de gestalte naar het gegeven zelf
verlegd is, waar de grootheid als het ware uitvloeide over de hele samenstelling van
de gecomponeerde vorm, waarin niet de figuur figuurlijk maar het gehele leven de
directe duidende boven-werkelijkheid kreeg: Midzomernachtsdroom,
Winteravondsprookje, Tempest; en ook bij hem gaat zowel het een als het ander wel
eens samen, in de stukken waarin lange passages van de sterkste lyrische kracht
plotseling het noodlot rondom de figuren tot een diepst bewustzijn samentrekken:
Coriolanus, Anthony and Cleopatra en, voor mij zijn meesterwerk, Henry VIII.
Dat Coster de direct-psychische waarde van een ‘roman-kunstenaar’ als zodanig
niet ontgaat, blijkt uit de meeste dezer essays, uit zijn bespreking van Hamsuns ‘Het
laatste hoofdstuk’ vooral. Had hij ‘Schuld en boete’ slechts met de helft van de
bezieling, waarmee hij daar het verhaal weet samen te dringen tot een crisis van
uiterste levenskramp, in het onderwerp zelf en niet in de daarnaast geringe hoofdfiguur
overzichtelijk gemaakt, de grootheid ervan ware hem niet ontgaan. Maar hij verwacht
iets anders in Dostojewsky, en daar deze het hem elders schonk, eist hij het overal.
En het is overal, maar niet in de vorm die Coster voor zijn levenskritiek gebruiken
kan. Het is er, soms in een individuele realiteit, en dan ziet Coster het, maar een ander
maal in de meer abstracte vorm van een kunstwerk; maar ook elders dan in
Dostojewsky aanvaardt Coster dit niet.
Toen zocht en vond hij een ander terrein waarin hij zijn oproep naar individueel
zielsbewustzijn bevestigen en aantonen kon. Het was in onze moderne poëzie die,
vlak na de oorlog, bijna vormloos was van pogingen van onmiddellijke kreten.
Eigenlijk was hij ook daarmee aangevangen, en dat wij Henriëtte Roland Holst en
Boutens als een geestelijk begin van poëzie boven het emotioneel begin van '80
stellen, was zijn schepping
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(Noch Gorter, noch Leopold heeft hij ooit gezien). Deze moderne poëzie werd voor
hem wat voor Van Deyssel eens ‘Maeterlinck’ was, en zijn inleiding tot de
bloemlezing ‘ Nieuwe geluiden’ is, na zijn Dostojewsky-studie, zijn tweede
meesterstuk van levenskritiek, en een volgende mijlpaal in zijn ontwikkeling. Onlangs
echter, beseffend dat onze moderne poëzie deze uiting van direct zielsbewustzijn
hoe langer hoe meer in de speciaal-poëtische vorm en ogenschijnlijk minder in de
stamelende confessie zelf gaat uitdrukken, wendde hij zich daarvan af, als van
Dostojewsky ‘de romankunstenaar’, en zocht weer andere functies in schrijvers die
hem stof geven konden. Hij vond voorlopig de reeds iets oudere Nederlandse realisten,
waarvan een prachtig opstel over Querido, onlangs in ‘De Stem’ gepubliceerd, en
een tragische evocatie van Boudier-Bakkers ‘ De straat’, dat men in zijn bundel zal
lezen, het resultaat zijn.
Het opstel in dit boek, waaruit centraal en het duidelijkst men Costers
grond-principe als blootgelegd terugvindt, is ‘Misbruik van mystiek’. Hier heeft deze
grote essayist, vrij van elk voor hem noodzakelijk beoordelen, in de vorm van het
essay, zoals Pascal en Lamb er schreven, zijn meditaties over een zielskracht, die als
elektrisch vonkend uit de geringste dingen van het werkelijk leven zelf omhoog
schiet, zonder omweg en aanduiding van een kunstwerk, in de beschouwing zelf
uitgedrukt.
Is het iets anders dan een kunstarbeid die Coster in zijn boekbeoordelingen en
directe beschouwingen als ‘Misbruik van mystiek’ verricht? Is het iets anders: dit
tezamengrijpen der stof, der romans- of levenswerkelijkheid; dit, elkaar in hun
ontmoeting vastleggend, vorm-geven van onderwerp en oordeel; deze vorm als een
teken boven het leven uit heffen en vandaar, met aanduidingen van hoogste orde, op
het moment dat de stijlkracht de lezer tot ontvankelijkheid dwingt, naar het leven
terug zenden?
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Luigi Pirandello
‘Levend dood’
De verhalen der beide levens van Mattia Pascal, die hij zelf schrijft, in afwachting
van zijn derde en definitieve dood - want Mattia Pascal heeft reeds twee maal geleefd,
heeft reeds twee maal een dood ondergaan, en dit zijn derde leven, dat hij, als
bibliothecaris van een verwaarloosde boekerij, in een eenzaamhied zo ver mogelijk
van de wereld en zo dicht mogelijk bij zichzelf, doorbrengt, - dit derde leven, tussen
vergeelde folianten en stoffige grapjes van een collega-bibliothecaris, besteedt hij
aan het opstellen van het relaas van zijn beide vorige levens, zeer bewogen
avontuurlijke levens, waaraan telkens de dood, eerst bij vergissing, de tweede maal
met opzet, een einde maakte.
Mattia was in zijn eerste leven op zeer hartstochtelijke wijze zeer ongelukkig
getrouwd geraakt. Geen liefde meer, bedrog links en rechts, geen cent meer in huis.
Hij besteedt de 500 lire, die zijn rijke broer hem toestuurde om de begrafenis van
hun moeder te betalen (- het boek wemelt van zulke doornige details -) voor een
heimelijke reis naar Monte Carlo waar hij in enkele weken een fortuin bijeen weet
te gokken. Op de terugreis leest hij in de couranten dat in zijn stadje een aanvankelijk
onbekende man uit de rivier is opgevist, die door zijn vrouw en schoonmoeder
tenslotte voor hem, Mattia, is aangezien. Hij leest doodsberichten over zichzelf, men
bespreekt de rampzaligheid van zijn tot armoede uitkomstloos vervallen leven, als
motivering voor zijn zelfmoord, etc. Maar Mattia weet beter, hij begrijpt heel goed,
waarom zijn vrouw en schoonmoeder zich gehaast hebben in de eerste de beste
verdronkene hem te herkennen. - Hij weet ook met wie zijn vrouw zo gauw mogelijk
hertrouwen zal en welke voordelen voor haar en haar moeder daaraan verbonden
zijn. Zo geeft hij er de voorkeur aan niet naar huis terug te keren om zijn zelfmoord
tegen te spreken, maar gebruik daarvan makende te verdwijnen, en hij springt

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

453
met het gewonnen geld op een tussenstation de trein uit en begint onder een
aangenomen naam een tweede leven.
Zo wild en vol uitspattingen het eerste leven was, dat hij, let wel, ontvluchtte om
aan de knellende banden van huwelijk en familie te ontkomen, zo dor en eenzelvig
wordt zijn tweede bestaan dat hij met een drang naar nog wilder uitspattingen aanving.
Want vrij is hij nu, maar tevens zonder enige achtergrond of omgeving. Hij leeft, op
een valse naam, ins Blaue hinein. - Maar alle dingen der wereld blijven hem gesloten:
zonder bewijs te kunnen leveren wie men is kan men geen paspoort krijgen, geen
bank-deposito, geen huwelijk sluiten, geen langere vriendschappen of verbindingen
aangaan. Een dief kan hij niet voor de rechter dagen, een belediging kan hij niet
wreken. Het schijnt wel alsof onze naam belangrijker is dan wij zelf, alsof alles wat
wij leven en betekenen slechts het lichaam is van de naam, die wij bekleden. Is onze
naam dan méér dan de klank waarmee een ander ons aanroept, dan de voorstelling
van ons die hij in de verbeelding van een ander opwekt? Neen, meer is een naam
niet. Het enige is misschien nog, dat niet alleen de anderen maar ook wij zelf er ons
mee voorstellen, en onze ouders en voorouders, en dat wij zonder zulk een naam
misschien wel bestaan kunnen, maar het ons niet kunnen voorstellen dat we bestaan.
- Het is zeer goed mogelijk dat een naam zonder mens bestaat. Blijft de naam van
een gestorven geliefde niet altijd een levende werkelijkheid voor ons? - Maar wat is
een mens zonder naam? Ik kan dit mij niet anders indenken dan als een hypothetische
onwerkelijkheid: de mens, de vader, de vrouw, algemeenheden, soortaanduidingen,
abstracties die geen persoonlijk leven hebben.
En zo wordt het tweede leven van Mattia, dat hij onder de naam Adriano Meis in
een stil pension in Rome als welgesteld rentenier doorbrengt, ondragelijk van
vogelvrijheid. Hij besluit, ten koste zelfs van het leven en de omstandigheden die
daaraan vast zitten, zijn echte naam weer aan te nemen. Niet naar zijn vrouw, kind,
vaderland, etc. verlangt hij terug, neen,
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het is slechts om zijn naam terug te krijgen, dat hij al die narigheid verdragen wil.
En zo pleegt Adriano Meis zelfmoord, d.w.z. men vindt zijn hoed en wandelstok op
een der Tiberbruggen, en Mattia Pascal keert naar zijn eigen naam en wereld terug.
Maar - men is niet voor niets twee jaar dood geweest. Hij vindt, in zijn stadje, zijn
vrouw hertrouwd en reeds weer moeder, zijn vrienden verdwenen en vertrokken.
Maar hij kwam niet voor hen. Hij kwam om zijn naam. Hier alleen kan hij eenzaam
en rustig, in het onbetwist bezit van een werkelijk leven, zijn derde en laatste bestaan
beëindigen; heen en weer gaande naar de stoffige bibliotheek, waar hij, klein mannetje
wiens grootste geluk het is te zeggen: ‘ik heet Mattia Pascal’ - een geluk waarvan
hijzelf alleen de omvang kan begrijpen, - zich bezig houdt met het schrijven van zijn
twee vorige levens.
Het is onbegrijpelijk waarom Pirandello van dit gegeven, dat reeds vanzelf in drie
bedrijven verdeeld is, geen toneelstuk maar een roman gemaakt heeft. Natuurlijk
denkt een ieder terstond aan Tolstoi's ‘Het levende lijk’ en misschien heeft Pirandello
daar ook aan gedacht en een andere literaire vorm gekozen. Tot zijn schade. Hoe
oneindig aangrijpender is Tolstoi's toneelstuk! Terwijl de roman veel te veel houdt
van een te lang gerekte ‘conte drolatique’.
Waarom? omdat Pirandello het zwaartepunt verplaatst naar de beide vorige levens
van Mattia en zijn derde en laatste bestaan niet anders ziet dan als een inleiding tot
de beschrijving van het verleden. Dit is eenvoudig fout gecomponeerd. De pyramide
staat op haar punt. In een toneelstuk had vanzelf de derde akte ten minste zoveel
gewicht gehad als de beide vorige.
Ten slotte geeft uiteraard een toneelstuk een veel reëler beeld van het leven dan
een roman die meer tot de verbeelding dan tot de visie spreekt. Vandaar dat een
roman staat en valt met zijn waarschijnlijkheid, met zijn verantwoording van de
suggesties die hij oproept, maar dat een toneelstuk daarmede een ‘spel’ kan bedrijven,
ja, vaak een sterker werking bereikt naar-
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mate het minder een passieve spiegel van figuren en omstandigheden blijft.
En ofschoon Pirandello's roman zo reëel is, en zo terre à terre zelfs, als een serie
aaneengeplakte gemengde berichten, ofschoon hij iedere omstandigheid als
waarschijnlijk verantwoordt, is het enige waarop wij wachten: een precieze
aanduiding, een karakterbeschrijving, een suggestie van het zonderlinge ventje dat
dwars door twee levens en doden heen een geheel op zichzelf bepaald bestaan
voortzet. Dit heeft hij ontweken door de roman in de vorm van een autobiografie te
schrijven, hij speculeert er op dat wij de ‘ik’ klakkeloos zullen aanvaarden als de
voortzetting van Mattia en Adriano, maar hij liet daarmee het enige wat hij te schrijven
had ongeschreven: het leven van deze ‘ik’.
Arme Mattia Pascal, een persoon op zoek naar een schrijver en die, niemand
vindend, zelf de pen in de ongeoefende hand neemt.
De vertaling van mevrouw Keuls is vlot van stijl en zeer kleurrijk van woordenkeus.
De stad Basilea heet echter in het Hollands Bazel.

Tijl op toneel
Naar aanleiding van ‘Tijl’ door Anton van de Velde, zoals het
gespeeld werd door het Vlaamse Volkstoneel onder regie van Johan
de Meester Jr.
Wat mij in dit toneelstuk zou boeien, van de eerste tot de laatste scène, was iets
waarop ik geheel niet verdacht was, toen ik naar een spel van Tijl Uilenspiegel
toeging. Ik verwachtte te zien en te horen te krijgen boertigheden, rake zetten, een
Robbeknol, een Scapin, een temidden van een sentimentele en genotzuchtige kermis
van loslippige dikzakken en vrome doordraaiers rondbuitelende en iedereen er tussen
nemende harlekijn, die van tijd tot tijd uit de menigte naar voren zou treden, ge-
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wacht zou hebben, met de vinger langs de neus, tot het op het toneel en in de zaal
stil geworden was, om dan plotseling, in kernachtig plat Vlaams, naar Shakespeares
narren geïmiteerde levenswijsheden te debiteren. Verwachtte ik zo iets als een
‘commedia dell'arte’? Tijl als een bijzondere, met zijn landsaard getinte, uitbeelding
van de eeuwige Arlechino?
Behalve, overlegde ik echter op mijn tocht naar de schouwburg, - behalve dat de
Renaissance, of laten we precieser zeggen: de eeuw van Molière, het vervaardigen
van een toneelstuk tot een daad van literatuur heeft verheven (en dit betreft, meende
ik, niet slechts het schrijven van de tekst, de woorden, hetgeen de dramatis personae
zeggen, maar strekt zich zelfs uit tot het ineenzetten van het gegeven, de compositie,
hetgeen de dramatis personae doen; en dit laatste, deze kunstvaardige samenstelling
der handeling, zou een voorwerp van steeds verfijnder zorg worden in de 18de eeuw,
laten we precieser zeggen met Beaumarchais en Lessing) - behalve deze invloed van
Molières tijd, is er in de laatste honderd jaar nog een moeilijkheid voor de
toneelschrijver bijgekomen die, wanneer hij zijn onderwerp au sérieux neemt, hem
een eis stelt die de eis van literatuur misschien nog overtreft. Niet slechts wat zijn
personen zeggen, niet slechts wat zij doen, neen, reeds dadelijk wat zij zijn, d.w.z.
wat zij aan speciale en algemene menselijkheid vertegenwoordigen, vraagt van hem
een technisch meesterschap in wat ik zou willen noemen persoonscompositie. Er
wordt niet minder gevergd dan dat hij zelf schept hetgeen ieder toneelschrijver vóór
hem zonder aarzeling aan geschiedenis, Bijbel, overlevering, en even later ook aan
de dagelijkse werkelijkheid ontleende; dat hij zelf formeert gestalten met vlees van
aparte ontroeringen, bloed van eigen verwikkeld leven, en last not least voorzien van
een ziel van z.g. bovenmenselijkheid. Welk een fantasie, welk een mystische fantasie
is daartoe nodig!
En dan staat hem nog te wachten het componeren van de intrige, het samenstellen
van verschillende personen in een milieu en onderlinge verhoudingen tot een aantal
lijnen en gebeurte-
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nissen die de omtrek van deze figuren naar buiten aftekenen en omschaduwen; - en
ten slotte het schrijven van de tekst, fataal struikelblok, eigenlijk minderwaardig en
kunstmatig als werk, want de allereerste en hevigste scheppingsdrang heeft zich al
in de creatie van persoon en intrige zoniet uitgeput dan toch afgemat, en het is
misschien maar het beste, om zoals Ibsen dit gedeelte van de arbeid zo droog en
ondichterlijk mogelijk te bewerkstelligen, of zoals de jongste Duitse dramaturgen
met eruptieve formuleringen, met gepassioneerde kreten te volstaan.
Geen enkele toneelschrijver, dacht ik verder, kan aan de opgevoerde verfijning
der intrige in de 18e eeuw en aan de intensieve verschijning van de figuur in de 19e
eeuw, als hij een werk van betekenis wil schrijven, ontkomen; zodat er kort en goed
drie eisen zijn op te stellen: de persoonscompositie, de intrigecompositie en het
tekstschrijven. En mijn fout, toen ik in een toneelstuk ‘Tijl’ de titel-rol verwachtte
als een markt-harlekijn, kwam hieruit voort dat ik zijn persoon niet apart van zijn
milieu had kunnen zien, dat ik hem als resultaat daarvan en slechts in verbinding
daarmee had beschouwd. Ik was tekortgeschoten in persoons-fantasie, ik had de door
de 19de eeuw gebiedend toegevoegde of althans bewustgemaakte eis van
persoons-zelfstandigheid over het hoofd gezien. En toch - gingen mijn gedachten
even op een zijspoor - en toch heb ik altijd helder voor ogen gehad, dat juist daarom
de sprookjes van Andersen mij zoveel sterker aanspraken dan de hele
Grimm-verzameling van volksverhalen, omdat wat ik zoëven de persoons-fantasie
noemde er zoveel directer in is. Bij Grimm verslindt het milieu de mens; bij Andersen,
welk een vrijheid, welk een apart recht op wil en ziel! Om het overdreven te zeggen:
Grimm vernatuurlijkt de mens, Andersen vermenselijkt de natuur. Ik had Tijl
vernatuurlijkt, door hem als een verschijning der fauna uit het rijk der overleveringen
en niet als een onafhankelijke, door zichzelf bepaalde verschijning te zien, betrekkelijk
toevallig en misschien gebrekkig door overlevering tot mij gekomen.
Moest ik dus Tijl losmaken uit zijn overlevering?
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Ja, want een overlevering is, evenals de fantastische anekdote, het Grimm-sprookje,
de avonturen-roman, een uiterst onbestemde verbeeldingsvorm. Tijl, de Vliegende
Hollander, de Wandelende Jood, al dergelijke verschijningen moeten zich met zulke
vage vormen in onze verbeelding behelpen, zolang zij niet een schrijver gevonden
hebben die hun een persoonlijke uitdrukking geeft waarvan we hen niet meer kunnen
losdenken. De overlevering is dus iets eeuwenlang voorlopigs, is een voortdurende
nood-conceptie. Zulke figuren zijn ‘op zoek naar een auteur’, en zo ligt het voor de
hand dat een schrijver eigenlijk weinig voor hen verricht, zolang hij slechts hun
voorlopige vorm, hun overlevering, in onberispelijke stijl consolideert, maar verzuimt
de figuur zelve van verschijning tot dramatis persona te verindividualiseren. Daartoe
moet hij ze van het rijk der overlevering naar het rijk der kunst overbrengen, en dit
is doorgaans niet overplanten, maar overzaaien.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat van de overlevering, als onderwerp op zichzelf,
een kunstwerk gemaakt wordt. Dit is als het opzettelijk cultiveren van een wilde
bloei. ‘De Wandelende Jood’ van August Vermeylen is er een prachtig voorbeeld
van; men moet het tot de meesterwerken van moderne literatuur rekenen, maar van
zeer, zeer hoog standpunt bezien, schiet het in mystische persoons-fantasie tegenover
de figuur van de Wandelende Jood eenvoudig tekort. Het onderwerp van het boek
is het Wandelen in de eerste en de Jood in de tweede plaats: meer de doem dan de
figuur zelf is er zo meesterlijk in uitgebeeld. En nu meen ik dat een schrijver, die
zulk een enorm onderwerp, dat eeuwenlang door de gemoederen der volkeren
heenspookt, ter hand neemt, tot in de letterlijke en tot in de diepste zin het au sérieux
moet opvatten. Hij moet de Jood zien, de man, de over Europa strompelende zwerver;
hij moet de vloek van zijn verbanning begrijpen, begrijpen niet alleen: hij zal, de
mens van nabij ziende, hem zodanig ter harte nemen, dat hij niet zal rusten, vóór hij
voor zijn Ahasverus een oplossing gevonden heeft, een bevrijding uit de vloek, een
ontkoming
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naar een laatst stadium waarin de uitzonderingskracht van een persoonlijkheid
heenbreekt door het symbool waarmee hij belast was. Voor zulk een schrijver bestaat
maar één Ahasverus, zijn Wandelende Jood van vlees en bloed, die hij liefheeft; en
weldra voelt hij dat de speciale toevoeging van persoonlijkheid het abstract karakter
als het ware absorbeert en overwint. Faust komt gered uit het drama te voorschijn.
Don Juan vindt er zijn verschrikkelijk einde. Dáárom, om de uitkomst, werden de
drama's geschreven en niet om karakteristieke typeringen van het faustische of het
don-juaneske. Ziehier wat ik schrijvers-ernst noem, ernst van een hoger orde dan die
van talent en studie.
Wil men voortreffelijke voorbeelden van verschijningen die geheel tot oplossing
in kunst zijn overgebracht en daarmede tot definitieve werkelijkheid geworden, dan
denke men aan Peer Gynt, aan The Play Boy, Fedor uit Tolstoi's ‘Levende lijk’ en
eigenlijk aan al de grote karakters van Shakespeare als Hamlet, Macbeth, King Lear,
gestalten die zodanig met frame van omstandigheden en al tot levensgehelen zijn
geschapen, dat men niet meer beseft dat vóór Shakespeare schreef hun eeuwige
vormen niet bestonden, maar achter die oude geschiedenissen zoiets als schaduwen
van overleveringen geneigd is aan te nemen.
Wat is nu, vervolgde ik in de schouwburg mijn gedachten, - wat is nu in Tijl Tijl
en wat is overlevering? Nog even voor het doek opging, had ik het in mijzelf aldus
geformuleerd: Tijl is Tijl en Uilenspiegel is de overlevering. Misschien was ik daarop
gekomen, doordat het programma dat ik in de hand hield mij een toneelstuk ‘Tijl’ tout court - aandiende; hoe dit ook zij, Uilenspiegel kwam mij eensklaps als een
typisch overleveringsomhulsel voor, een aanduidingshulpmiddel voor een oneindig
dieper en fijner wezen dat Tijl heette. Uilenspiegel was slechts Tijls buitenkant, zijn
duizendvoudige geslepenheid, zijn uiterlijk masker, dat niet Tijl was maar waar hij
in verscholen was, waar het volk hem in begreep. Of men Uilenspiegel zegt, en aan
de vogel der wijsheid denkt die de wereld even zot moet vinden als haar zotste gast,
- of Ulenspiegel, als in het dorp
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Damme waar Tijl vandaan komt, met een denkbeeld van Ulieder-Spiegel -; de bijnaam
is een epitheton, een voortreffelijke instigatie tot anekdoten, die ons echter Tijl zelf
lang niet ten voeten uit doet zien.
Wat is dan Tijl? Hoeveel legt hij niet af, als we hem zijn bijnaam ontnemen? Wordt
hij niet zoiets als een mythe? Was hij dit niet reeds voor de Frans-schrijvende Charles
de Coster, voor wie ‘Miroir-Hibou’ toch minder betekenis moet gehad hebben dan
voor ons Uilenspiegel, toen hij, uit de tamelijk eentonige complicatie van
volks-grapjes, met brede penvoering en een geweldige verbeeldingskracht, een figuur
wist op te tekenen die voorgoed naast de reuzen van Rabelais zijn plaats innam? Om nu van deze mythologische gestalte, gezuiverd van zijn overleverings-bijvorm,
een individueel wezen te maken, ziehier een arbeid van ‘persoons-compositie’, die
ik zoëven als eerste taak van de toneelschrijver heb trachten uiteen te zetten. Het
toneel immers, met zijn postulaat dat een acteur slechts een gestalte in menselijke
vorm kan overbrengen, is daartoe zoveel geschikter dan de roman, die voor minder
zintuigelijk waarneembare verbeeldingswijzen ruimte laat.
Het scherm ging op.
Het ligt niet in mijn bedoeling, een uitvoerig verslag te geven omtrent de uitvoering
van Van de Veldes stuk, dat mij op het toneel evenzeer heeft geboeid als het mij later
als lectuur tegenviel. Als tekst is het volstrekt onvoldoende, er is geen dialoog die
een situatie ook maar enigszins beneden haar oppervlakte aanboort. Geprezen zij
ook in deze de regie van de jonge De Meester, die zo snel het spreken, dat de
tekortkoming aan betekenis door het ritmisch tot uiterste spanning aangedreven
tempo werd goedgemaakt. Het stuk jaagde dwars door de luchtledigheid der woorden
naar zijn enkele aangrijpende momenten toe. Daar was, op het eind der eerste akte,
de afvaart van Tijl en zijn twee vrienden van het onbewoonde eiland (waarheen zij,
heel lang geleden, uitgeweken waren), het hijsen van het zeil beschilderd met de
Vlaamse Leeuw, de bedrijvigheid van hun
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drieën, Lamme Goedzak met zijn harmonika, Brabo met de riem en Tijl die het
Maria-beeld op de plecht plaatst, de bedrijvigheid als een bevrijding uit een lang
heimwee, het eindelijk onstuimig opgestoken verlangen om terug te varen naar het
vaderland. - En we horen nog steeds Nele, die daarstraks in visioen verschenen is,
haar klaagroep ‘Tijl’, ‘Tijl’, uitgeput van smachten, herhalen Welk een vondst als proloog is deze eerste akte! Tijl, apart gesteld van zijn volk
op het onbewoonde eiland, eenzaam en mokkend als een werkeloos zeerover, die uit
plotselinge willekeur naar zijn vaderland zee kiest, met de wilde en primitieve liefde
van een onweerstaanbaar ogenblik. En met dezelfde liefde zal hij, op het eind van
het derde bedrijf, Vlaanderen weer ontvluchten, als het hem niet gelukte de Augias-stal
die hij daar aantrof te zuiveren; want hij is geen Hercules; hij is de held van het
onredelijk moment, van de nobele drift der rechtvaardigheid, van opstand, van
stormenderhand gelijk hebben, die zijn spot niet beheerst en zijn walging niet
onuitgesproken kan laten, die liefheeft zonder medelijden, die leeft van triomfzucht,
die zijn vrienden als het verlies komt niet meer troost en steunt, maar meedogenloos
veracht en verlaat, uit neerslachtige woede om de grote verloren zaak. Tijl kent geen
humor meer sinds Vlaanderen met van Frankrijk afgekeken fijnzinnigheid een
précieuse ridicule geworden is, onder het bestuur van een ‘Marquis Saturé de
Bel-Esprit’ in wiens huis Nele, Tijls Nele, als Assepoes in de keuken zit; - Tijl bedriegt
geen boeren meer sinds zij allen schuld hebben aan de woeker-jood die hun vrouwen
met valse opschik naar zijn florerende dancing lokt waar Belleken, Lamme Goedzaks
Belleken, bar-meisje geworden is; - en van zijn vaderlijk huis is de Uil weggerukt
en als uithangbord prijkt de Gallische Haan, Chante-Clair, aan de gevel; - en Tijl,
die altijd het gelijk had van het laatste woord, heeft thans het gelijk van de laatste
houding: de vlucht.
Er zijn prachtige details in het stuk: de dood van Bel-Esprit in een dialectisch duel
tegen een onzichtbare tegenstander, de

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

462
praatjes over emancipatie en chemie van de bargasten; er is veel rumoer en beweging
in het van corruptie verdwaasde vaderland van Tijl, er is muziek die enerveert, er is
wilde fantasie in kostuum en toneelbouw. En als, aan het einde, Nele bezwijmt
neerligt ‘als 'n schoon bloem onder boerenschoenen’, dan begrijp ik niet, dat
Vlamingen dit stuk kunnen zien, zonder als één man op te springen om al wat tussen
Mechelen en Brugge Frans spreekt of Jood is af te maken, om Vlaanderen voorgoed
voor de Vlamingen te doen zijn zoals Ierland voor de Ieren is. O Tijl, hebt ge daarvoor
uw tocht naar het vaderland ondernomen, dat Lamme Goedzak als laatste man zou
achterblijven bij de vertrapte Nele, dat Brabo, beeld van Antwerpse trots, weer zou
terugkeren naar zijn voetstuk en dromen over het glorieus verleden...
Tijl, blinde kuise drift, edele onpraktische ijver - misschien is er nog in ieder dorp
een blonde slanke boerenzoon die op u lijkt, die tegen de hoofdschuddende dokter,
de notaris en de pastoor met de vuist op tafel dingen volhoudt die hij niet
verantwoorden kan, omdat hij veracht rekening te houden met dit en met dat. Misschien; zeker echter is, dat zij nog steeds de grootspreker en doeniet in hem zien.

Otto P. Reys
‘Dichters in het koffyhuis’ Met een woord vooraf door J. Greshoff.
De heer Otto P. Reys, adviseur van een levensverzekeringsmaatschappij, heeft als
belangstellend buitenstaander zich een reputatie verworven in onze moderne
letterkundige kringen. Hij is een merkwaardig dilettant, wiens zonderlingheid hierin
bestaat, dat hij zich niet zozeer voor modern werk interesseert als wel voor de makers
daarvan. Het is de moderne ‘bohême’ die hem aantrekt, in dat land der dichters is
hij een geamuseerd toerist en de gedichten zelve zijn voor hem zoiets als prospectus
of
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Baedekers. ‘Die kerel moet ik zien te ontmoeten’, roept hij uit bij het lezen van enige
verzen die hem treffen, en terstond trekt hij er op uit, welwillend maar niet zonder
enige verzekerde reserve, gelijk eenmaal Diogenes, om te voelen hoe de hand die de
verzen schreef de zijne zal drukken.
Wat hij verwachtte toen hij de wilde stammen der dichters naderde, was een
vrijgevochten ‘bohême’, een alle levensvormen verachtende republiek in de staat,
een soort intellectueel apachendom. Waar vindt men zulke fijnbesnaarde
nihilistenaristo's elders dan op de straat of in de verzamelbakken daarvan, de dokken
waar de slenteraars gekalefaterd worden, de drinkplaatsen waar zij even voor anker
liggen; met één woord, waar vindt men ze elders dan in de café's, de ‘koffyhuizen’,
zoals de heer Reys hardnekkig-ouderwets deze pleisterplaatsen noemt. En zo toog
hij naar Leipzig en zat in Café Merkur met Franz Werfel en Pinthus; - toog naar
Parijs en ontmoette Montfort in de ‘Rotonde’ en Muselli in ‘Les deux magots’; toog naar Brussel en zag Van Nijlen en zijn groep bij ‘Vandergeten’; - dronk met
Bloem, Besnard, Verhoeven, De Vries en Greshoff een biertje in de ‘Bock-halle’ te
Arnhem; - ontmoette in ‘De rustende jager’ te Bergen N.H. een schare van dichters
waaronder Van Eyck, A. Roland Holst, Keuls en Werumeus Buning; - trok naar Den
Haag, waar o.a. de schrijver dezer regelen een aangename herinnering behoudt aan
een avond met veel ‘graantjes’ in café ‘L'Espérance’; - reisde zelfs naar Genua en
Florence om met Arthur van Schendel, met Dr. Prampolini, de vertaler van Nederlands
werk in het Italiaans, met Antonini, de lezer van ons Bijblad welbekend, een espresso,
americano of wat het geweest moge zijn, te drinken. En van al deze ontmoetingen,
die ik lang niet compleet opsomde, geeft hij verslag in zijn boekje ‘Dichters in het
koffyhuis’, dat thans door de Hollandia-drukkerij is uitgegeven. Het is een
verzameling van hier en daar alleraardigst vlot-geschreven persoonlijke indrukken,
van journalistieke anekdotiek. Het zou door een Fransman geschreven kunnen zijn,
als de toon iets meer ‘méchant’ ware uitgevallen;
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maar de heer Reys blijft, al geeft hij hier en daar kostelijke speldeprikken onder
water, steeds doordrongen van waardering in de vorm van iets te omzichtige kritiek
- ‘En pantoufles’, zoals Brousson dat met Anatole France deed, brengt hij de dichters
niet; het zouden eerder vluchtige aantekeningen en krabbelschetsjes kunnen zijn voor
iemand die een paar novellen à la André Maurois wil gaan schrijven.
Reys kan soms met een snelle omtrek van het uiterlijk van een persoonlijkheid
plotseling zijn karakter vastleggen.
‘Franz Werfel draagt een zeer verwilderd kindergezichtje boven een ontijdige
corpulentie. Hij speelt dan ook afwisselend de rol van wonderkind en van gevestigde
reputatie. -’
‘ Bloem's uiterlijk kwam in geen enkel opzicht overeen met de voorstelling die ik
mij van hem gemaakt had, zooals men zich altijd een voorstelling van een schrijver
maakt, wanneer men van zijn werk houdt. Hij is nòg corpulenter dan zijn gastheer,
Greshoff en hij maakt bovendien den indruk of hij een beetje soezig is; maar wàcht
maar... niet zoodra boeit hem iets in het gesprek of hij schiet òp uit zijn vredigheid
met een scherp geformuleerde uitspraak of een decisieve grap. Op zoo'n moment is
het of zijn lichaamszwaarte van hem afvalt; dan is hij enkel gespannenheid van
geest...’
‘Die Roland Holst is anders een kwieke knaap met een dansend veerkrachtigen
tred en een verleidelijk oog. Als men hem voor het eerst ontmoet, doet hij een beetje
afwerend, maar toch niet onaangenaam, wat afwezig en wereldwijs in een soort
hooghartig elegante palacehôtelhouding...’
Zo zijn er tal van trekjes, in bijna iedere karakteristiek, die, zoniet de dichter in
de mens, dan toch wel enigszins de mens in de dichter met rake lichtzinnigheid
typeren. Het is weer eens iets anders dan interviews, die gewoonlijk op het
tegengestelde aansturen en onbeduidend worden van verhevenheid en misplaatste
oordeelvellingen.
Wat is het jammer, zucht men onwillekeurig, dat er geen heer Reys geweest is die
in de jaren van '80 notities maakte. De Nieu-
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we-Gidsers, dat waren nog andere koffyhuis-klanten dan het jonger geslacht, en welk
een bron van groots vermaak zou een soortgelijk boekje uit die tijd voor ons heden
zijn! Welk een heldendicht, welk een Rabelais-visioenen gaan voor altijd verloren,
nu niemand ons ‘les grands buveurs’ zoals Verlaine hen noemde, in levende lijve
heeft afgebeeld. - Ja, zijn ‘Quinze jours en Hollande’ blijft eigenlijk de enige kroniek
uit die tijd en dat is een schande voor het land van de schuttersmaaltijden. Wat is het
jammer dat we ons moeten behelpen met ‘Vincent Haman’ van Paap om, zij het ook
met door wrok pornografisch vertrokken ‘Zerrbilder’, een indruk te krijgen van een
periode letterkundig leven, dat zich zelden bij ons sedert de Muiderkring in zo
intens-persoonlijke vorm had voorgedaan.
In de tegenwoordige tijd is het zoiets als een anachronisme om het café en de
artiest verbonden te zien op de wijze als de heer Reys doet. Men komt er minder
voor elkaars gezelschap en letterkundige gesprekken, dan voor de borrel, het biljart
of om er in een hoekje stilletjes wat te schrijven. Ook hier is het ‘l'art pour l'art’
doorgedrongen, ten koste van wat romantiek. Het blijkt ook uit dit boekje, waar meer
sprake is van het uiterlijk van dichters dan van wat zij zeggen. ‘Le café pour le café’
is de leus en vandaar dat menigeen een dancing, de Witte of een herbergtuintje
prefereert boven de lokalen met zand op de vloer en marmeren tafeltjes waar de heer
Reys bij voorkeur zijn indiscretie botviert. Zo is hij aan belangrijke letterkundige inen vergezichten voorbijgegaan. Hij heeft niet met Querido of Boutens gebiljart, met
Van Genderen Stort op de Scheveningse pier gedrenteld of met Coster in een warande
op het Stationsplein te Amersfoort urenlang gemijmerd; hij heeft verzuimd op een
zaterdagavond, nà 12 uur 's nachts, in café Foumer te Amsterdam binnen te gaan,
om op de societeit bijgenaamd ‘De Kring’ ongeveer alles wat in Nederland op
letterkundig gebied iets belooft, te zien dansen bij een piano en een jazzband-drum.
Mocht de heer O.P. Reys nogmaals op reis gaan, dan beschouwe hij deze opmerkingen
als hints voor zijn tweede deeltje.
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P. Otten
‘Schaduwen’
Met hetzelfde poëtisch gevoel, waarmee deze gedichten aanvangen, houden zij ook
weer op, er is het rondbuigen van een stemming om hen heen. En deze stemming is
eindeloos teder, zuiver, bescheiden, als een sfeer van bloemstukken, om stillevens.
Deze dichter, denkt men, moet iemand zijn met een uitermate hooggestemde poëtische
aandrift, maar die daarvoor, misschien weerhouden door een teveel aan goede smaak,
misschien gewoonweg gestremd door een zekere kuise woord-onmacht, geen
uitdrukking weet te vinden. Zodat hij die zich bij ogenblikken werkelijk geïnspireerd
gevoelt, die zich omhoog richt met een verrukt gelaat, die de hand opheft naar een
eensklaps verhelderd beeld, voor wie in dit moment alle woorden overbodig zijn niet dan schoorvoetend er toe schijnt overgegaan te zijn, deze onzegbare interieure
heerlijkheden in woorden naar buiten te brengen. Want tijdens de stemming
voorvoelde hij reeds: de woorden zullen het gedeeltelijk teniet doen. En deze
bezorgdheid stemde hem precieus, stemde hem angstvallig en toen geschiedde
waarvoor hij bevreesd was. Wie kent niet dit gevoel: mijn handen zijn te zwak? Wie
onzer kent niet het ondermijnende gevoel: hoeveel helderder en sterker was mijn
plan dan zijn uitvoering?
Wie heeft zal gegeven worden, maar wie niet heeft zal ontnomen worden. Dit is
de grond van het verschrikkelijk geheim, dat grote van kleinere dichters onderscheidt:
de woordnoodzaak voegt aan de aandrift van grote dichters iets toe, maar ontneemt
de kleinere het voor hen geheel onmisbare. Wat voor de één een springplank is, is
voor de ander een struikelblok.
Waarom ik nu echter enkele gedichten van Otten toch zo bijzonder waardeer, is
om het ‘woordeloos gedicht’ dat er onder ligt, het onuitgesproken, maar, voelt men,
intact gehouden plan. Het zijn vooral de gedichten ‘Wijding’ en ‘Rozen’, die men
in zijn bundel zal vinden. Voortdurend blijven de woor-
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den zwakke en tastende benaderingen, maar zij suggereren toch hetgeen ze verzwijgen,
bederven en overwoekeren het althans niet.
De beschrijving bijvoorbeeld waarmee ‘Wijding’ aanvangt:
Dan keek de jongen van zijn boeken op,
Zag de avond schoon en gulden door de ruiten
En, rijzend, liep hij droomerig naar buiten En vond zich weder op den heuveltop.

Dit is, ondanks de fraaiheid van ‘schoon en gulden’ van de avond, ondanks ‘rijzend’
voor opstaand, ondanks ‘vond zich weder’, waarvan men niet weet of het een vertaling
is van ‘se trouva’ of ‘se retrouva’, - dit is ondanks dit alles een zeldzaam zuiver
overgebrachte beeldoproeping van een jonge dichter, een knaap nog, in wiens hart
voor het eerst een gedicht zijn werkzaamheid begint. En het is om de tederheidswaarde
van dit beeld, om iets van lichte huivering en innigheid die daar om heen drijven,
dat men over de tekortkomingen heenleest, ja, ze zelfs, als onvermijdelijk ten opzichte
van de ‘candeur’ van het onderwerp, vergeeft. - In de rest van het gedicht, de
avondwandeling van de dichter, zijn terugkeer naar de stad, gaat de stemming nooit
geheel verloren, maar de zes volgende strofen voegen daar ook niets aan toe. Het is
dan meer een dichterlijk spreken dan een eenvoudig aanwijzen van het ontroerend
gegeven geworden.
‘Rozen’ is als geheel geslaagder. De dichter bepeinst, bij het zien van wat rozen in
een glas, hoe ‘het donker leven van de struiken’, het zwellen der knoppen, het
langzaam werk van voeding en ontluiking, eigenlijk slechts bestaan heeft voor dit
éne uur dat de bloemen, afgesneden van de grond, los van de wortel, gloeien in de
schemering van de kamer. En terstond voelt hij zijn levensgang daarmee evenwijdig,
en
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Komt in mijn diep verwonderd hart geheven
Een ijl en duizelig besef, dat ik
Door alle daden van mijn vroegre leven
Moest rijpen tot dit oogenblik
Deez zuivre stonde van verstild bezinnen,
Van teedre schemering en eenzaamheid.

Wij bemerken weder, reeds in deze enkele regels, de voorzichtigheid der woorden,
hun ingehouden tred op de tenen ‘om niet te storen’, maar het beeld van de rozen in
het water en van het in zijn eenzelvigheid als het ware afgesneden mijmeren van de
dichter blijft ons voor goed bij, al vergeten we de woorden die het ons overgebracht
hebben.
Gelukkig zijn er meer dergelijke stille en ingetogen krachten in ons land der
dichters, sommigen zijn sterker van stijl, anderen echter missen Ottens goede smaak.
Jongere generaties, die dichters liever beoordelen naar hun uitdrukkingsvermogen
dan naar het gemoedsleven, lopen hen gaarne voorbij met het woord ‘epigonisme’.
Maar wat echt in hen is, zij het zwak uitgedrukt, blijft voor ouderen van waarde.

Alice Nahon
‘Keurgedichten uit “Vondelingskens” en “Op zachte vooizekens”’
‘Deze keurgedichten’, zegt de voorrede van de uitgevers, ‘zijn verzameld uit de
bundeltjes “ Vondelingskens”, 9e uitgave, en “ Op zachte Vooizekens”, 7e uitgave.
Waarom deze keurgedichten?
Nadat niet minder dan een tachtigtal nummers van tijdschriften en dagbladen uit
Nederland, België, Zuid-Afrika en zelfs uit Indië, lofartikelen van vooraanstaande
letterkundigen gegeven hadden over de gedichten van Alice Nahon en nadat
fijnvoelende musici verschillende verzen waardig gekeurd had-
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den om getoonzet te worden en meerdere avonden gewijd waren aan voordracht en
bespreking van deze poëzie, viel het ons op, dat er ook in de kringen van het onderwijs
groote belangstelling voor bestaat, doordat de samenstellers van bekende
bloemlezingen voor het onderwijs om toestemming verzochten eenige gedichten te
mogen opnemen (volgen de titels der bloemlezingen: die van Van Hall-Prinsen,
Wittop Koning, Herman Poort, Dr. J. Aleida Nijland en Van der Ent).
Over het algemeen zijn die bloemlezingen duur... Daarom hebben wij dit goedkoope
boekje, waarin 21 overal geroemde gedichtjes voorkomen, uitgegeven als aanvulling
van de bloemlezingen voor het onderwijs.
Dat wij hierbij in de gelegenheid zijn te voldoen aan de honderden aanvragen om
eenige levensbijzonderheden van Alice Nahon te geven, danken wij aan den heer
Dr. C. Tazelaar, die zoo vriendelijk was om toe te staan zijn studie, een keurige
ontleding van het karakter dezer poëzie in verband met de levensomstandigheden
der dichteres, hier over te nemen’ Volgt de ‘keurige ontleding’ van Dr. Tazelaar, die ons veel vertelt omtrent de
deerniswekkende zwakke gezondheid der dichteres, zodat zij veelal genoodzaakt is
haar leven in ziekenhuizen en sanatoria door te brengen, die ons een soort ‘haantje
van de toren’-romantiek en een ‘zoek de zonzij’-blijmoedigheid als typerende
karaktertrekken bijbrengt, die de ‘verzekes’ en ‘dichtjes’ van het ‘arme meiske’ in
verband brengt met Gezelle, die zij zo bewondert, die iets prevelt van Vlaamse geest,
onopgesmukte poëzie, kleine dingen van het gewone leven, en wat dies meer zij,
prevelt, alsof Vlaanderen niet het land was van Teirlinck en Van de Woestijne, Gijsen
en Van Ostaijen, alsof er ooit opgesmukte poëzie bestaan heeft, alsof het leven ooit
gewoon is, alsof dingen ooit klein zijn voor wie over poëzie spreekt. Pas toch op,
Dr. Tazelaar! De dominees beginnen juist hun discrediet van 1880 enigszins op te
halen, pas toch op dat het zo blijft voortgaan en dat een tweede Kloos niet nodig
blijkt te zijn. - Gij kent Alice Nahon, gij correspondeert met haar, zo-
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als uit uw studie blijkt, maar pas op voor uw teder hart, voor uw weke ontroeringen
-, of maak van uw stemmingsvolle verzuchtingen ten minste goed proza.
Wat de poëzie van Alice Nahon betreft, waarvan we hier het neusje van de zalm
voor een prikje te proeven krijgen, ik zou er maar liever over zwijgen. Het succes is
groot, veel hartjes kloppen van meegevoel, en waarom dan roet in het eten strooien?
Moet een dichter schrijven wat wij voelen, of moeten wij voelen wat een dichter
schrijft, that is the question. Alice Nahon vindt het eerste, ik het tweede. Niet dan
met een zekere ‘kif’ moet ik toegeven dat het gelijk voor een jaar of tien aan haar
kant is, gun ik haar herdruk op herdruk, geef toe dat zij voelt maar niet dat zij schrijft,
en neem met een ieder, die mij meer geld aanbiedt dan mijn ziel waard is, de
weddingschap aan, binnen een maand zulk een bundeltje te produceren.
Ik kan eenvoudig niet aannemen dat een gewoon mens die in zichzelf een
plein-pouvoir gevoelt over zijn waarnemingen -, en nu spreek ik nog niet eens van
mensen met de roekeloosheid, het lachende overwicht en de vrolijke kracht, die er
toe nodig zijn om goede manieren in het leven en stijl in literatuur te kunnen
waarderen -, ik kan eenvoudig niet aannemen dat een normaal mens reeds de titels
der bundels ‘Vondelingskens’ en ‘Op zachte vooizekens’ kan lezen en dan die bundels
nog opendoen. Men zakt weg in een donzen weeheid, in een degenererend bed van
gebrek aan durf, in een kwijnend matrasje van fijnstemmigheid. Men gevoelt zich
ondermijnd door een akelig gevoel van opgelegde preciesheid, men wil nog op de
tenen naar buiten sluipen en ongemerkt zonder aanstoot te geven verdwijnen, maar
reeds is men in de zwakte der tedere sfeer gezwicht, reeds voelt men de zoetheid van
hopeloze avonden in onze jeugd, als de maan zo helder scheen en wij wel zouden
willen liefhebben wisten wij maar wie, met onweerstaanbare lauwte in de herinnering
terugkeren, en vóór men beseft waar we precies aan toe zijn, liggen we met het
voorhoofd op het boek gebogen te schreien van vage onvoldaanheid.
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Ziehier hetgeen vele mensen misschien het liefst doen. Het zijn de mensen die altijd
bang geweest zijn, die altijd tegen alles wat uit henzelf voortkwam hebben opgezien
als iets onbereikbaars, wier leven er eigenlijk in bestaat zich te conformeren aan
dingen die ze niet in zich hebben, die zich nu plotseling uitgestreden gevoelen, een
uitweg vinden in een stromende tederheid, zich getroost suggereren met het besef
dat hun zwakte uit zuiverheid en eenvoud van ziel voortkwam, en met berusting,
zoals het heet, een leven waar zij juist om treurden omdat zij er geen aandeel aan
hadden aanvaarden. Hun naam is legio, deze gemisaanvaarders, zoals ik ze maar zal
noemen. Voor hen heeft Alice Nahon geschreven en uiterst goed geschreven. God
zij met hen, als zij 's avonds in hun eenzaam kamertje theedrinken, onder het
boekenrekje waar de gedichten van Nahon en Loveling een plaats hebben in het
scheefhangend rijtje tussen een gemberpot en een buste van Dante, als zij zich
zuchtend naar het venster omkeren waar een boeketje narcissen op het kozijn een
gesprek begint met een reproduktie van Botticelli aan de muur, als zij het gordijn
dichtdoen en een fotoalbum met kinderen van hun zuster, de verloofde van hun broer,
dagjes aan het strand, ter hand nemen en langzaam en peinzend doorbladeren.

Théophile
Théophile de Viau: ‘OEuvres poétiques’
Het is in deze maand september 300 jaar geleden dat de Franse dichter Théophile de
Viau, slechts 36 jaar oud, ten gevolge van een koorts in de gevangenis opgelopen,
stierf. Zijn vader was advocaat te Bordeaux, streng orthodox protestant en ijverend
hugenoot. Théophile echter trok zich daar weinig van aan, van God noch van zijn
vader, en werd zelfs in 1621, toen het hem beter uitkwam, zonder enige aarzeling
katholiek. Vrolijk verdeed hij zijn dagen in Parijs, in een kring van andere losbollen,
libertijnen en parasieten, kreeg grote invloed door zijn persoon-
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lijke charme, zowel tussen zijn vrienden, waaronder de bekende schrijvers
Saint-Amant en Guez de Balzac, als tussen grote heren gelijk de graven De Candale
en De Montmorency, die beurtelings zoiets als een Maecenas voor hem waren, schreef
intussen verzen die hem in weinig jaren populair en vereerd deden zijn, was een tijdje
student hier te Leiden maar zat meer op de kroeg dan op college, moest uitwijken
naar Spanje voor een schandaaltje en later naar Engeland omdat hij een priester in 't
openbaar beledigde, werd daar in Engeland bevriend met Buckingham, kwam weer
terug naar Parijs, werd een beschermeling van Louis XIII zelf -, tot er op een dag
een bundeltje pornografische poëzie verscheen, zonder Théophiles medeweten, maar
met zijn naam op de omslag. Het was een collectie zeer courante schuine rijmpjes,
door de ‘vriendenkring’ vervaardigd, die een boekhandelaar, speculerend op
Théophiles populariteit, onder zijn naam maar had laten drukken. Ditmaal werden,
men weet niet precies waarom, want de versjes zijn zo erg niet, de Jezuïeten zijn
verbeten vervolgers. Er werd tegen hem van de kansel gepredikt, er werden dikke
geschriften tegen hem gepubliceerd. Zij lieten niet meer af, vóór Théophile onder
de klopjacht bezweek. Hij is als staatsgevaarlijk en schadelijk individu
terdoodveroordeeld, maar, omdat hij zelf met hoge protectie uitgeweken was, werd
een pop, in zijn kleren gestoken, in het openbaar terechtgesteld. Ten slotte vond men
hem in zijn schuilplaats; hij werd door zes gendarmen naar Parijs vervoerd en bleef
twee jaar lang, gedurende een onzinnig gerekt proces, in de gevangenis. Eindelijk
losgekomen, maar totaal ondermijnd, stierf hij, weinige maanden later, na gelukkig
nog een korte tijd van landelijke rust op het kasteel Montmorency.
De Jezuïeten bleven hem echter nog vervolgen, en even spoedig als zijn grote
dichternaam ontstond, even spoedig was hij spoorloos weer uitgewist. Théophile
was voor hen het gevreesde type van de zorgeloze atheïst, die met zijn natuurlijk en
charmerend talent grote invloed had, voor wie zonde, zwakte en berouw bloedarmoede
betekende, die met zijn tedere gedichten
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op vogels en vrouwen, rivieren en fonteinen langzamerhand aan zijn omgeving een
heidens, arcadisch natuurgevoel suggereerde, waarvan men at als van een vrucht,
zonder andere bijgedachten dan een besef van genot.
Nous avons des yeux et des mains:
Les Dieux ne sont que des nuages
Et quand ils veulent des visages
Ils en empruntent des humains.
Le sot glisse sur les plaisirs
Mais le sage y demeure ferme
En attendant que ses désirs
Ou ses jours finissent leur terme.

Nooit te voren, zelfs niet in het land der Troubadours, had een dichter met zulk een
warme beweging, met zulk een preciese natuurlijkheid, haast zou ik zeggen met zulk
een verrukte deskundigheid, over vrouwen geschreven. Men leze ‘La maison de
Sylvie’ en zijn ‘Stances’, waarvan er een aanvangt:
Quand tu me vois baiser tes bras,
Que tu poses nuds sur tes draps,
Bien plus blancs que le linge mesme...

en men oordele, hoezeer hijzelf genoot van wat hij noemde ‘le plaisir des vers dans
la fureur d'amour’. Zijn langere gedichten bestaan doorgaans uit
landschapsbeschrijvingen, uiterst fijn van toets, doorschijnend, paarlemoerig, een
vijver waar Sylvie met de hengel vist, ‘d'une main defendant le bruict, et de l'autre
jettant la line’, een park in de morgenschemering, een dorp, een nachtegaal, en
dergelijke beelden. Er is een aangrijpend gedicht uit de gevangenis, er is een gedicht
aan zijn broeder met herinneringen aan hun ouderlijk huis, verzen met edel en
hartstochtelijk accent, met delicate kracht.
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Het was echter niet de Kerk alleen, die de waardering voor zijn poëzie bestreed, het
waren evenzeer de grote Franse klassieken, met name Boileau, die, dertig jaar na de
dood van Théophile, alles wat voor Boileau roem had gekend eenvoudig uitveegden.
Eerst Gautier heeft hem in ere hersteld, al wordt van Lafontaine, die echter bekend
stond als slordig en ondeskundig lezer, verteld, dat hij hem boven Malherbe en Racan
verkoos.
En ongetwijfeld, als dichter behoort Théophile niet tot de ‘grote’ traditie van het
Franse vers. Zijn gedichten zijn noch wijsgerig noch mondain of religieus van diepere
bedoeling. Zijn poging tot een drama over Pyramus en Thisbe is een mislukking, de
meeste zijner satiren en elegieën worden verzwakt door hetgeen juist in zijn Odes
en Stances en vooral in ‘La maison de Sylvie’ zo aantrekt, door de weke vloeiende
stemming.
Maar er is een ‘andere’ traditie, die door de gehele Franse poëzie heenloopt, langer
dan de ‘grote’ traditie, maar helaas zo dun als een stippellijn. Het is een lijn, die de
afstand tussen Villon en Verlaine verbindt, waar Du Bellay, Ronsard en Louise Labé
toe horen, Musset, De Nerval en Rimbaud, die haar grootste onderbreking heeft
natuurlijk juist op de plaats waar de klassieke traditie haar dijk-dikke streep zet,
tussen Théophile en Chénier. Ja, met Théophile, als laatste en fijnste uitloper, breekt
iets af, dat eerst met Chénier weer opduikt.
Wat is dat, die ‘andere’ traditie, waar Frankrijk ruim anderhalve eeuw geen nota
van nam, waar het echter zijn voortreffelijkste dichters aan te danken heeft?
Het is haar individuele lyriek. Men beseft zelden, zo rijk was dit land aan culturele
en geestelijke verschijningen, hoe arm het was aan wat men in de hoogste zin lyrische
poëzie noemt. Nergens elders werd een ‘vox humaniora’ zo sterk door de eeuwen
heen voortgezet; nergens elders was de ‘vox humana’ zo zwak en zo beperkt en zo
ondiep. Men schaamde zich, niet meer te zeggen te hebben dan een persoonlijke
bekentenis. Het was allermoeilijkst geworden zich natuurlijk uit te drukken. Men
verstrikte zich liever in tierlantijnen van schijngeestigheid en ge-
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veinsde koelheid. Tussen haakjes, onze hele 18de eeuw, na Poot, en, met een enkele
uitzondering, de gehele 19de eeuw, tot Kloos, sukkelde, achter de verdwenen schaduw
van Vondel, langs de brede Franse weg, geplaveid met groot-opgezette voornemens,
naar een moeras van gefabriceerde verveling en eloquentie.
Maar goed, - die ‘andere’, die louter lyrische traditie, in hoever is zij dan specifiek
Frans? Bijna zou men kunnen zeggen: in haar verzet tegen cultuur, in haar ‘trop naïf’,
in haar expresselijke vormhardheid, in haar directheid van spraak. Nooit heeft een
Frans lyricus de gespannen stem en de plastische kracht die Engelse lyriek zo verheven
maakt, nooit heeft hij het in de diepte duizelende en God weet wat voor mystische
geheimen oprakelende, bezwerende, van Novalis of Hölderlin, van Goethe of
Hofmannsthal, - maar wat Villon en Verlaine deden, dichten met de gehele mens
van onder tot boven als inzet, poëzie maken zonder enige verheffing van stem, terre
à terre blijven maar het gehele leven omzetten tot ontroering, iets wat men zou kunnen
noemen ‘bruto’ poëzie, - nergens elders dan in Frankrijk is het anders dan als
uitzondering voorgekomen. Zo vormen deze ‘poètes maudits’ een soort traditie, zij
hebben de helderheid met ieder Frans geestesprodukt gemeen, maar een helderheid,
die bij hen niet intellectueel, maar, zonder zelfbedrog, sentimenteel is. Aangenomen
dat de mens de maat aller dingen is, dat er onder en boven ons leven niets bestaat
dan wat wij wetend of onwetend bevatten, dat Dantes Paradijs een visioen en Shelleys
blijde wereld een fata morgana is, wat iedere Fransman aanneemt, - dan zijn er nooit
groter en eerlijker en vollediger dichters geweest dan Villon en Verlaine, bij wie
leven en schrijven synoniem waren. Dit is alleen mogelijk bij een zekere losheid van
zichzelve, een zekere onverschilligheid voor het eigen lot, een verachting voor wat
voor anderen doel en essentie van het leven is, bij dichters, die gewetenloos toch
goed en karakterloos toch oprecht kunnen zijn, niet omdat zij de aansporingen van
het geweten en van het karakter als onnatuurlijk zelfbedwang in de wind slaan, maar
alleen omdat goed en oprecht zijn hen
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in staat stelt dieper het leven te ondergaan. Bon coeur et mauvais caractère of, wat
hetzelfde wil zeggen, in het Perzisch: waarheid spreken en boogschieten.
Zo iemand was Théophile de Viau, in aanleg althans, hetgeen uit talrijke fragmenten
en passages uit zijn zelden geheel gave verzen blijkt. Hij was slordig maar bezield,
hij werd stuurloos voortgestuwd, zoals hij eens schreef:
Les zéphirs se donnent aux flots,
Les flots se donnent à la lune,
Les navires aux matelots,
Les matelots à la fortune.

J. Greshoff
‘Aardsch & hemelsch’, ‘Zeven gedichten’
Hoe kort geleden is het nog, dat ik hier in deze kolom het kleine bundeltje ‘De ceder’
van Jan Greshoff aankondigde? En sindsdien liet hij er al weer drie op volgen,
‘Vonken van het vuur’ en twee andere, waarvan de titels boven deze regelen staan.
Waar ik thans speciaal de aandacht op wil vestigen, is een bundeltje zeer bijzondere
en merkwaardige poëzie: ‘Aardsch & hemelsch’. U moet dit opschrift vooral niet
lezen met een bijklank van ‘hoog en laag’, ‘bitter en zalig’, of dergelijke
tegenstellingen. De bedoeling van dit opschrift is juist, dat het aardse en het hemelse,
door een firmateken & verbonden, gelijk ge ziet, zoiets als een maatschap vormen,
een vereniging tot bevordering van het menselijk leven, tot bewerkstelliging van
geluk en tevredenheid. Ondankbaar is de mens, die zijn kans laat glippen, die van
een zo prachtige samenwerking, als tussen natuurlijke zinnelijkheid enerzijds en
Goddelijke bestiering anderzijds, geen gebruik weet te maken, die onmachtig is zijn
leven in te richten tot een aards paradijs; want zulk een mens is de hem be-
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wezen goedertierenheid niet waard, hij is een schuldenaar tegenover die overvloed,
een wanbetaler, een slecht consument en verdient niet anders dan als pessimist failliet
te gaan.
Hoe dampt de soep in de terrienen,
Hoe glanst de bruine schapenbout!
Laat ons met lach en dart'len kout
De weldaad van dit maal verdienen.

Er was in ‘De ceder’, er is nog in de ‘Zeven gedichten’, een teveel aan stroeve
wijsgerigheid, die de lichtheid van dit epicurisme als verzet trachtte te motiveren;
het leven werd er nog als een objectief proces beschouwd, een resultante van wetten,
hoezeer weliswaar met een zekere ironie afgeweerd; er was een soort mathematische
tragiek, die nogal onpersoonlijk aandeed - ‘Zeven gedichten’ is daardoor feitelijk
een bundeltje zwakke poëzie, het zijn mislukte pogingen tot een blijmoedigheid op
breder schaal dan het persoonlijke. Greshoffs inspiratie is daar nog vaak groter dan
zijn dichterlijk vermogen, hij wil dan wijder zingen dan zijn stem sterk is. En al
voelen we, dat in gedichten als ‘De vaders’ en ‘Een barok gebed’ de oorspronkelijke
ontroering echt was, we bespeuren tevens, dat zijn stem zich zodanig moest
opschroeven, dat zij van louter bezielde inspanning vals klinkt en hol. Inhoud en
klankvolume zijn hier niet evenredig. Men heeft tijdens het lezen last van iets stoterigs,
iets galmends, van slechte akoestiek - Et voilà pour eux.
Wat betreft ‘Aardsch & hemelsch’ echter, het is een verrukkelijk bundeltje. Het
beste van ‘De ceder’, een bloeiende arcadische zangerigheid, het beste van de ‘Vonken
van het vuur’, een lichtzinnige staccato-wijsheid in plastisch-afgekorte formuleringen,
men vindt het in ‘Aardsch & hemelsch’ verenigd terug. Geen zweem invloed van
anderen meer, geen Besnard, geen Pascal, geen Schopenhauer. Geen malaise meer
in het universum, geen angst meer voor de leegte naast de sterren. De Grote Beer
behoeft niet te kwispelstaarten om ons gerust te stel-
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len voor een kosmisch gevaar - ‘Er is geen zonde, er was geen zondeval!’ - Al die
negaties zijn van vroeger. Een nasleep van twijfel is zelfs voorbij. Wat is er thans?
Thans is er de maatschap ‘Aardsch & hemelsch’. Buiten alle levenswaarheden om,
sterker dan alle abstracties, bestaat er een concreet geluksgevoel van permanente
mogelijkheid. Er bestaat een handtastelijk bewijs, aandeelhouder te zijn van Aardsch
& hemelsch. Niet langer om de woestijn niet te vrezen, neen, alleen om zichzelf te
voelen leven, bloedwarm en welbehagelijk, steekt de struisvogel de kop nog iets
dieper tussen de veren. - Ja, het is, hoe zei ik dat ook weer, het is een verrukkelijk
bundeltje!
Jan, denk niet, dat ik met je wijze lichtzinnigheid de draak steek. Je hebt, langs
een merkwaardige literaire slingerweg, langs imitaties, overdrijvingen en probeersels,
eindelijk een eigen stem gevonden. Je hebt nu de vorm te pakken, die je ontroeringen
tot echte poëzie omzet. Je hebt een gaaf geluid. Je spreekt tot me. Je tijd werd de dag
van vandaag, je plaats werd een stoel aan tafel, je levensinzichten werden zo
eenvoudig als de goede manieren tijdens een feestelijke stemming. Je heft het glas
op en je spreekt. En omdat je goed spreekt, en verstaanbaar spreekt, en omdat je de
woorden vlot kiest en precies zoals ze in je opkomen, wordt het vanzelf poëzie, gaat
het vanzelf bewegen en rijmen. Iedereen heeft zich daar wel eens op betrapt. Maar
lang niet iedereen blijft genoeg zichzelf en zijn woorden vertrouwen, om, wanneer
het ernstiger gedeelte van de toast moet worden uitgesproken, ook dan nog de
improvisatie te kunnen voortzetten. Velen zeggen dan ‘nu alle gekheid op een stokje’,
- onderbreken het rijm en ritme, en steken in banaal proza, maar met zoveel mogelijk
ontroerde stem, de serieuze rest van hun speech af, een heilwens of anderszins. Geheel anders spreek jij, Jan. ‘Gekheid op een stokje’, zie hier wat voor jou juist
voorwaarde is tot poëzie, en tot een poëzie, waar je de ernstigste dingen mede weet
te suggereren. De enorme zeepaffiche van Bébé Cadum, een kermisdeuntje, de letters
C. & A., van Brenninkmeyer, het is de dwaasheid die een beeld omto-
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vert tot een plotselinge voorstelling van geheel andere orde. Als het niet zo dwaas
was, was het waardeloos. Al het potsierlijke wordt poëtisch, als de gewone betekenis
ons opeens treft, als we het zien vervreemden van zijn veinzende luidruchtigheid en
oppervlakkige ledigheid. - Zo heb je Bébé Cadum beschreven als een sfinx; zo heb
je van - ‘wij gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet’ - een
levensbeschouwing gemaakt; en je hebt ‘C. & A. is toch voordeliger’ uitgesproken
als een uiterste berusting in dit bestaan, een berusting, die men zich maar moet
aanmeten zolang men te zwak is voor de geschenken van God en van de natuur.
Ja, het dwaze is misschien een vorm van pathetische eenvoud, het is misschien
het dunste vernis, de doorzichtigste schaamte, waarin een rechtstreekse
verstandhouding tussen mensen wordt voltrokken. Nooit zijn we zo duidelijk voor
elkaar als met een knipoogje, een duwtje in de zij, of met het lachje waarmee de
Auguren elkaar begrepen. Zouden wij zo direct en zonder omhulsel niet ernstig
kunnen zijn? Gij hebt het bewezen.

A.M. de Jong
‘Merijntje Gijzen's jeugd’ I. - Het verraad.
II. - Flierefluiter's oponthoud
Merijntje Gijzen is een achtjarig volksjongetje uit een klein Brabants dorp, een
gevoelig en moedig mannetje, sterk staand in de vrome beslistheid dat alles wat de
pastoor omtrent engelen en duivels vertelde letterlijk waar is, voor wie het leven een
voortdurend toernooi is tussen goed en kwaad waarin hij zonder aarzelen, met
wegcijfering van zichzelf, ja, tegen zichzelf in - want hij voelt dat alles wat hij om
zichzelf doet reeds zonde is - vastberaden ‘strijdt’ aan de zijde van Jezus. En zoals
dat brave ventje in deze beide delen getekend is, met zijn grofwollen kousen in de
klompen, met zijn petje boven de ernstige ogen, wars van het spelen met andere
kinderen, aanhoudend snakkend naar de
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overwinning van het goede, popelend en schaterlachend bij elk teken dat dit ophanden
is, dat God zal zegevieren, dat de wereld vredig zich zal koesteren in het licht dat bij
tijden zijn hartje al zo verrukt verheldert -, zoals dit ventje getekend is, - en ik verzeker
u dat ik niet sentimenteel ben -, heb ik telkens de lectuur moeten staken en in ik weet
niet wat voor ontroering moeten heen en weer lopen, eer ik kon verder lezen. Ziehier
een boek van een kind dat u aangrijpt en niet slechts bekoort, zoals b.v. ‘Jaapje’ van
Van Looy en zoveel andere werken waar kinderen altijd meer object dan subject in
zijn, zodat meer de tedere tekentrant van het jongensportret dan het leven der trekken
zelf ons boeit. Neen, wanneer we naar vergelijking in literatuur zouden willen omzien,
doen we beter naar Brusses ‘ Boefje’ en naar de schetsen van Zoomers-Vermeer de
blik te richten. Maar waardoor het boek van De Jong zich onderscheidt is het volgende.
Hij doet ons beseffen, dat kinderen niet slechts kleine mensen in voorbereiding zijn,
met al onze gewaarwordingen van vreugde en verdriet lieftallig in minuscule
proporties, maar dat kinderen bovendien, buiten de betrekkingen met het mensenleven
om, als ‘andere’ wezens, aandeel hebben aan een aparte wereld, goddelijk kostbaar,
intact en doelloos, zoals de wereld van dieren en sterren zijn moet, waar wij, die van
ons veertiende jaar af het leven tot bewustzijnsverschijnselen herleiden, eenvoudig
geen toegang in hebben. Hier tegenover is de hoogste houding niet die van de zich
herinnerende, want dit is slechts een bewustzijnsverfijning welke zich terstond in
een zekere sentimentele ironie verraadt, maar die van de toeschouwer; en de
merkwaardige terugwerking van dit aanschouwen is, dat de zinnelijke aandacht voor
zulk een wereld die met ons leven niets van doen heeft, - en hier stuit ik even op het
geheim van elk mystisch aanschouwen - op wonderlijke wijze doet deelhebben aan
een zuivere blijdschap die toch in onszelf zijn voorwaarden moet gehad hebben,
maar die, voelen we als we een kind aanzien, eerst nu in zijn vatbare vorm in de
werkelijkheid voor ons verschijnt, eerst nu ons hart direct aangrijpt. - Daarom nog-
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maals: herinnering aan eigen jeugd baat ons niet als wij een kind waarlijk willen
zien. De dauwdruppen die de natuur tegen de hitte van de dag bestand maakten, zijn
gesmolten als de zon hoog staat. Zulk een glinsterend maar spoorloos verdwenen
voedsel, waarop wij misschien wie weet hoe lang nog ongeweten teren, is de
kinderlijke reinheid, een verzonken bestanddeel zonder uitzondering in de ziel van
elk van ons; le candeur de mon fils, waar Merceline Desbordes-Valmore zulk een
prachtig gedicht over schreef.
Maar nu het boek zelf.
Hoe is De Jong te werk gegaan om dit gegeven over te brengen?
Wanneer ge dit boek zult lezen, zal het u wellicht ook opvallen hoe weinig hier,
in tegenstelling tot de boeken over Boefje en Gijs, sprake is van Merijntjes huiselijk
milieu. Zijn vader, zijn moeder, ze treden slechts als uiterst vaag-omlijnde figuren
op. En toch vernemen we terloops, dat juist in het jaar waarvan het boek ons verhaalt,
de vader door modernisatie gedwongen van zelfstandig handwerksman naar de stand
van fabrieksarbeider afzakt. Deze gehele sociale achtergrond wordt, evenmin als de
gezinssfeer, niet van bijzonder belang voor Merijntjes gestemdheden geacht. En
terecht. Zijn wereld ligt elders, en de personen die daar wel werkzaam in optreden,
zijn de ‘zelfkanters’ in het dorp, de afzijdigen, de zonderlingen. Daar is, in de eerste
plaats, de gevreesde stroper, de bandeloze woesteling, bijgenaamd De Kruik, met
wie Merijntje van strik tot strik en van fuik tot fuik door de polders meezwerft en
een nauwe vriendschap sluit. Daar is, later, een rondtrekkend marskramer
‘Flierefluiter’, een ongedurig kermisgast vol tederheid en grapjes die, in de tijd dat
Merijntje misdienaar wordt, zich door de pastoor laat overhalen ad interim het ambt
van koster waar te nemen. Daar is de pastoor zelf, een uiterst rechtschapen grijsaard
‘te goed voor deze wereld’; een schrijver en zijn vrouw die in de nabijheid van het
dorp een villaatje bewonen; en daar is ten slotte een meisje van Merijntjes leeftijd,
Blozekriekske, waarmee hij vadertje en
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moedertje speelt. Ziehier de samenstelling van de omgeving van het achtjarig Merijntje
en het knappe en levendige van het boek is, dat elk dezer relaties geheel au sérieux
wordt genomen, dat zich telkens tussen Merijntje en zijn vrienden, in diepste ernst
wederzijds, een verstandhouding ontwikkelt die hun gehele gemoedsleven in beslag
neemt en in zekere zin fataal is. Een opeenvolging van schrijnende idyllen, ziehier
de stemming die het boek achterlaat. - De Kruik wordt gevangen genomen, van
moord beschuldigd, en moet wel bekennen de dader te zijn als Merijntje in zijn
argeloosheid het gevonden mes ten overstaan van de politie als het zijne herkent.
Flierefluiter vindt geen rust en verlaat het dorp zodra de pastoor gestorven is, en
Merijntje blijft achter zonder de vriend van wie hij iedere middag, als hij de klok
hielp luiden, aan het zwiepende touw mocht op en neer zwaaien. En als de pastoor
sterft, heeft tegelijk de dienst van koorknaap zijn bekoring en Merijntjes ideaal, zelf
eenmaal pastoor te worden, veel van zijn bereikbaarheid verloren. De schrijver en
zijn vrouw gaan uit elkaar en ‘ons Lievrouwke’, zoals Merijntje haar noemde, is naar
het buitenland vertrokken; en Blozekriekske blijkt een kleine feeks te zijn en drijft
hem er toe, een van zijn moeders kostbare theekopjes ‘met de soldaatjes er op’, voor
haar poppenhuis te stelen. Twee delen van ‘Merijntje's jeugd’ zijn verschenen en ik vermoed dat er meer
zullen volgen. Met het oog hierop een paar aanmerkingen waarvan de schrijver
misschien gebruik kan maken. Hinderlijk is zijn gewoonte om tussen de gesprekken
in Brabants dialect opmerkingen, meest van psychologische aard, in Hollands in te
vlechten. Dit onderbreekt de levendigheid van woord en wederwoord, bovendien
zijn het meestal vanzelfsprekendheden, overbodige illustraties. Een ernstiger
tekortkoming is de zwakte en lengte der landschapsbeschrijvingen. In volgende delen
moet de auteur zich hierin zoveel mogelijk beperken, want dit is zijn fort niet. De
landelijkheid wordt al voldoende gesuggereerd door het patois, en de ‘schilderstukjes’
die hier en daar in het boek zijn opgehangen zijn ‘Haagse school’ en van
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een met de sfeer van het gegeven strijdig artistiek stedelingen-temperament.
Ik houd van dit boek en Merijntje. Wat de andere figuren betreft, de Kruik riekt
wat naar de Jordaan en Flierefluiter naar Pallieter, al is het noch Querido noch
Timmermans ooit gelukt hun helden in één episode ten voeten uit te geven, zoals De
Jong dat doet.

J.W.F. Werumeus Buning
‘Dood en leven’
Wanneer gij belang stelt in poëzie, en, ja zeker, ook wanneer gij tot die enorme groep
onwelwillende fijnproevers behoort die zeggen ‘o, ik houd veel van poëzie, maar
niet van die vreemde moderne waar ik nooit een snars van begrijp’ - neem dan
onmiddellijk een briefkaartje en bestel dit bundeltje van Werumeus Buning. Gij zult
verzen lezen waarvan de inhoud, om die prachtige spreekwijze te gebruiken, ‘zo oud
is als de weg’ -, gij zult een stem horen zo Hollands als Vondel in zijn eenvoudiger
werk, ja, een stem, om nu even precieser en met een anachronistische vrijheid u een
denkbeeld te geven van de klank, de toonaard, de harmonie dezer oeroude verzen, een stem van vóór Vondel, een stem met een archaïscher klank dan Vondel; - de
stem, laat ik maar vervolgen, van de grote onbekende dichter die ongeveer in 1568
moet geleefd hebben, die de wrede rampen en de grote beroeringen zag, die in zijn
dof hart de langzame schreiende geestdrift voelde zwellen als hij aan de Prins en de
schepen der Geuzen dacht, die meeleefde met de verslagenheid van een volk, een
verslagenheid die neerslachtig zou geweest zijn als niet de weerbarstigheid van de
opstand een gezamenlijke hardnekkige moed had gewekt; - een dichter die
bijvoorbeeld in die dagen in Den Briel woonde waar eenmaal Maerlant koster was,
die in de stille straatjes van dat oude vermaarde stadje rondliep, mistroostig van
verbeten woede om Eg-
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mont en Hoorne, terugslenterend naar zijn eenzame kamer om met de verzen van
Hadewijch en Bertken en met het proza van Ruusbroec zich voor te bereiden tot een
verheven vlucht van de geest die in die tijd gemeenlijk haar uitdrukkingsstof vond
in psalmvertalingen; - een dichter die van ontroering vloekte toen hij de Prinsenvlag
op de toren zag wapperen en die, toen hij 's avonds een paar matrozen van Lumey
was tegengekomen en had uitgenodigd in de eerste de beste herberg zijn gast te zijn,
die toen zeker wist dat zijn ‘geestelijke vlucht’ geen zin meer had, dat God de wereld
gered had en zo vervuld van zijn aanwezigheid, dat het niet anders was dan het
hoogste geluk in dit lichaam en in deze tijd te leven - zulk een dichter moet in die
dagen geleefd hebben, of het Wilhelmus was nooit geschreven, en al kunnen al de
Te Winkels en Kalffen hem niet vinden, men moest hen uitlachen en ducdalven tot
ze hem gevonden hebben. Wat heeft het voor nut twijfelzuchtige historie te schrijven?
Als de geschiedenis niet beter is dan onze tijd is ze niets dan damp. Geen mens denkt
aan gisteren terug, als gisteren minder is dan de dag van vandaag.
Zulk een dichter is Werumeus Buning, en als gij het bovenstaande au sérieux
genomen hebt, zoals het bedoeld is, als ik u heb kunnen suggereren wat er in een
hart kan zijn gebeurd tussen 1568 en 1572, dan behoef ik slechts te zeggen: lees zijn
eerste bundel ‘In memoriam’, lees daarna dit ‘Dood en leven’, enkele jaren later
verschenen, en ge voelt daarin een geestesbeweging uitgedrukt, een verandering, een
uitkomst, een diepe omkeer, een wedergeboorte van wat eenmaal visioen was tot
lichaam, tot werkelijkheid, een tastbaar worden van Gods zaligheid op aarde, die
overeenkomstig is aan de ramp en redding van de zo juist omlijnde historische figuur,
die de historie vergeten heeft maar alleen om hem aan de verbeelding van ons
nationaal bewustzijn vrijer over te laten, en die ik tot mijn dood Marnix zal blijven
noemen, zoals Shakespeare Shakespeare heet ook al hebben tien Bacons zijn boeken
geschreven. Maar wij zullen er ditmaal wel voor zorgen dat hij niet vergeten
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wordt, zoals driehonderdvijftig jaar geleden. Hij zelf zou niets liever willen. Hij is
schuw en teder en heeft het medegevoel nodig van een geheel volk om zich in zijn
breedste spanningen bewust te worden. Als wij oorlog gehad hadden, geen dichter
zou aan zijn volk groter poëzie gegeven hebben in die dagen. Als er weer een Frederik
Hendrik in ons land was, hij zou Huygens' ‘Scheepspraet’ en Hoofts ‘Beleg van Den
Bosch’ schrijven.
Maar wij leven in een tijd dat, laat ik hopen slechts naar het schijnt, er geen volk
bestaat. Er bestaat een maatschappij en er bestaat een enkeling. Maar als diepste
wortel in het bewustzijn van de enkeling bestaat nog het volk. Ja, als er nog
stamgevoel bestaat, leeft het niet meer in zijn uitdrukking in de samenleving, de
maatschappij, maar in ieder van ons apart, heftig, hartstochtelijk, verkropt, vergeten,
onderdrukt. Maar het is de wortel. En als Buning zijn verzen schrijft, zijn verzen
schrijft met zijn eenzaam enkelingenhart, of liever, als hij één van de tien verzen
schrijft waarin hij de ervaringen van zijn enkelingen-hart laat doorbijten tot op de
bodem, tot op de wortel, dan spreekt hij met de grote stem van dit stamgevoel, dan
spreekt hij de taal van een volk. Dan spreekt hij het oude zware Hollands dat zo
weinig woorden nodig heeft om in beweging te komen, zo donker in de keel en zo
helder in het hart.
En het is daarom, dat hij alleen schrijft als hij tot in de diepste bewogenheid geraakt
is. De dood van een geliefde, de dood van zijn vader, het uiterste aardse geluk van
liefde, de vrede van de vriendschap.
Het is op het kerkhof en het is in ‘het kleine Paradijs’, dat ook Dante op de top
van de louteringsberg plaatste, waar hij de gemeenzame ontroering en de allerlaatste
vriendschap vindt en zijn lied de grote stem krijgt.
Gezegend zijn uw beider namen
nu gij uw leven hier te namen
naakt en tevreden legt te rusten
in veilige armen, waar de lusten
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verdwenen voor een dieper lust,
een vrede, aarzelend verschenen
uit deze rijkdom van vereenen
die grenzelooze vriendschap is.
Dat deze vriendschap is te vinden
en liefde geene schade lijdt...

Wij worden soms, in de lange loop van het leven, zij het ook telkenmale in andere
omstandigheden, bij herhaling voor dezelfde diepte geplaatst, zoals wij soms in een
onrustige nacht, telkens ontwakend en weer inslapend, herhaaldelijk dezelfde droom
opnemen en voortdromen. En telkens als wij weer op zulk een punt van moeilijk
leven zijn aangekomen, komen we, ofschoon we van natuur, van karakter niet
veranderd zijn, ieder maal, dat wil zeggen op iedere leeftijd, tot een andere uitkomst.
Zoiets moet Buning gevoeld hebben, toen hij, na de dood, die oorzaak was van
zijn eerste gedichten, weder bij een graf stond. En met dit gevoel, dat voortzetting
vond in een peilloze herinnering, schreef hij dat prachtige lange gedicht dat ‘In
memoriam patris’ heet.
Ik sta op witte bergen
in dezen strengen wind
waar in de verheven eenzaamheid
de ziel haar vriendschap vindt.
Wees gegroet, met gesloten oogen,
nu ik weer met u verblijf,
Gij, die dit leven beëindigd hebt
en gebroken dit ander lijf.

Maar ik laat het aan u over dit gedicht in zijn geheel te lezen, dat, als Van der Noot
niet zulk een laf hart gehad had en de weg slechts ten halve ging, dat, als Marnix'
overige verzen bekend waren, een traditie zou ophalen van een poëzie, die alleen in
ons vaderland geschreven werd.
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P.C. Boutens
‘De sonnetten van Louise Labé’
‘Omtrent het uiterlijk leven van Louise Labé’, schrijft Boutens in de aantekening, ‘de befaamde Lyonneesche dichteres van de zestiende eeuw, is weinig uit de eerste
hand met zekerheid bekend, terwijl de meest tegenstrijdige zijdelingsche berichten
rond haar maatschappelijke figuur een schemeratmosfeer van overmatigen lof en
laaghartigen laster samendichten, waar haar poëtische voortbrengselen geheel buiten
staan en die dus nimmer tot eenige verdiepte waardeering daarvan zal kunnen
bijdragen. Toch hebben door de eeuwen heen bijna alle letterkundige grasduiners de
scabreuze hapjes die daar te vinden zijn, gekauwd en herkauwd, en pas door de
eerlijke en oordeelkundige onderzoekingen van den heer Charles Boy, die in het jaar
1887 zijn voortreffelijke uitgave van Louise Labé's werken bij Lemerre te Parijs
bezorgde, zijn al deze levensgegevens elk tot zijn simpele waarschijnlijkheid
teruggebracht. Het valt niet meer moeilijk de nagedachtenis der dichteres op te stellen
buiten het vechtterrein tusschen overdreven libertijnsche ophemeling en beleedigende
schijnheiligheid. Ook kan dit geschieden zonder hulp der beroepmatige deugdmalloten
wier levenstaak het schijnt te wezen, verguisde literaire grootheden te redden naar
het peil hunner eigen lamzielige fatsoenlijkheid. Een kort levensoverzicht, ontdaan
van alle anekdotische onbewijsbaarheden, kan volstaan.’
Volgt het levensoverzicht van Louise de Charlieu, ‘la belle cordière’, dochter van
een touwslager en gehuwd met een touwslager, die onder de bijnaam van haar vader,
‘Labé’, haar verzen en proza publiceerde. Zij leefde van ± 1520 tot 1566 te Lyon, in
een tijdperk dat Frankrijk en Italië zusters waren en te Lyon elkaar ontmoetten. Haar
moeder was een Italiaanse en zijzelve een vrouw wier manhaftig en fijnzinnig karakter
men zich het best kan voorstellen als men bedenkt dat zij een zo voortreffelijke
amazone was dat men haar spottend ‘kapitein
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Lodewijk’ noemde, maar dat zij tevens, met haar onderlegdheid in Italiaans, Spaans,
Latijn en Grieks, een der voorloopsters der later zo ten onrechte gesmaalde
cultuur-dilettanten, der ‘précieuses’ was. Wat haar belet in onze ogen ‘ridicule’ te
zijn, was haar sterke zin voor humor. Zij kon lachen. De vrouw die het tintelende
prozastuk ‘Débat de folie et d'amour’ kon schrijven, was onafhankelijker en
eigenzinniger en maakte daarbij waarschijnlijk beter muziek en naaldwerk dan Anna
of Maria Tesselschade. Het beste proza echter dat zijgeschreven heeft en dat tevens
het duidelijkst een beeld van haar karakter geeft, is de inleiding die zijzelf bij de
uitgave van haar werk opstelde, in 1555, waarmee zij dit opdroeg aan Clémence de
Bourges, een meisje uit een der eerste families van Lyon, ‘omdat vrouwen altijd
huiverig zijn alleen in het publiek te verschijnen’. Hoe zij daar een onderscheid maakt
tussen het natuurlijke geheugen, dat de dingen uit het verleden niet anders dan als
schaduwen terughaalt, en daartegenover het herdenken dat een geschreven herinnering
brengt en dat ons in staat stelt dieper en met meer bewustheid in een gelukkig verleden
te leven dan wij toentertijd vermochten -, het zou uit de pen van Proust, de schrijver
van ‘À la recherche du temps perdu’, kunnen gevloeid zijn. Zij heeft zich nooit een
groot en geestelijk doelwit gesteld als Petrarca bezielde toen hij zijn sonnetten-cyclus
samenstelde, zij heeft zich nooit in platonische of intellectuele labyrinthen van
liefdegevoelens gewaagd als haar sombere scholastische stad- en tijdgenoot Scève,
deze afgewezen minnaar van het leven; haar vijfvoetige, zeer vrij en jamberende
versregels dragen een kleiner en sneller muziek dan de zwaarder en
stemmingsgedrenkter alexandrijnen van Ronsard, die ongeveer tien jaar later schreef;
wat zij gaf was haar bewogen herinnering en zij zal met haar werk tevredener geweest
zijn naarmate het meer het uiterlijk had van een opgetekend gesprek, een natuurlijke
verzuchting, een dwaasheid van een ongeschoold hart, waarbij de versvorm van het
sonnet, die zij zeer streng in acht nam, diende om de voordelen op te roepen welke
het herdenken boven het geheugen heeft.
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Deze sonnetten zijn werken van een meesterhand, en daarbij is de ontroering die er
in trilt zo vlakbij onder de woorden, zo lichamelijk voelbaar, zo met stem en al dringt
het geschrevene tot u door, dat de lezer somtijds als een aanwezigheid bespeurt in
de stilte van het opengeslagen boek. Zoals Boutens zo prachtig zegt:
‘Ondoorgrondelijk beminlijke oogen klaren zichtbaar uit den schemer, een godlijk
weeke mond krijgt gedaante om de vlietende klanken, en onvergetelijk als den
glimlach van een gelaat dat wij in een vorig bestaan zouden hebben bemind, kennen
wij Louise Labé voorgoed -’.
Deze uitgave brengt u, na de aantekening van Boutens, de sonnetten in de Franse
tekst en telkens daartegenover de vertaling door de dichter van ‘Carmina’. Een zeer
gelukkig denkbeeld. Misschien zouden, als de vertalingen zonder het origineel waren
uitgegeven, zij ons als dichtwerken niet getroffen hebben. Misschien ook zouden de
Franse teksten hier en daar ons kouder gelaten hebben dan thans het geval is, nu wij
alles tweemaal genuanceerd onder de ogen krijgen. Het is een bijzonder genoegen
telkens van links naar rechts en van rechts weer naar links te kijken en al vergelijkend
de zin der eenvoudige woorden te verdiepen. Het Hollands is dikwijls door Boutens
zo bekoorlijk gekunsteld, dat de eenvoud van het Frans een verhoogde charme krijgt,
en omgekeerd zouden we vaak over een gladheid van spraak in het Frans hebben
heengegleden als Boutens' moderne interpretatie ons niet op een verscholen diepte
had opmerkzaam gemaakt.
In het Hollands tutoyeert men eerder dan in het Frans. In al de sonnetten tutoyeert
Louise Labé de geliefde, Boutens' vertaling echter blijft u zeggen.
Dit is karakteristiek voor de vertaling, die ook het juist zeer huiselijke woord ‘chère
amie’ niet zonder letterkunde als ‘mijn lief’ weergeeft, terwijl bijvoorbeeld ‘en om
mijn liefdekrank gepeis te folen’ wel op zeer schone wijze een ongelukkige vertaling
is voor ‘et des pensers amoureus me distraire’. Ook mist Boutens dikwijls het
vloeiende en als in één volzin geschreven-zijn dat
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haar meesterschap kenmerkt. Boutens werkte regel op regel.
Maar men kan wel honderd zeer gelukkige en letterlijke weergaven daartegenover
stellen, en, zoals ik al zei, al heen en weer lezend bereikt men het enige doel, dat
Boutens zich moet gesteld hebben: de bewondering wordt opgewekt voor deze
verrukkelijke dichteres uit de Franse renaissance.

Anthonie Donker
‘Acheron’
Deze jonge Rotterdamse dichter, niet veel ouder dan twintig jaar, is een der krachten
van de toekomst waar ik met de stelligste overtuiging verwachting in stel. Hij
publiceert tamelijk geregeld gedichten in ‘De Gids’ en in ‘De Vrije Bladen’, gedichten
van korte omvang, waar mij altijd in treft datgene wat naar mijn inzicht bewijs is
voor een ernstige aanvang van een werkelijk talent: een nieuwe gevoeligheid en een
kuisheid van uitdrukkingsmiddelen. Men staat altijd weer verbaasd als men het werk
herleest van grote novateurs, zo uiteenlopend als Keats of Baudelaire, hoe nieuw,
hoe voor ons nog telkens weer nieuw en eigenzinnig hun gevoel is, en hoe ingetogen,
in vergelijking met hun apartheid, hoe kuis de middelen waren waarmee ze te werk
gingen. De werkelijke vormvernieuwers van poëzie hebben zich in hun jeugd er mee
vergenoegd ‘nieuwe wijn in oude zakken’ te gieten, en zijn eerst op rijper leeftijd er
toe overgegaan, van-uit een bestendigde innerlijkheid, vormen toe te passen, welke
hun eerder noodzakelijk dan gezocht, eerder vanzelfsprekend dan nieuw voorkwamen.
De echte originaliteit komt doorgaans, evenals de echte liefde en het echte gevoel
voor godsdienst, eerst op later leeftijd. Een kenmerk van veelbelovende jeugd is
subjectief oorspronkelijk maar objectief traditioneel te zijn, en tegen de tijd, dat de
oorspronkelijkheid langzamerhand ophoudt een inwendig iets te zijn maar dat zich
buiten ons heeft vastgelegd in een beschouwing,
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die men zich in de loop der jaren van het aardse leven gevormd heeft; - tegen de tijd
dat wij ons hebben aangepast, of liever, dat wij in de wereld een herhaling, een
zakelijke herhaling, zijn gaan zien van hetgeen ons vroeger een hartsgeheim toeleek,
dat dus ziel en wereld elkaars vertolkers zijn geworden, zodat men zichzelve thans
beter begrijpt in wat men ziet dan in wat men gevoelt; - tegen die tijd kan men spreken
van een objectieve oorspronkelijkheid en worden de werken geschapen, die door
hun zelfbepaaldheid van vorm markante mijlpalen zijn in de bewustzijns-uitdrukking
der mensheid.
Anthonie Donker vertoont zeer treffend de kenmerken van een jong, en dus uiterlijk
traditioneel, maar oorspronkelijk, en dus in de inwendige diepte nieuw-gevoelig,
talent. Zijn vorm-traditie is echter niet gelijk aan die van bijvoorbeeld Geerten
Gossaert, een hypothese van bezielde retoriek, neen, Donker neemt de persoonlijke
vormen over van die dichters die voor hem dé dichters van zijn tijd zijn: Leopold,
A. Roland Holst, hier en daar Slauerhoff en nog een enkele andere. Wat zijn nieuwe
gevoeligheid betreft, die hij in deze overgenomen vormen toch met toenemende
duidelijkheid weet over te brengen, het komt neer op wat ik zou willen noemen: een
zichzelf zien zien. Een bewustzijn zich bewust te zijn. Het gevoel van een acteur die
een rol speelt in een stuk van zijn eigen leven. Een vreemde dubbelheid van een
fysiek situatiegevoel en een psychisch bewustzijn daarvan. Ik weet dat ik in deze
stoel in deze kamer zit, en ik ben me bewust niet slechts van het zitten, maar ook
van het weten. Dit geeft een zekere traagheid van beweging in de gestalten die hij
in zijn gedichten voor ons oproept, een zeker onvermogen tot houdingverplaatsing,
en een diepe mysterieuze betekenis hecht zich aan elk der gebaren en verschuivingen.
Ik moet voortdurend denken aan schaduwen langs een wand, figuren tegen een vlak,
die twee-dimensionaal zouden zijn als niet, wonderlijk gezichtsbedrog, een psychische
diepte een doorkijk gaf tot achter het vlak waar zij zich bewegen. Ik schrijf een
gedicht voor u over dat ‘De scheidenden’ heet.
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In het halfdonker zag de een den ander,
Zij stonden op, rilden in den avondwind.
Zij werden vreemdelingen voor elkander,
Wanneer, en waarom hadden zij bemind?
Want in hun hart vernamen zij alleen
Een onweerhoudbaar, hopeloos begeven,
Hij liet haar hand los, en zij dreven
Als twee gescheiden werelden uiteen.
En van hun laatste teederheid ontdaan
Ontwaarden zij elkanders neergevelde
Schaduwen in het zieke licht der maan.
Een man, een vrouw; en in hun diep ontstelde
Oogen de afkeer van een doode daad,
Toen gingen zij, met afgewend gelaat.

Dit sonnet citeer ik uit de derde jaargang der ‘Vrije Bladen’. In het bundeltje
‘Acheron’, dat ik hier aankondig, werd het niet opgenomen, evenmin trouwens als
bijna alles wat Donker de laatste tijd in tijdschriften liet zien. ‘Acheron’ bevat dus,
mogen we vermoeden, jeugdpoëzie van nog vroeger datum. Het ware beter geweest
als de auteur gedebuteerd had met zijn latere verzen, waaraan hij dan twee of drie
van de gedichten hier opgenomen had kunnen toevoegen. Zijn talent is oneindig
sterker dan men uit ‘Acheron’ moet opmerken. In plaats van naar de ‘traagheid’ van
gestalten overgebracht, zoals hij later deed, heeft hier de dichter nog getracht in een
direct zelfbesef zijn psychisch bewustzijn weer te geven. Verzen als ‘Paradise lost’
geven niet anders dan in stompende en, op zijn zachtst gezegd, duistere regels, zoiets
als zoeklichtstoten in het onderbewustzijn. Het zijn gedichten waarvan men als dichter
het meest houdt, maar toch moet ook voor hem het schrijven van ‘Poppaea Sabina’
en ‘Het meisje’, die men op pagina 6 en
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II van dit bundeltje vindt, een verademing, een uitkomst zijn geweest en laten we
hopen dat hij daarmee voorgoed het roer heeft omgeworpen.

J.H. Leopold
‘Verzen’, Tweede bundel
Men kan gerust zeggen, dat sedert die prachtige juni-dag van verleden jaar, toen wij
‘allen die het vers hanteren’ in de tuin van Westerveld aanwezig waren om de dichter
Leopold de laatste eer te bewijzen, Leopold, die geen van ons persoonlijk nader
gekend had, Leopold, de altijd reeds verscholene, de wegwiller, de verdwijner in
zijn verzen, waarin weder zijn stem verdween in een echoënde diepte van laatste
dingen, en die door het overschrijden van de donkere drempel nauwelijks iets verder
van ons af kwam te staan dan hij voorheen door eigen willekeur en eenzelvige macht
al stond, - wiens menselijk spoor, dacht ik toen de baar tijdens de ceremonie langzaam
omlaagzakte, zulk een nadrukkelijkheid niet behoefde om uitgewist te worden, en
in wiens laatste wil - verbrand te worden - ik een uiterste tegen zichzelf beraamde
bitterheid herkende van iemand, die eenmaal ‘Cheops’ schreef, van iemand, die
dieper dan wij allen er over moet hebben gepeinsd wat het betekent, in de Egyptische
zin van het woord, een graf te hebben, een vast graf, een durende herinnering op
aarde, een ankerplaats voor de zwevend geworden ziel, een hecht kamertje van rust
in de schoot van de aanvang, hijzelf een mummie en daaromheen zijn leven
geschilderd in taferelen, taferelen zo levendig en versierd als zij in de werkelijkheid
waren, maar thans in eeuwigheids-stand rondom zijn rustend lichaam opgetild, - de
bitterheid van iemand, die dit dieper dan wij allen moet hebben bepeinsd, maar er
afstand van deed, in een laatst besluit afstand deed van het doodsgeluk, zoals hij
afstand gedaan had zijn leven lang van wat voor ons aards geluk betekent; - zodat
ik de ge-
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dachte niet van mij af kon zetten, dat hij, door deze crematie, niet alleen ophield voor
ons te leven door zijn werk, maar ook ophield zichzelf voort te zetten, dat de
verwijderde vogel ophield te zingen, niet omdat zijn lied te hoog en te ver voor ons
oor verdwenen was, niet omdat hij was weggevlogen naar een land met een andere
en onverstaanbare taal, maar omdat hij zichzelf had teniet gedaan, omdat hij, zoals
de legende vertelt van de scorpioen, in doodsbenauwdheid de scherpte van zijn schaar
tegen zichzelf had gericht; - men kan gerust zeggen, dat wij allen, sedert de zomerdag,
dat wij dit bittere overdachten, hebben gewacht op het verschijnen van zijn nagelaten
werk, of het zou tonen, dat wij ons vergist hadden, dat zijn stem helder tot het einde
gebleven was, of het zou blijken, dat hij, toen hij het wereldse zo moedwillig
afstroopte, zich gered had naar een uiterste zekerheid van meesterlijke bekentenissen.
Voor hen allen, die zoals wij mochten denken, is deze tweede bundel een pijnlijke
teleurstelling. Maar wij willen haar nog niet goedschiks aanvaarden. Is het mogelijk,
roepen wij uit, is het in de twintigste eeuw mogelijk, dat het nagelaten werk van de
grootste dichter van zijn vaderland en tijd, uitkomt in zulk een beestachtig onverzorgde
vorm! Hebben wij geen recht op een voorbericht, op een verantwoording van de
uitgever? Iemand toch heeft deze verzen gevonden, bijeengebracht, de drukproeven
gecorrigeerd, enz. Is hij dan de weerloze overledene, is hij dan zijn eigen tijd en land,
niets anders schuldig? Wij krijgen geen antwoord op de vragen: was dit alles? in
welke staat verkeerden de handschriften? zijn er geen aanwijzingen, dat dit of dat
gedicht onvoltooid was?
De bundel opent met ‘Cheops’, het gedicht met de zwaarste en langste adem dat
ooit in onze taal geschreven werd, een bariton-aria, om het zo eens uit te drukken,
van een volle beweging als nooit een componist heeft aangedurfd. Maar waar vermeldt
de uitgever dat het reeds 15 jaar geleden in de ‘Zilverdistel’ en daarvoor nog in ‘De
Nieuwe Gids’ verscheen? Volgt het ‘Albumblad’ dat indertijd in ‘De Gids’ verscheen.
Volgt
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‘Oostersch’, een der uitgaven van de Kunera-pers, maat hier ontbreekt zelfs de index
met Arabische en Perzische dichters die Leopold daar zelf voor samenstelde. Volgt
‘Oostersch II’, zonder enige aanwijzing wat dat wil zeggen. Was Oostersch I slechts
een bloemlezing, zijn dus I en II gelijktijdig geschreven, of is II naderhand begonnen?
- Volgen de ‘Laatste verzen’, zonder jaartallen, zonder duidelijke indeling, zodat
men, om te weten of een gedicht afbreekt of nog op de volgende pagina doorgaat,
de inhoud moet opslaan. Het komt eenvoudig niet te pas dat verzen van Leopold, die
zelf de eerste bundel zo nauwkeurig in onderafdelingen rangschikte en dikwijls met
jaartallen aanduidde, ‘Verzen 1895’, ‘Verzen 1897’, - het komt eenvoudig niet te
pas, dat verzen van Leopold gedrukt worden alsof er een schrijftafellade en een
prullemand zijn omgekeerd boven de bladzijden.
We verwachten een voorbericht van de onbekende uitgever, een verantwoording
van een eerlijk met zijn arbeid voor de dag komende samensteller, van iemand die
zich noemt en voor wat hij doet instaat. Hij moet doordrongen zijn van piëteit voor
ene in het gevoel van velen van ons nationale taak. Hij moet zeggen: de handschriften
liggen daar en daar ter inzage, - volgens mijn oordeel is dit en dit gedicht onvoltooid,
- die en die varianten zijn wellicht te overwegen, enz., of anders moet hij het aan een
ander overlaten. Ik mag toch wel enigszins voor een geoefend lezer doorgaan, maar
ik verzeker u dat het mij moeite kostte in de opslagplaats van deze verzen-vendu
wegwijs te worden.
Men koopt dit bundeltje, dit met een beetje gom en een affreus omslagje
bijeengehouden hoopje papier, zoals men een plattegrond koopt van Parijs of een
prentbriefkaart van Florence, - de rest moet de herinnering doen. In alle ernst, deze
uitgave moet overgedaan worden, of de Nederlandse literatuur wordt pijnlijk
teleurgesteld en geraakt in een van piëteit gevoelige plek.
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Roel Houwink
‘Christus' ommegang in het westen’
Onder de schuilnaam H. van Elro heeft de dichter Roel Houwink nog niet lang geleden
twee verzenbundeltjes gepubliceerd die hier werden aangekondigd, bundeltjes die
er gerust wezen mochten en op welker omslag de auteur zonder gêne zijn eigen naam
had mogen vermelden. Thans komt hij voor de dag met dichtwerk onder eigen naam,
- en helaas, thans zou er reden te over geweest zijn voor de schrijver om zijn naam
onder allerlei stoelen en banken te steken, om de velden der fantasie te doorzoeken
naar een pseudoniem. Wat is hij een speelbal van een ondankbaar noodlot, deze
schrijver, die, door geheimzinnige inspiratie gedreven, er toe overging zijn geslaagde
dichtproeven onder een schuilnaam, maar zijn mislukte krabbels onder persoonlijke
verantwoording te publiceren!
Inderdaad, dit bundeltje ‘ Christus' ommegang in het westen’ bevat niet anders
dan mislukte krabbels. Als geestelijke ondergrond steunt het op een vaag visioen
van een armelijke, geteisterde, verweerde Christusfiguur, die als een tweede
Wandelende Jood zwerft door de vuilheid en het verderf van de grote steden, zwerft
door de stations, de dancings en de meidenkamertjes, overal onbegrepen wordt
afgewezen en alleen misschien nog op die laagste stadia van menselijke verwording,
waar gedupeerde beestachtigheid samengaat met een begin van natuurlijke, primitieve
levensonschuld, een teken vindt dat zijn grote taak niet tevergeefs was en dat het
Koninkrijk Gods nog steeds is waar hij het aanwees: binnen in ons, ja, diep binnen
in ons, hoezeer bijna tot afzichtelijkheid overwoekerd, verminkt en verloochend zie hier de grondgedachte, waarvoor we meer houvast vinden in sommige bladzijden
van Dostojewsky, Dirk Coster en Oswald Spengler, dan in de stamelingen van Roel
Houwink, die wat zijn versvorm betreft, een talent als delicaat taal-artiest overboord
werpend, eensklaps ter school ging bij de groep der z.g. Jong-Katholieken en thans,
plus catho-
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lique que le pape, zijn Christus-figuur een misschien wel moderne, maar zeer zeker
een erg modderige Via Doloroso laat bewandelen.
Wat te denken van stumperige regeltjes als ‘Pastorale’ u voorzet?
Zij komen tot u
die beladen zijn.
de ringen zijn zwaar
aan hun vingers.
poeder en schmink
heeft den glans gedoofd
van hun huid.
ziet, nu de laatste verlokking
is opgebruikt
komen zij tot u.
hun beenen zijn oud
en hun buik is gezwollen
van den maaltijd.

Is dit groteske spot? is dit het gebed van een ongelovige?
De gehele bundel bestaat uit een kleine dertig kreten van dit soort, ontdaan van
elke poging tot poëzie. Roel Houwinks vermogen als dichter school in een zeer
verfijnde dictie van kunstzinnig bewerkte verzen, die uit een levensgevoel van barok
finde-siècle voortkwamen. Hij is uit het land van Aubrey Beardsley, maar heeft nu
plotseling zijn oorsprong en talent verzaakt, (de hemel alleen weet waar een waaiend
pluisje terecht komt!) en tracht zich in te leven in de streek van Steinlen. Ik kan niet
anders doen dan hem de raad geven zo snel mogelijk terug te keren.
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A. Roland Holst
‘Ex tenebris mundi’
Wanneer gij behoort, als ik, tot die grote groep van verstrooide enkelingen, bachelors,
oude vrijsters, uit de zee van het leven teruggespoelde schipbreukelingen, wezen,
Leopolds, kluizenaren, - (en die groep is veel groter dan men als lid daarvan zelf
weet, want ieder wil tenminste zijn eenzaamheid voor zich alleen hebben en weigert
deel uit te maken) - wat doet ge dan morgenavond, Sint-Nicolaas-avond? Ge ontvangt
geen gedichten, maar ge zijt dan ook ontslagen er zelf te maken; ge ontvangt geen
surprises, maar ge behoeft er dan ook zelf geen samen te knutselen. Voor u geen
onnatuurlijk gelui van de voordeurbel; voor u geen meel, groene zeep en houtwol
als kleine rijstebrijbergen waardoor ge u lachend en met verwachting moet heenbijten
om een das te vinden die ge toch niet kunt dragen of een paar eierlepeltjes die het
huishouden nodig had. Voor u geen verzen met malicieuze toespelingen waarvan ge
het handschrift herkent en waarbij ge geholpen moet worden om ze te elfder ure nog
te laten rijmen. Ge zijt vrij, en, speciaal die avond, zijt ge zo vrij, gelijk men zegt,
als een vogel in de lucht. Gij bezit de enige, waarachtige vrijheid, d.w.z. met een
klein fond van verdriet. Gij bezit de vrijheid van de schooljongen die weet dat hij
zitten blijft, die nu niet meer oplet tijdens de lesuren, die geen huiswerk meer maakt
en naar wie zijn klasgenoten met afgunst omzien, als hij in de proefwerktijd rechtop
in zijn bank zit en rustig glimlachend naar buiten staart. - De enige, waarachtige
vrijheid! Maar ik herhaal mijn vraag aan u allen, verstrooide enkelingen, wat doet ge
Sint-Nicolaas-avond? - Ik wil u geen raad geven, ik wil niets van uw vogelvrije
vrijheid in beslag nemen. Ik zal u alleen zeggen wat ik zelf ga doen, zoals wij
eenzamen altijd slechts maar voor onszelf instaan.
Welnu, als de huiskamers van Nederland dreunen van de onzin, als de karpetten
overdekt zijn met pakpapier, als alle touw-
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tjes en alle brokken lak waarmee de onhandige pakjes zijn samengebonden springen
en knappen, als heel Holland zich tranen lacht om poëzie -, ga ik bedaard naar huis,
constateer dat de straten leeg zijn en de winkels uitverkocht, leg een paar extra
blokken op mijn haardvuur, trek mijn kamerjas aan, peins een kwartiertje, zonder
ook maar in het minst iets te hebben van Nurks of van een zielige zonderling. Neem
dat van mij aan, verre vrienden, en weet tevens hoezeer ik u, zoals trouwens altijd,
verkies boven mijn goede buren, die waarschijnlijk op deze avond met hun geblaf
en gejuich mij een bijzonder genot van ‘waar ben ik aan ontsnapt’ zullen bijbrengen.
- Na dit kwartiertje peinzen begeef ik mij door de behagelijke schuilplaats die mijn
kamer is naar de kast, haal de whisky en het sodawater, kom op mijn terugweg naar
het haardvuur langs de boekenkast, steek een boek onder de arm, ga weer zitten met
mijn voeten vlak aan het vuur, schenk mezelf in en begin het meegebrachte boek
open te snijden.
Het zijn verzen. Iedere dag die God geeft lees ik verzen. Dat is om zo te zeggen
mijn vak. Maar op feestdagen, d.w.z. die dagen die niet God aan de mens geeft maar
de mens aan God, - op feestdagen lees ik geen verzen. Dan herlees ik verzen. Dan
lees ik verzen die ik niet alleen ken, die ik niet alleen mooi vind, maar waar ik
bovendien van houd.
En welk een aanleiding heb ik thans om de verzen van A. Roland Holst te herlezen!
Hij heeft zelf een bloemlezing gemaakt uit al zijn voorgaand werk en de stok-oude
uitgevers-maatschappij Enschedé heeft die bloemlezing uitgegeven op een wijze, en
met een trots op haar traditie, alsof ze zeggen wilde: wanneer ik mij met moderne
Nederlandse poëzie, waarvan niemand de waarde meer ontkent, ga bemoeien, dan
moet je eens kijken wat ik doen kan. - En ze heeft de beste dichter zijn beste verzen
laten uitzoeken, en ze heeft hem een lettertype en een papier laten kiezen dat het best
bij zijn werk paste, en ze heeft de tekst keurig afgedrukt in 150 exemplaren, met rode
opschriften boven de verzen en een rood vignetje op het omslag. Maar
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als gij het ook mocht willen kopen, om uw avond zoals ik door te brengen, geef ik
u de raad zuinig te zijn, en liever een ingenaaid exemplaar van tien dan een gebonden
van twaalf gulden te kopen. Want het kartonnen bandje ‘in geornamenteerd Italiaans
papier van Rizzi’, zoals het prospectus zegt, is een niet heel erg fraai gelukt
voortbrengsel van Wienerwerkstätte. Het ingenaaide exemplaar echter is prachtig,
het omslagje geheel in de tint van het papier en de titel er meesterlijk op gedrukt.
Goed. Ik zit nu, in mijn volledige zitten-blijvende vrijheid, voor het vuur, met mijn
whisky, met het opengesneden boek op mijn knieën. Ik heb mij wat verwonderd over
de zelfkeur van de dichter toen ik de drie sonnetten van de ‘Voorzang’ zag in plaats
van ‘Het gebed van de harpspeler’, het mooiste preludium ooit in onze taal geschreven.
Maar ik heb ‘De nederlaag’ overgelezen en de verzen ‘Van een kind’, en terwijl ik
daar zo stil zat, alleen, is mijn eenzaamheid veranderd. Ik ben niet meer vrij door
verlorenheid, met het fond van losmakend verdriet, - ik ben vrij zoals verbeeldingen
vrij zijn tijdens het horen van muziek. De muziek, zoals hier de verzen, begint met
zó precies de stemming van ons gevoel over te nemen, te dragen en zodanig nog
duidelijker uit te drukken dan wij het zelf wisten, dat wij - mag ik het zeggen? - ons
gevoel niet meer aan den lijve voelen. Zulke muziek, zulke verzen, isoleren ons door
een zeker absorptie-vermogen. Terwijl zij ons van enige pijn bewuster maken dan
ooit, stellen zij ons daar buiten, plaatsen zij ons apart tegenover datgene waarvan zij
de volmaakte weergave zijn. En dan, terwijl we onszelf blijven zien en beseffen,
beginnen de losgemaakte vrije verbeeldingen van de geest, begint de blijdschap die
ieder verstaat, voor wie Beethoven geschreven heeft. Eensklaps houdt de muziek op
slechts gevoelsweergave te zijn, want dit alles, dit hele menselijke leven was slechts
een thema, het was een inzet, een menselijk offer dat we brengen moesten om vrij
te staan tegenover het zingen dat nu eerst aanvangt. Maar nu is het thema door zijn
eigen ritme in de doorwerking opengebroken, verbrokkeld, doorschijnend ge-
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worden, dansend, uiteengewaaid, en eindelijk is het teruggekeerd in zo eenvoudige
helderheid van herwonnen structuur, dat het verdriet, - dat ons in de aanvang zo vast
beklemde toen het werd uitgesproken door diezelfde melodie die ons toen overviel
-, dat het verdriet thans langs ons heen trekt als een warme mist langs de ogen. Zie
hier het grote geheim van Beethovens macht op ieder onzer persoonlijk; zie hier
waarom hij niet slechts een groot musicus was maar een omwenteling bracht in het
hele begrip van wat kunst voor de mens betekent; zie hier waarom hij bijna in
tegenspraak is met het ideaal dat renaissance en classisisme in Europa gevestigd
hadden: - men kan met het thema niet persoonlijk genoeg een eigen gevoel inzetten,
men kan in de doorwerking zich niet onverbiddelijk genoeg toevertrouwen aan de
wetten van het materiaal waarin dit gevoel vorm gekozen heeft.
En zulk een kunstenaar is A. Roland Holst in zijn verzen. Onopgesmukter, eerlijker,
ongewapender gevoel is haast niet denkbaar, zoals het zich in deze gedichten
uitspreekt, neerslachtig tot in de wortel, vertwijfeld, ‘geschroeid van droomen en
van licht beroofd’, zonder intellectueel houvast, zonder vaste voet in het leven, zonder
de esthetische troost die zoveel dichters doet zingen bij het bekijken van bloemen,
ogen en landschappen. Hij is met zijn hart alleen, zoals Keats dat was, en die
eenzaamheid is zijn thema. Maar zodra dit thema bij hem taal wordt, zodra hij
woorden er voor vindt die aanvankelijk niets anders doen dan dit eenvoudig
uitspreken, - op hetzelfde ogenblik wordt er een instrument in hem aangeslagen,
waarvan de trillingen zo sterk en verheven zijn, dat de verzen dikwijls niet anders
zijn dan een doorgevoerd en meesterlijk wetmatig uitruisen. Beelden nemen het
gevoel op en stellen het in beweging, het leven wordt een oud verhaal waarvan het
einde reeds honderdmaal voorbij is en weer is aangevangen. En de woorden, die in
hun eenvoud van de aanvang iets heel mismoedigs uitspraken, zijn eensklaps, in hun
onverbiddelijk verband, in het ontzaglijk ritme waarmee ze elkaar vasthouden,
doorbreken, vervolgen, te-
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rugroepen, - zijn eensklaps de taal geworden van een heldendicht waarin we
persoonlijk aandeel nemen en dat aan alle gevoelszwakte voorgoed een einde maakt.
Zoals ik zei, zulke verzen doen misschien het diepste wat een ding kan doen in
het menselijk hart: ze veranderen de eenzaamheid.

H. Marsman
‘De anatomische les’
Wanneer men van dit door Van Dishoeck werkelijk keurig uitgegeven bundeltje
literaire essays de inhoud in overzicht neemt en ziet dat het een verzameling opstellen
is over Duitse dichters als Novalis, Buechner, Trakl, Rilke, over de filmheld Charlie
Chaplin, over Gérard de Nerval, Marnix Gijsen en Van Schagen; - wanneer men
enkele dezer opstellen gelezen heeft en gaandeweg gaat genieten van deze
champagne-stijl (bij iedere alinea: pang! - springt de kurk omhoog, en - klok, klok,
klok, - de zinnen zijn als glazen boordevol bruisend schuim); - wanneer men enigszins
van zijn verwondering bekomen is over de pretentie van chirurgische nauwgezetheid
in de verzamelnaam ‘De anatomische les’, terwijl toch de studies merendeels het
karakter hebben van bliksemsnelle suggesties, impromptu's in één heldere toonaard
ijlings uitgewerkt; - eerst dan ziet men langzamerhand het diepere belang van dit
boekje, nu onze aandacht niet meer zo geamuseerd en afgeleid wordt door de
schietende haast, door het speelse brio, dat de oppervlakte ondoorzichtig maakte als
rimpelingen een heldere vijver. Eenmaal aan het prestissimo van de stijl van deze
jonge dichter gewend geraakt, eenmaal niet meer opverend bij ieder staccato van
zijn tartende tussenwerpingen, krijgen we gelegenheid te overdenken wat de bedoeling
wezen mag van zijn even dikwijls onhandige en onberedeneerde als treffende en
vlijmscherpe intuïties. Er is in de 19de eeuw zo ontzettend veel geschreven over de
dichter
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als mens, over zijn verhouding tot sociaal milieu, tot sentimentele gebeurtenissen in
zijn leven, tot andere dichters enz., dat dit boekje misschien alleen reeds daarom als
nieuw en modern aandoet, omdat het dit alles volstrekt verwaarloost en de dichter
alleen geeft als maker van zijn eigen werk. Uit het esthetische van markant werk
scheidt Marsman dan een soort menselijke kwintessens af, en deze kwintessens wordt
dan verbeeld in een gestalte welke dikwijls van louter verhevenheid, van louter
heroïsche tragiek, van louter abstracte eenzaamheid, een beetje onnatuurlijk aandoet.
Het belang van deze methode is dan ook vooral de ‘terugwerkende kracht’, namelijk
de hulp die men van de door Marsman gesuggereerde dichter-gestalten kan hebben
bij het herlezen der gedichten, waaruit hij ze samenstelde, als men ze dan herleest
met dit beeld voor ogen. Dit is somtijds moeilijk wanneer vroegere studies of overig
werk van de betrokken dichter ons reeds een duidelijk beeld hebben ingeprent.
Novalis, bijvoorbeeld, is een zo bepaalde verschijning, dat zinnen als: ‘Hij bleef
eeuwig knaap, onaantastbaar voor het leven; onvervreemdbare vazal des doods’ bijna
als mystificaties aandoen. Voor mij is het geheimzinnig dichterleven van Novalis
geen legende maar een door zijn werk gestaafde realiteit, - en daarom was het mij
onaangenaam, het toch weer als een legende gesuggereerd te vinden. Marsmans
methode, als ik het zo noemen mag, is echter om dezelfde reden waarom ze tegenover
historische figuren zozeer tekort schiet, eenvoudig voortreffelijk als het om
contemporaine poëzie gaat. Hier immers mag hij zich volkomen gerechtvaardigd
achten een intuïtieve gissing te geven van de dichter als scheppende kern; - hier
hebben we meer aan een desnoods abstracte of vergrote kritische projectie van een
figuur, die zich immers in concreto nog niet ten voeten uit en in juiste afmetingen
laat bepalen. Apollinaire, Cocteau, Verhaeren, zie hier ‘kolfjes naar zijn hand’ en
als hij zich daar even goed van gekweten had als thans van Rilke en Trakl, twee
kleine meesterstukjes van esthetische appreciatie, dan zou hij er toe hebben
bijgedragen dat zijn lezer
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een besliste houding aannam tegenover verschijnselen van algemeen letterkundig
belang, hetgeen meer waard is dan een fantasie omtrent dingen die allang vast staan.
Het zou mij niet verwonderen, als Marsman wegens zijn studies over Marnix
Gijsen en Van Schagen en over het onvolprezen sombere sonnet ‘El Desdichado’
van Gérard de Nerval zijn bundel ‘De anatomische les’ had gedoopt. Hierin is
inderdaad iets ontleedkundigs, hierin wordt de creatieve gesteldheid die tot deze
verzen in de dichter moet aangedreven hebben, iets dus van volkomen psychische
aard, blootgelegd als ware het een lichamelijk te volgen zenuwproces. Ik voor mij
echter voel meer voor Marsmans proza naarmate hij zich meer aan zijn roekeloze
geestdrift toevertrouwt en minder naar het onderwerp waarvan hij uitging omziet.
Bijvoorbeeld in zijn bladzijden over Charlie Chaplin, die hij ‘de volmaakt synthetische
drager van de moderne geest’ acht.
‘Zaagt gij hem staan’, - roept hij uit, - ‘bij dien mageren grenspaal tusschen Mexico
en United States? Stond iemand eenzamer, droever, berooider, verder verlaten van
God en menschen dan hij? Maar hoe volkomen beheerscht hij dit!: nauwelijks siddert
even zijn ooglid, nauwelijks vertrekt hij een spier van zijn mond.’
In een soort overgangstoestand, tussen het ontleedkundig dikwijls pijnlijk-rake en
het fantastisch-intuïtieve, zijn de twee opstellen geschreven, over Rilke en Trakl,
waarvoor ik dit boek nog vaak opnemen zal - ‘Als God en Angelus Silesius elkander
ontmoeten (al doen ze dat daaglijks), heeft hun nadering licht-jaren geduurd, en zijn
ze door eindlooze ruimten op elkander gestort. In de meest innige vertrouwdheid
leeft en vecht het gevaar, de kans op een onherstelbare breuk; hun aantrekking
worstelt, hun samenhang strijdt. Het is een verbond op leven en dood. - Rilke en God
gaan anders met elkaar om: ze ontmoeten elkaar, nu en dan (nog al vaak) op den
hoek van de straat (ze zijn goede buren), ze loopen een gracht of wat samen om, ze
zeggen elkaar goeden nacht.’ - En even later over het Stunden-
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buch: ‘Dit boek draagt den druk van veel overbewustheid, van vermoeidheid, van
overbeschaving. De voorgewende haat aan cultuur doet zonderling-onwaarschijnlijk
aan; de vraag naar eenvoud bezwijmt. - Zelfs zijn raffinement is doorzichtig geworden
(zeurig herhaald), en boeit u niet meer. De sluipende trucs, de scherpe trucs en
bedriegelijkheid verrassen niet meer, worden bot. God, die stijgende groeikracht heet
(het stijgende groeien is het Leitmotiv van dit werk) werd een doodelijk-slepende
ziekte hier, een verveeld en vervelend refrein -’
Meer een impressie dan zulk een kritische analyse is het mooiste stukje in het boek
over Trakl, de jonge Oostenrijkse dichter, die in de oorlogsjaren tengevolge van
geestelijke en lichamelijke uitputting een einde aan zijn leven maakte. Het is inderdaad
niet meer dan een stemming, maar een zeer bewuste en zeer suggestief meegedeelde
stemming, waarin Marsman verhaalt hoe hij in de na-zomer op een eiland in de
Oostzee, voor het eerst een toevallig daar aangetroffen dichtbundel van Trakl in
handen kreeg. De gehele atmosfeer van het eiland helpt mede de kleur van Trakls
verzen doordringend aan te voelen. - ‘Voor mijn gevoel’, schrijft hij -, ‘dat niet in
de eerste plaats naar het muzikale neigt, naar ik meen - verschijnt, indien er een
enkele maal sprake is van het in elkaar overgaan der kleur- en klankwaarden, doordat
één dezer nauwverwante gebieden het andere dwingend in zich opneemt, eerder de
klank als kleur dan dat de omgekeerde verschuiving zich in mij voltrekt: zoo gevoel
ik ook in het werk van Trakl, waarin muziek en kleur innig verweven zijn - een
atmosferisch samengaan, een bloedverwantschap zonder weerga - de kleur als het
zacht-overheerschende. Doch wellicht moet ik, in dezen bizonderlijk, mijn
persoonlijke geaardheid, die wat een ander klank schijnt, lezend misschien in kleur
heeft omgezet, voor deze reactie aansprakelijk maken, en erkentelijk zijn: zij verschaft
mij immers de mogelijkheid de atmosfeer van dit werk, in een kleurenbeschrijving
bij benadering aan te geven, op een wijze, die bij mijn domineerende
kleurgevoeligheid, nauwelijks overdrachtelijk mag heeten.’ -
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Het vraagstuk, in de laatste tijd meermalen ter sprake gebracht, of het schadelijk is
voor een jong kunstenaar zich aan kritische studie te wijden, laat ik hier onbesproken.
Opstellen als dat van Marsman over Trakl zijn bijna ‘poèmes en prose’ en zo
doordrenkt van persoonlijk gevoelsleven, dat het voor een dichter niet anders dan
heilzaam kan zijn daar een uitdrukkingsvorm voor te vinden.

Martien Beversluis
‘Canzonen’
Het is heel moeilijk om tegenover het werk van Beversluis een bepaalde houding
aan te nemen, want terwijl het telkens meevalt stelt het ook telkens weer teleur. Hij
schrijft verzen, daar is geen twijfel aan, hij schrijft er zelfs teveel, en teveel die met
geladen opzettelijkheid verzen zijn (man spürt die Absicht und man ist verstimmt),
- maar is hij een dichter?, ik weet het niet, ik zeg u, ik weet het niet. Ik durf ook niet
met beslistheid neen zeggen. Want er zijn zoveel aanwijzingen van talent, er is een
zo grote hoeveelheid van poëzie-materiaal, er is zoveel uiterlijkheid, er is zo'n
uitbundigheid van poëtische vondsten, van hamerende ritmen en klinkklare rijmen,
er is zoveel, in 't kort, dat door technische knapheid verbluft doet staan, dat we alleen
na beslissend bewijs zouden willen aannemen dat dit alles toch niet het werk van
een dichter is. Als we een oprijlaan binnenwandelen en de gevel van een prachtige
buitenplaats zien verrijzen, nemen we ook maar niet zo goedschiks aan dat dit een
‘loze’ gevel zijn zou, zonder huis er achter, een decor, een reusachtig scherm in de
tuin opgericht. Eerst als we aan de achterkant staan en ijzeren staven het ding overeind
zien houden, geven we geamuseerd toe dat we beetgenomen zijn als de vogels die
van Apelles' schilderij de druiven trachtten weg te pikken. Best; maar hoe kom je
achter een gedicht te staan? Kun je ten slotte ergens aan zien of de uiterlijkheid, die
we hier als bij-
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zonder geslaagd aannemen, ons in laatste instantie dupeert? De vraag komt hier op
neer: is geïnspireerde, ik zeg: geïnspireerde fabricatie te onderscheiden van poëzie?
Laat ik deze vraag even nader onder de ogen zien met als voorbeeld een gedicht
dat deze maand veel gemoederen in beweging, in verontwaardiging of verrukking,
heeft gebracht: het ‘Nieuw Zeeuwsch Geuzenlied’ van Boutens, in januari in ‘De
Gids’ verschenen. Duidelijker dan een der gedichten van Beversluis draagt het het
kenmerk van ‘geïnspireerde fabricatie’, althans in de eerste acht van zijn tien strofen;
maar - respice finem - juist aan de twee laatste strofen, als we dus in zekere zin achter
het gedicht komen te staan, zien we met echte poëzie te doen te hebben. Van
verscheidene kanten werd de Gidsredactie, waartoe ik behoor, verweten zulke
‘ulevel-rijmen’, al stond daar de naam van Boutens onder, gepubliceerd te hebben.
Maar ik voel mijn collega's en mijzelf volkomen verantwoord: want dit is poëzie, en
de tijd moge voorbij zijn dat een redactie de Muze afwijst als zij niet in haar
klassiek-zondags maar in haar werkplunje aan de deur staat. De tijd moge voorbij
zijn dat men de dichter zijn ‘ivoren toren’-eenzelvigheid verwijt, maar hem, als hij
zich tussen het volk beweegt op de begane grond, geen dichter meer noemt. Nu de
literatuur-wetenschap hoe langer hoe vaster gaat aannemen dat z.g. volkspoëzie nooit
door het volk maar door geletterde monniken, klerken, en dergelijke anonieme lettré's
geschreven werd, is er hoe langer hoe minder reden ongelovig tegenover deze minder
verheven maar meer aangrijpende vorm van poëzie te staan, al komt ze dan uit een
andere bron dan Herder en Tieck dachten, al is dan niet een middeleeuwse Jan
Alleman maar een middeleeuwse Boutens haar dichter. Wat nu betreft het ‘Nieuw
Zeeuwsch Geuzenlied’, dat naar ik bemerkte thans op ‘vliegende blaadjes’ verspreid
wordt met een alleraardigst Zeeuws wapentje met de Wadende Leeuw erboven, en
dat voor enkele centen overal verkrijgbaar is, - de acht aanvangsstrofen zijn met goed
recht niet anders dan geïnspireerde fabricatie te noemen, maar de twee laatste zijn
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poëzie en niets dan dat. Het gedicht, geschreven naar aanleiding van het zogenaamd
Nederlands-Belgisch verdrag, vangt aan met een verontwaardigde hulpschreeuw van
het ‘Zeeuwsche hart’, een oproep tot de ‘jongens’ van de andere Provinciën om te
luisteren naar wat ook voor hen van belang gaat zijn. Daarna, als allen om hem heen
vergaderd zijn, niet anders dan nieuwsgierigen om een omroeper, mindert hij zijn
geluid als hij tot de ernst van de zaak zelf komt, en betoogt in een kostelijk
redenerende strofe die, bijna zo zakelijk als proza, opgetild wordt door een overtuiging
tot bijna een beweging van poëzie, die hij echter met opzet nog even bedwongen
houdt:
Daar dient wel deeglijk een vaart gegraven,
Niet in den rug van Rotterdam,
Maar een die Antwerps ruime haven
Voorgoed afdoend te nutte kwam;
De geul die breekt zijn middeleeuwsche
Ligging en zeewaart open stelt,
Niet door het ongestade Zeeuwsche
Water, maar dwars door 't Vlaamsche veld.

Ziehier het karakter der acht aanvangsstrofen; Rotterdam en Amsterdam wordt er
betoogd, groeven hun eigen waterwegen naar zee, waarom zou Antwerpen dit ook
niet doen? Maar dan doe het zulks door het eigen land, niet door een voor de Zeeuwse
polders zo gevaarlijke uitdieping der Schelde, niet door een kanaal naar Moerdijk,
waardoor Holland geen baas blijft in eigen huis. Nog altijd is de dichter een
redenerende man op de markt, wat geen goed Geus zich te land schaamt te wezen,
nog altijd spreekt hij niet anders aan dan het warm-wordend begrip van zijn gehoor;
maar, zich de ramp van ‘Zeeland dat verbloedt’ voorstellend, wendt hij zich met de
schreeuw ‘Als geen ons helpt, zoo help' ons God...’ van zijn omstanders af; zijn
toespraak is gedaan: zijn gedicht zou uit kunnen zijn, hij heeft gezegd wat hij te
zeggen had. Maar dan komt het onderschrift,
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de negende en tiende strofe, met: ‘Die deze regels heeft gezongen’. Nietwaar, het
gedicht is voorbij, we staan er als 't ware achter. We zien de achterkant. Wat nu nog
volgt is slechts de moraal van de fabel, maar alle uitwerking hangt daar van af. Wat
nu volgt is de persoonlijke verantwoording van de stemverheffing, het ‘onder ons’,
het vertrouwelijke inzetten van het hart, het zichzelf geven aan de zaak die men eerst
publiek bepleit heeft, in één woord, de poëzie:
Die deze regels heeft gezongen,
Hij zingt omdat hij zingen moet:
Hij is van huis een Zeeuwsche jongen
Die mint de Schelde als 't eigen bloed;
Want al wat hij in maat vertelde,
De zoetste voois, den stoutsten keer,
Leerde hij van de vrije Schelde
Bij alle tij en alle weer.

Van Boutens' merkwaardig ‘Geuzenlied’ terug naar Beversluis is een hele stap.
Beversluis heeft in zijn bundel ‘Canzonen’, waar dingen in staan die van grote
vooruitgang in zijn werk getuigen, gedichten geschreven van poëtische makelij die
voor Boutens' eerste acht strofen niet onderdoen. Maar slechts zeer zelden, als ik het
goed heb, slechts drie maal in deze bundel, ‘haalt hij den schreeuw van 't bloed’. Het
is in de ‘Zeelantaarn’, in ‘De harmonicaspeler’ en, hier en daar, in de tedere cyclus
sonnetten die ‘Het huis op den berg’ heet. In deze dingen heeft hij met inzet van zijn
hart geschreven, maar voor het overige, in gedichten als ‘De vogelverschrikker’, ‘De
zaaier’, ‘De avondruiter’ en meer zulke, verslapt de moraal van de fabel, eenvoudig
omdat de overduidelijkheid er niet om vraagt. Het beeld is zo gestold, zo vergroot
dichtbij, dat het de verbeelding niet meer in beweging brengt. Misschien geniet ons
oog nog van menig raak detail, maar de ziel is allang overbodig achteruit gedeinsd.
Een gedicht bestaat niet alleen uit woorden,
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het bestaat uit woorden en hun stilte. Misschien zelfs, durf ik zeggen, uit zo weinig
mogelijk woorden en zoveel mogelijk stilte. Een kwestie van spanning dus. In verzen
met zoveel luidruchtige beelden, als Beversluis hoe dikwijls ook gelukkig aanwendt,
is de vibratie doorgaans onzuiver en verward. Hij kan met veel minder veel meer
uitrichten. Verzen als ‘De zeelantaarn’, ‘De harmonicaspeler’ en bijvoorbeeld het
vijfde sonnet uit ‘Het huis op den berg’ geven recht grote verwachting in hem te
stellen.

Desportes en Marot
Philippe Desportes: ‘LX Pseaumes de David’
De tekst van deze uitgave van Desportes' Psalmvertalingen werd bezorgd door Jacques
Lavaud, die er tevens een geestig maar een wel wat al te zeer voor zijn auteur pleitend
woord ten geleide aan toevoegde. Wat Lavaud niet zegt, en wat toch een niet geringe
lof voor Desportes betekent, is dat de H. François de Sales deze psalmvertalingen
meermalen in zijn ‘Traité’ aanhaalt. Wat Lavaud wel zegt, maar wat ik niet goedschiks
aanneem, is dat deze vertalingen boven die van Marot, welke over de gehele wereld
beroemd werden, en ook ten onzent weder door Datheen werden overgebracht, te
stellen zijn. Wil men de vergelijking tussen Desportes' en Marots psalmen ook maar
enigszins aanroeren, dan moet men daar langer bij stilstaan dan Lavaud in zijn geestig
nawoord doet. De kwestie zit zo.
Desportes bleef (en het legde hem geen windeieren, gezien de toelage van 30.000
pond waarmee hij zich naar zijn landgoederen terugtrok, een toelage ook voor die
tijd zo ruim, dat men meesmuilde dat hij 's konings gunsten zozeer had uitgebuit,
dat het voorgoed voor andere dichters verkeken was, ook wat te krijgen) - Desportes
bleef, hoe dan ook, een vroom zoon van de Moederkerk en zijn Psalmvertalingen
maakte hij naar het Vulgaat-Latijn. Deze Latijnse tekst is niet, als die der overige
proto-
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canonische Boeken, een directe vertaling uit het oorspronkelijk Hebreeuws door de
H. Hieronymus, maar een vertaling naar een Griekse vertaling ongeveer twee eeuwen
voor Christus opgesteld. De directe Latijnse vertaling, door de H. Hieronymus naar
de grondtekst vervaardigd, heeft de kerk, wat betreft de Psalmen van David, niet
overgenomen, omdat de indirecte, naar het Grieks, toen reeds algemeen
doorgedrongen en populair was. - Overziet men deze schakels, dan besluit men:
Desportes vertaalde uit het Latijn, dat vertaald was uit het Grieks, dat vertaald was
uit het Hebreeuws. Wat hem niet verhinderde er prachtige lenige alexandrijnen van
te maken, telkens gevarieerde vormen te kiezen die hij met zuiver taalgevoel
profijtelijk en hier en daar zelfs magistraal in werking bracht. Zelden hebben twee
psalmen dezelfde strofenbouw; nimmer is er die dreun in, die hier te lande de
kerkboekjes zo onleesbaar maakt voor profane ogen. Desportes' arbeid is poëzie in
de esthetische zin van het woord; dit, voelt men, is meesterlijk werk, dat te allen tijde
de geletterden zal aanspreken (als zij er tenminste met nadruk op worden attent
gemaakt, zoals door deze prachtige uitgave, want uit eigen beweging lezen lettré's
liever andere lectuur dan psalmen); - en de H. François de Sales, die een uitstekend
stilist was, en tot ontwikkelden bij voorkeur het woord richtte, heeft terecht deze
taalgevoelige bewerkingen van een ‘après tout’ toch gehoorzaam kind van Rome
hogelijk op prijs gesteld en gaarne geciteerd. Geen wonder, waar we strofen lezen
als in de 59ste Psalm:
Maint spectacle piteux aux tiens tu as fait voir,
Et sur eux durement les angoisses pleuvoir:
D'un vin d'affliction qui troubloit la memoire
Ta main nous a fait boire.

De Psalm-vertalingen van Marot (1496-1544) echter, die Lavaud tegenover het werk
van Desportes in zo ongunstige verhouding stelt, zijn van geheel andere oorsprong.
Zij komen van
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dieper, ten eerste direct uit het Hebreeuws, ten tweede direct uit een hart dat, mutatis
mutandis, onder dezelfde verdrukkingen leed als Koning David toen hij ze in tijden
van tegenspoed aan de zuilen van de Tempel, aan de muren der Stad, liet optekenen.
- Marot was een der grote lyrische dichters van Frankrijk; dat gaat men langzamerhand
weer inzien, al is hij eeuwen lang alleen gelezen, en met mate gewaardeerd, om de
ultraelegance van een geaffecteerd-mondain en onvroom deel van zijn werk. Hij was
klein en lelijk, hij had een mops-neusje onder grote onnozele ogen, hij was van
mindere stand en beminde met een onbeheersbare en ietwat belachelijke hartstocht
de beroemde Diane de Poitiers. Dit is genoeg om een groot dichter in diepste ernst
veel precieuze onzin te laten neerschrijven. Ook Verlaine schreef, voor hij tot
‘Sagesse’ kwam, zijn ‘Fêtes galantes’ en had er succes mee. - Marot werd protestant,
wie weet hoeveel bitterheid van hart berusting zocht in strenge tucht van geest, vluchtte uit Frankrijk, kwam in Genève bij Calvijn, die hem aanmoedigde tot de
vertalingen en er zelfs sobere muziek bij liet maken, maar werd, uit Frankrijk
verdreven om zijn religie, al heel spoedig ook uit Genève weer verbannen wegens
zedelijke uitspattingen, die hij niet laten kon. Hij gaat naar Italië, Ferrara, Venetië
en sterft eindelijk in doodarme omstandigheden in Turijn.
Ziehier een schets van de beroemde Clément Marot, die iets van Villon en Watteau
in zich verenigde, en met wiens harde en heldere rijmen in de mond menig ketter
gesterkt op de brandstapel stond. Zijn psalmen, geef ik toe, hebben niets van de
rijkdom van Desportes' overzettingen; maar zij hebben, dat weet ik zeker, iets van
de opzettelijke armoede waarmee Rembrandt, die toch ook weergaloos rijk kon zijn,
Christusprenten tekende. Ze zijn hard en helder, eenvoudig en strijdbaar, als op de
knie geschreven tijdens een veldslag. Zijn psalmen zijn geuzen-liederen. Als Koning
David in de 16de eeuw geleefd had, hij zou ze zo geschreven hebben.
De heer Lavaud echter beweert dat men Desportes' werk
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slechts naast dat van Marot behoeft te leggen, om te zien hoezeer Desportes de
meerdere is. Hij rekent er op dat niemand die moeite zal nemen. Maar ik besluit deze
korte aankondiging van het prachtige boek te Maastricht gedrukt, met de eerste twee
strofen van Desportes' weergave van de 50ste Psalm, ‘Miserere mei Deus’, en laat
daar dan Marot op volgen met zijn vertaling van dezelfde tekst.
Desportes:
O Dieu, par ta clémence ayes de moy pitié,
Et me sois favorable:
Suivant tes grands bontez purge la mauvaitié
Et les transgressions d'un pecheur miserable.
Lave moy d'aventage, et te plaise effacer
Ceste tache epanduë:
Car ie connoy ma faute, et la voy sans cesser
Qui s' offre epouvantable à mon ame eperduë.

Marot:
Misericorde au pauvre vicieux,
Dieu tout puissant, selon ta grand'clemence:
Use à ce coup de ta bonté immense,
Pour effacer mon fait pernicieux.
Lave moi, Sire, et relave bien fort,
De ma commise iniquité mauvaise,
Et du peché qui m'a rendu si ord
Me nettoyer d'eau de grace te plaise.

Maurits Uyldert
‘De glazen bol’
Gedichten, merendeels verschenen in de laatste jaargangen van Albert Verweys
tijdschrift ‘De Beweging’. Wat de titel ‘De
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glazen bol’ betekent, is niet recht te zeggen. Ik meen op te maken, dat de dichter
twee wezens in zich voelt, zijn menselijk hart dat lief heeft, en zijn dichtende geest.
Deze geest heeft zichzelf vervolmaakt tot een transparante microcosmos, rond als
de wereld zelve, die thans gereed ligt zich te gaan weerspiegelen in het
afgerond-gevormde ziels-oppervlak van de dichter. Men denke vooral niet aan een
viskom, of aan een holle tuinspiegel zoals Flaubert er een had in zijn
burgermansachtertuintje; men denke aan een massieve reusachtige stuiter. De dichter
is met zijn geest gereed, maar zijn ander ik, zijn hart, zwerft nog her en der in de
wereld en weigert zich nog aan de weerkaatsing bloot te stellen.
Kom dan, o hart, aan bergen vreemd,
O hart, vreemd in de dalen,
Ik heb het glas al blank gezeemd
Voor 's hemels heldre stralen.

Ziehier, met de bekoorlijk zangerige aanhef in de eerste twee regels en met de daarop
volgende absolute onzin van regel drie en vier, een onzin alleen mogelijk bij een zo
methodisch in zichzelf afgeronde geest, - ziehier, het talent van Uyldert ‘in a nutshell’.
Telkens begint weer een liedje en telkens komt weer een zekere plechtige methode
met stroefheid de zang remmen.

Karel van de Woestijne
‘God aan zee’
De jonge ondernemende uitgever A.A.M. Stols te Bussum, die een Franse courant,
ik meen naar aanleiding van zijn Paul Valéry-uitgaven, ‘le grand éditeur d'art
hollandais’ noemde, - heeft enige dagen geleden, werkelijk voortreffelijk gedrukt en
verzorgd, een nieuwe bundel gedichten van Karel van de Woestijne het licht doen
zien. - ‘In 1929 liet Karel van de Woestijne’,
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leest men in het prospectus, ‘een bundel gedichten verschijnen getiteld “ De modderen
man”. Het eerste deel van een “drieluik” was daarmee voltooid. Met belangstelling
werd toen om de volgende deelen gevraagd. Thans is door den dichter het tweede
voltooid. De titel daarvan is “ God aan Zee”. Het geheele werk zal voltooid zijn met
den het volgend jaar te verschijnen bundel “ Het Berg-Meer”.’
Deze bundel gedichten, met de merkwaardige naam ‘God aan zee’, vormt dus het
‘tweede luik’ van een lyrische trilogie waaraan Karel van de Woestijne al jaren en
jaren traag en hardnekkig arbeidend bezig is. En wat schreef hij al niet daarboven
en daarbuiten! De grote oden van ‘Het zatte hart’, de interludiën van ‘Zon in den
rug’. - Welk doel heeft deze dichter, wiens adem zo zwaar is, dat de aanvangsregels
van zijn verzen er langzaam van slepen en de sluitregels doorgaans lome zuchten
zijn, - welk eensklaps in drieledige samenstelling opgeheven doel heeft deze dichter
van het uitputtende gedicht zich met in reserve gehouden kracht gesteld? - Bestaan
inderdaad deze gedichten uit een groot geestelijk geheel en heeft dit geheel een hogere
zin? Of verenigen zich deze gedichten van ‘God aan zee’ in geen ander verband dan
dat ze alle, zoals een ‘bibliografische aanteekening’ vermeldt, in Oostende geschreven
zijn tussen 1919 en 1926? - We moeten maar wachten, met onze begeerte naar wijder
blik, tot het derde luik ‘Het berg-meer’ verschijnt. En voorlopig lezen wij dit prachtige
werk niet bij drie bundels tegelijk, niet bij bundel, niet bij deel, maar bij gedicht, bij
bladzijde, en regel bij regel.
Stroef is dit werk, lichamelijk is deze poëzie, van een lichamelijkheid die naar
zwaarlijvigheid zweemt. Gij zult ondervinden dat, in den beginne, als ge dit boek
doorbladert, u niet anders dan regels aanspreken. Als trage en toch betrekkelijk
plotseling voltooide afzonderlijkheden doemen vreemde en warme woordcomplexen
voor u op. ‘'k Heb mijne nachten meer doorbeden dan doorweend’ - of ‘De nacht,
de zwoele nacht heeft me als een wijn bevangen’ - of ‘De dag schuift vóór den Dag
gelijk
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een lucht vol rozen’, of (wie herinnert zich dit niet uit ‘ De modderen man’?) ‘Ik ben
met u alleen, o Venus, felle star’ - of (uit ‘ Het zatte hart) ‘O late dag, gij smaakt
naar water en naar rozen’ - Er ontstaat een zekere atmosferische geladenheid waarin
ge u bevangen gaat voelen. Het gedicht heeft iets kreunends, iets langzaams, en
omwolkt u met een donkere ongevormde aandrift. Het woord is hier de zinnelijkheid
der gedachte, en zo zwaar is de zucht van het ritme waar de regels op gaan, dat deze
zinnelijkheid iets heeft van levenswijze berusting, van vermoeide in lichamelijkheid
bevredigde rijpheid. Hoe kan men het genot dat een tedere hand door uw haar u
aandoet, beter, ten slotte, weergeven dan door te zeggen dat die hand schoon is?
Bestaat de zware schoonheid van de wereld niet alleen in de uitdrukking van onze
eigen hartstocht? Daar is iets van de herfst-wijsheid van de Prediker in de diepste
zin van Karel van de Woestijnes verzen: zoek het genot van uw hart, want alle dingen
ter wereld zijn in hun eindeloze wederkeer ‘ijdelheid en kwelling des geestes’. Ja,
een gekwelde geest en een bedwelmd hart, ziehier de laatste dingen waarop een tot
de laatste grens van eenzelvige bewustheid gedreven mens nog nauwelijks maar in
hevige teugen leeft. En de geest is zo gekweld, dat er voor hem nog maar één enkel
doelpunt van aanschouwen overblijft: God, niets dan God zelf, niets dan de absolute
Vader waaruit alles kwam en waartoe alles weerkeert; en het hart is zo bedwelmd,
dat het zijn laatste schoonheid nog slechts in de onvruchtbare en peilloze oneindigheid
van de zee terugvindt, de zee ‘die mort en bijt’.
Er zijn in ‘God aan zee’ echter verzen waarin Karel van de Woestijne zichzelf
letterlijk overtreft, dat wil zeggen, zichzelf achter zich laat. Deze verzen zijn
geschreven met een sneller ritme dan zijn doorgaans slepende zwaarte. Daar is een
zekere dorre zelfspot in, een ‘daar zit je nu’, het zijn vlugge krabbels van etsende
ironie. Hij laat zichzelf daarin voor wat hij nu eenmaal is, een afgeleefd man voor
een uitdovend haardvuur, en houdt zich er mee bezig zijn eigen silhouet, de
reusachtige gril-
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lige schaduw langs de muur, na te tekenen. Lees zijn gedicht op blz. 42 en 43 van
deze bundel, op blz. 45 en vooral blz. 47, waar hij zichzelf beschrijft, voor het
haardvuur, als Job op de mesthoop.
'k Zit met mijn lamme beenen
in de assche van een stervend vuur.
Ik bid; mijn vrienden weenen;
en 't hangt mijn keel uit op den duur.
Zal ik mij dan vervelen
met langer Job te spelen?
De schoonste lol, de liefste lol,
maakt op den einde dol.
De schapen moet men scheren
en de ezels moet men slaan, ja slaan.
Zoo wil 'k, in alle zeere,
mijn lamme beenen gaarne braên.
Mits 'k U dan maar en geve
het zout van dit mijn leven,
en van mijn wrokkig offer, God,
niet worde te eigen spot.

Misschien sinds ‘Het vaderhuis’, zijn eerste bundel, heb ik niets van Karel van de
Woestijne gelezen dat mij zo heeft aangegrepen als dit ‘tweede luik’. Ik zie met
spanning de verschijning van ‘Het berg-meer’ tegemoet.

H. Marsman
‘Paradise regained’
‘De Gemeenschap’ is wel bijzonder gelukkig met zijn uitgaven van jonge en van, in
de goede zin van 't woord, moderne poëzie. Verleden jaar het verzamelde werk van
Marnix Gijsen, een
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der beste jonge Vlamingen; dit jaar het verzamelde werk van H. Marsman, een der
kapiteins onder de jeugdige Hollandse dichters.
Een kapitein? een dichter een kapitein? wel zeker, en letterlijk. Wanneer het
geslacht, dat tijdens de wereldoorlog te dichten aanving, iets heeft dat het onderscheidt
van vorige geslachten; wanneer Cocteau iets essentieel anders heeft dan Verlaine
(graduele verschillen daar gelaten, ik heb het nu alleen over instinctieve aanleg);
wanneer Marsman iets in zijn aanleg anders heeft dan A. Roland Holst, dan is het
dat zij niet meer gelukkig worden, lopende, lopende langs de kust met een ziel vol
overzees verlangen en een hart brandend van het bewustzijn om een aards tekort;
dan is het dat zij niet meer hun vermoedens van achter-einderse paradijzen voeden
met enkele aangespoelde balken en houten godenbeelden uit een ander werelddeel,
- maar dat zij, als Columbus eertijds, sloepen uitrusten, zo goed zo kwaad zee kiezen
en op de bonnefooi koersen naar het land achter ‘de wilde kim’ - Marsman behoort
tot die reizigers, we hebben hem zien uitzeilen, in dat kleine slanke bootje dat een
bewust lichaam is, we zagen naar zijn overmoedig lachend gezicht, we dachten: zou
daar voldoende wil achter liggen, we waren er bij, toen hij proviand inlaadde, brood,
veel gecamoufleerd brood en jenever, we gaven hem een paar boeken mee, wetend
hoe geestdodend zwerftochten kunnen worden, William Blake, Trakl en De Nerval,
- en we stonden om hem heen toen hij zijn sloep over de branding heenduwde. Eerlijk
gezegd, verwachtten we dat hij toen reeds kantelen zou; maar neen, even later zagen
we hem zeilen bijzetten (was er windstilte aan de horizon?) en toen tamelijk snel
verdwijnen uit ons gezicht, verdwijnen op zoek naar een ander China dan dat van
Slauerhoff en generaal Sjen. Van tijd tot tijd lazen we korte communiqué's van zijn
ervaringen, stoterige rebussen, zoals telegrammen plegen te zijn, en we vreesden al,
het gaat hem niet goed, straks komt s.o.s. en moeten we hem terug halen en ergens
in Europa gaan verplegen. Nog een jaar ging voorbij dat we helemaal niets
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meer vernamen en toen opeens twee Engelse woorden: Paradise regained. - Mijn
God!
Ik had dit niet moeten schrijven, dit beeld van de uittocht van kapitein Marsman.
Ten eerste is het een beeld, is dus nog romantisch, ten tweede staat het beeld zelf de
letterlijkheid van zijn betekenis in de weg en ik bereik dus toch niet uw geloof, o
lezer, en ten derde schrijft men nu eenmaal niet in de vorm van een letterkundige
beoordeling verhalen à la Robinson Crusoë, Gulliver en The ancient mariner.
Misschien schrijf ik nog eens een roman en als Marsman daar de held van is, zult gij
in zijn leven geloven. Want het is ten slotte alleen de vorm van kunst waarin wij
elkaar verstaan. Wat ik ruwweg gevoel, al mijn gedachten hoe dan ook uitgedrukt,
de diepste levensinzichten van mijn tijdgenoten, slechts weergegeven door zo iets
gerings als een recensie over hun gedichten - het raakt u niet. Als we met bloed
schreven, wat zoudt ge de schouders ophalen; en met inkt schrijven, ik ben het met
u eens, is ook veel moeilijker. Niets ligt meer voor de hand, wanneer men zijn
persoonlijke hartstocht direct zou willen neertekenen, dan een ader te openen en de
pen in de wonde te dopen. Niets ligt meer voor de hand - maar er is een hoger eis.
Het bloed moet onder de huid blijven, het is geen bloed meer als het niet meer door
ons omloopt. Wij zouden ons leven te kort doen door het schrijven er over. En zo
kwam de vorm van kunst op aarde, met de taal, met de werktuigen, met al datgene
wat van ons uitgaat zonder dat wij erdoor verminderen. En, als gij me weer niet
geloven wilt, vraag het dan maar aan al de grote hartstochtelijke dichters die met hun
bloed schreven, vraag hun waarom zij zo spoedig ophielden. Vraag aan Kloos, aan
Van Deyssel, aan Gorter, vraag aan Gezelle waarom hij dertig jaar zweeg, vraag het
aan Rimbaud en Coleridge. Zij allen maakten kunst met iets dat geen werktuig voor
kunst is. Bloed was voor hen leefmiddel en tegelijk expressiemiddel. Kunst is passie,
vorm en inhoud zijn één, zeiden ze. Zeker, zeker. Ik is ik, zou de jonge Faust kunnen
gezegd hebben, als hij aan de grijsaard in de studeercel, die hij
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eens was, terugdacht. Maar het was hem beter gegaan, als hij zichzelf verdubbeld
had, als Faust de wereld was in getogen maar tegelijk een alter ego tussen de boeken
had achter gelaten. - Onzin, zegt ge? - Wel neen, en Goethe zelf dan, was hij iemand
anders dan de oude Faust die de jonge schrijft?
Deze zelfverdubbeling binnen in het bewustzijn van de schrijver: ik ben mijn eigen
subject en object, is misschien de reden waarom al de goede moderne kunst zo
anti-romantisch en zakelijk in haar vorm en zo hartstochtelijk, overdreven
hartstochtelijk, in haar inhoud aandoet. Wilt gij een duidelijk voorbeeld van het
ineenflitsen van deze twee gevoelsstaten, de koude moed en de heftige bezinning,
lees het vreemde gedicht ‘Salto mortale’ op blz. 80 van deze bundel:
Ik zelf maakte, van trapeze zwevend naar trapeze,
den duizelingwekkenden doodensprong, en in de ondeelbare eeuwigheid dier seconde, bliksemde ergens
- beneden mij? boven mij?
aan welken kant en in welk heelal? de laatste regen der sterren voorbij
nu flikkert mijn leven mijn lichaam uit.
de eeuwigheid fluit in een kogel voorbij.
aeonen, aeonen.
(Kiriloff, Kiriloff in de Daemonen!)
- ‘Vang!’ het lijf vangt de ziel als een boemerang.
Terwijl ik sidderend tusschen de sterren hang,
zit ik beneden - ‘hier is mijn hand...’ de laatste acte is aan den gang.

In de proza-regels die de verzen voorafgaan, vinden we de nuchtere verklaring van
de situatie. De dichter vereenzelvigt
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zich met de circus-acrobaat, zwevend van trapeze naar trapeze. Maar tevens voelt
hij zichzelf ‘beneden’ blijven zitten. Waarom is dit nu mooi, zult ge vragen. - Neen,
mooi is het niet, maar het geeft in zijn stotende intensiteit een weergave van het
adembeklemmende moment waarvoor we naar een circus gaan: de trommels houden
eensklaps op, het wordt tastbaar stil, en de ledigheid der ruimte wordt een zuigende
oneindigheid om de langzame cirkel van de salto mortale. Zonder de enkele kreten
van de acrobaat zou de ‘ondeelbare eeuwigheid’ misschien onverdraaglijk zijn.
Vraagt ge om schoonheid, lees dan zulke gedichten niet. Lees dan liever ‘Paradise
regained’, het gedicht dat deze bundel besluit, en dat ik niet voor u behoef over te
schrijven, omdat het, naar ik hoop, in alle goede bloemlezingen te vinden is.
Marsman verenigde in deze bundel al zijn vroeger poëtisch werk. Met weglating
van enkele gedichten. Dit boekje geeft, misschien het vreemdst en tevens het sterkst,
de beste Nederlandse bijdrage tot allermodernste poëzie, d.w.z. modern ook in de
vorm.
‘De kunst is het zekerste middel om van de wereld los te komen. Ze is tevens het
zekerste middel om er zich mee te vereenzelvigen. De kunst houdt zich bezig met
wat moeilijk (schwer) en goed is. Door het moeilijke gemakkelijk uit te voeren, geeft
zij de verwerkelijking van het onmogelijke.’
Wie heeft dit gezegd? - Niemand anders dan Goethe.

Willem de Mérode
‘De donkere bloei’, ‘De overgave’
Het is niet verstandig van Willem de Mérode om twee dichtbundels van gelijke
omvang tegelijk te publiceren, want menigeen zal denken: schrijft die man met zijn
rechter- en linkerhand tegelijk? Het is ook niet verstandig van de uitgever, om die
twee bundels precies in een eendere omslag te steken (al richt
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dan op het kaft-vignet van ‘ De overgave’ een pastoor-achtige juffrouw de extatische
blik ten hemel, terwijl op ‘ De donkere bloei’ een juffrouw-achtige pastoor zich de
handen voor 't gelaat slaat), want niemand weet nu zeker, welke van de twee hij al
heeft en een belangstellende koopt b met als hij a bezit, of omgekeerd.
Bovendien lieten schrijver en uitgever het aan de lezer over, uit deze twee bundels
een derde samen te stellen, de bloemlezing der werkelijk goede gedichten, de kleine
verzameling poëzie, die thans onder een overvloed van bladvullingen schuil blijft
gaan. Dit derde bundeltje, aan stukken gesneden en over het water verstrooid als
Medea's kinderen, - goddank, het is er, en wie het met De Mérode goed meent, zal
een visser zijn als de held Jason.
Er is bijna geen gedichtje, dat niet aardige fragmenten bevat van echte poëzie, een
handje, een oogje, een haarlok of van bloed één druppel. Daarentegen is ook geen
enkel gedicht geheel gaaf, want overal wordt het organisme der leden doorspoeld en
doorweekt met het onvruchtbaar deinend zeewater.
Een weke zangerigheid en een gemakkelijke beweging van een zuiver metrum,
ziehier het geheim van De Mérodes vlotheid van arbeiden en tevens zijn groot gevaar
vlak te worden.
Alleen doordat Gossaert nooit meer publiceert, is hij langzamerhand de dichter
geworden van zekere protestantse kringen, waar men een dringende interieure honger
aan geloofs-poëzie heeft en waar men, evenals in Hongarije, brood bakt van ongedorst
koren, d.w.z. met kaf en al. Die honger bestaat al sinds Luther, die zelf een
voortreffelijk bakker was, maar het is mij niet bekend dat ooit protestantenbonden
of Synoden prijsvragen uitschrijven voor moderne psalm-berijmingen, een oratorium,
stichtelijke spelen voor Kerstmis en Pasen, of iets van die aard. Toch zou dat nuttig
zijn, en een technisch zeer fijn talent als dat van De Mérode, niet langer beperkt tot
het vage neuriën van een in zijn zwakte oprecht vertwijfelend gemoedsleven, zou er
wèl bij varen een onderwerp buiten zichzelf te vinden om zich aan

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

523
te kunnen wijden en sterken. Alle aanleg is daarvoor bij hem aanwezig en reeds
thans, daarin Rilke navolgend, is zijn poëzie gericht naar een plastisch beschrijven
van beelden, houdingen en gestalten van heiligen en zuiver menselijke figuren, deels
uit het leven, deels uit het Oude en Nieuwe Testament, hetgeen doet wensen: geeft
hem een grote vorm voor zijn brokjes mozaïek. Waarom niet? Ook de schilders,
enige tijd geleden, beu van het absolute schilderen tussen schilderijlijsten, riepen:
geef ons muren, geef ons wand en ruimte! - Een typisch protestantse kunst is eerder
denkbaar in de vorm van lyrische poëzie dan in de schilderkunst, waarvoor het Rooms
geloof meer voedsel heeft. Is er geen kerkgenootschap dat beseft dat het hier leiding
kan geven aan een dringende behoefte, dat het kan helpen een vaag en rijk bewustzijn
te ontginnen en vruchtbaar te maken? Wrokt men nog steeds om hetgeen de Tachtigers
Beets en Ten Kate aandeden? Acht men de rol van Maecenas te gering? Bij zelf
onmachtigen, is de gehele poëzie in discrediet geraakt, maar hoe groot zou niet de
oogst kunnen zijn bij een talent dat over Jeremia en de verwoeste Tempel weet te
zeggen:
En heel het huis voer òp in vlam en rook,
Er huilde een stem door de verstoorde steenen.
En somtijds was er ritseling van weenen,
En als het stil werd, kloeg de stilte ook.

Geef hem gerust tot taak een modern oratorium te schrijven voor de gelijkenis van
de Verloren Zoon. Weet u, tussen haakjes, dat er al een bestaat, woorden van André
Gide, muziek van Darius Milhaud? De tekst is prachtig, maar de muziek heeft me
niet bijster getroffen, toen ik het in Parijs hoorde. Wat De Mérode van zoiets terecht
zou brengen? Ik denk dat hij van de gestalten van de Zoon, de Vader, de Broeder
etc. grote met zachte kleuren gevulde omtrekken zou maken, herinnerend aan Puvis
de Chavannes, en dat er hier en daar de aangrijpende moderne intimiteit zou heersen
van Maeterlincks ‘Intérieur’. Wilt
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ge een staaltje? Verlangt ge een plattegrond van de arbeid? Lees het sonnet ‘Terug’
op blz. 57 van de bundel ‘ De donkere bloei’:
Het was al avond, toen hij 't huis genaakte,
Een lauwe geur van vee dreef uit den stal,
En heerschte over 't parfum van zijn verval;
En was de essence van wat hij verzaakte,
Dit: wat het leven klaar en helder maakte,
De groote knuisten van zijn vader, al
Moeders gedrentel, en het driest geschal
Van lach en grap, als 't volk den arbeid staakte.
Hij stond te treuzlen in de schaûw der linden
En zag zijn ouders door den kier der blinden:
Vader, de pet op 't hoofd, las traag de krant,
En moeder morrelde in het koffiekooltje,
En naaide aan broertjes blauwe kamizooltje,
En keek, scherp luistrend, even naar zijn kant.

Dit is geen fameuze poëzie, maar er zit poëzie in, die echter verkeerd wordt toegepast.
Zo zijn regel 3 en 4 eenvoudig afschuwelijk, maar toch geeft, hoe dan ook, de strijd
der geuren een beeld van het inwendig gevecht. Regels 5 tot 8 zijn lelijk, maar er is
iets van het geheim van het huiselijk leven onhandig en benauwd in uitgedrukt. De
terzinen zijn, behalve regel 13, tamelijk geslaagd (het gedicht had ermede moeten
aanvangen) en regel 14 is prachtig, uitstekend. De overwegingen van de kwatrijnen
hadden eerst na dit beeld moeten volgen. Ik voel in dit gehele sonnet een
belemmerd-zijn door de lijst, een benauwdheid, en ik vraag nogmaals: wanneer
schrijft De Mérode eindelijk met de brede streek waaraan zijn melodie en techniek
behoefte heeft?
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Jan Prins
‘Getijden’
Jan Prins, de dichter van de zozeer terecht van algemene bekendheid geworden bundel
‘ Tochten’, zijn eersteling, geeft thans een herdruk uit van zijn tweede boek ‘
Getijden’, dat men niet moet nalaten thans ook eens te herlezen. Treft in ‘Tochten’
een zekere nieuwheid van toon, een telkens verrassende zeggingswijze, welke even
doet denken aan brieven van reizigers die de gave bezitten met een enkele improvisatie
van een gevoelsindruk tevens een duidelijk beeld van het gebeurde te geven - (iets
wat iets heel anders is dan virtuositeit, die gewoonlijk van een brutale raakheid van
beeld uitgaat en met de originaire gevoelsindruk het niet zo nauw neemt, neen, daar
gaarne wat aan toevoegt en dus onecht is - vergelijk Jan Prins maar eens met Adama
van Scheltema!) - in ‘Getijden’ daarentegen zal u treffen de studie, de overdachtheid,
en de van toewijding dieper geworden intimiteit. Er is een langzamer maar ook een
dieper gang in de melodie gekomen. Lees maar eens het verhalend gedicht ‘De
zeiltocht’ waarmee deze bundel besluit.
Wij kwamen, met den vloed, de Botlek uitgevaren,
De volte in van de Maas.

Gij vindt er een beschrijving in van de Dordtse toren die aan de tekeningen van Van
Goyen doet denken, en even verder, waar de dichter in het lage zeilbootje onder een
Zeeuwse dijk in het oevergras verscholen ligt, een warm zomers beeld van weideleven
dat met de levendigste Weissenbruch kan wedijveren.
Vlak bij het water stond een paard
geweldig was de zon verschenen,
en langzaam, om de sterke beenen,
ging de beweging van den staart.
Wij hoorden bij een wetering

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

526
twee riemen in het water plompen,
en 't klepperen van kinderklompen
dat helder over steenen ging.
Boven een boomgaard schoof een vlucht
van kersedieven uit de takken
en zeilde weg in wijde vlakken
en wielde en wentelde in de lucht.

Langzamerhand wordt het avond en komt een stiller en inniger melodie bijna
onmerkbaar als een atmosfeer tussen de beelden. De boot nadert de stad.
Wij voeren meer en meer die wereld tegemoet,
een weinig met den wind, een weinig met den vloed.
Wij voeren tusschen spitse en torenhooge daken,
en schepen, die het vol met hunne masten maken,
maar altijd, op mijn zeil, bleef een getemperd licht
en altijd, voor mijn oog, uw lief, uw stil gezicht.
Zoo ben ik - doch met u - den schemer doorgedreven,
de zomerzuiverte uit, de volte in van het leven,
maar voor het leven zelf bewaard in levens droom. Rondom ons rees de stad en lag de vloot op stroom.

Toch, wat mij bij het herlezen van ‘ Getijden’ het meest getroffen heeft, zijn de
sonnetten in alexandrijnen van de eerste afdeling. Ze zijn in de goede, warme zin
van het woord klassiek, vol zon en zonnige schaduw, rijp, met even die overzoete
toon van Italiaanse woordmuziek, manlijk bezonnen, en met ernst van melodie, welke
de aanvankelijke ondiepte van idyllische voorstellingen tot een sfeer van tederheid
en liefelijkheid opheft.
Laat ik als voorbeeld het sonnet ‘De tuin’voor u overschrijven.
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Bij Fransche dichters niet, hoe gaaf en strak gesponnen
hun woord zich voordoet, en in de gedichten niet
van Hooft, dien Meester van het diepverliefde lied, dan heerlijk eens verdwaasd en dan weer eens bezonnen, hervind ik het geluk, dat in mij is begonnen.
Toch brengen zij mij veel: zij voeren in 't gebied
waar lichte weiden men in schemer dauwig ziet
en nimfen neigen over koelblinkende bronnen.
Ik wandel in dien tuin, beluister het geluid
dat in 't geblaarte drijft, en spied er, hoe de huid
matblank of blozig is van die sierlijke vrouwen;
totdat opeens, eer ik het weet, uw lief gelaat
aan mij verschijnt, en uw gestalte voor mij staat
en al mijn aandacht eischt om u alleen te aanschouwen.

Christelijke letterkundige studiën
Verzameld door M.J. Leendertse en Dr. C. Tazelaar, Deel II
Men heeft zich te allen tijde afgevraagd, wat is kunst?, één van die vragen, evenals
bijvoorbeeld: wat is liefde?, die pas moeilijk te beantwoorden worden wanneer men
ze stelt. Eén van die vragen welker antwoord minder naar een definitie van het begrip
kunst of liefde streeft, dan wel naar een vaststelling van het stadium, de trap, het
gezichtspunt waarin we ten opzichte van deze functies van menselijk bewustzijn
verkeren. Betreffende de vraag: wat is kunst?, geeft de 19de eeuw en geven wij nog
wel een geheel ander antwoord dan vorige tijdperken. Zocht men daarvóór naar een
verklaring van de merkwaardigheid die een kunstwerk eigen is, steunzoekend in
indelingen als lyrisch, dramatisch, episch, of satirisch, verhalende, geestelijke en
burgerlijke poëzie, tijdens de Romantiek is men gaan inzien dat
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zulke soort-indelingen misschien nuttig zijn voor geschiedenis - overzichten, maar
dat, of men met bikkels, knikkers of stuiters speelt, nog niets verklaart omtrent het
spel. De attentie werd toen overgebracht van het kunstwerk naar de kunstenaar Het
geheim van het geschapen ding trachtte men niet langer door indelingen en
soortbeschrijvingen nader te komen; men wierp zich op het scheppende feit, de ziel
van de artiest, en bij de vraag: wat is kunst? vroeg men zich af: wat geschiedt er
psychologisch in de mens tijdens zijn creatieve momenten? Hierdoor wordt in zekere
zin alle kunst als zelfexpressie, alle poëzie als lyrisch beschouwd. Wat zij dan ook
bezien van dit standpunt in werkelijkheid is.
Men behoeft nog niet zo ver te gaan als de abbé Brémont in zijn boekje ‘Prière et
poésie’, om toch met hem, als een minimum, aan te nemen dat poëzie, in haar
oorsprong, in het hart van de dichter, voortkomt uit een staat van ‘mysticité profane’,
wereldlijke mystiek. Het moge verre van een algemeen verschijnsel zijn dat een
dichter zich in zijn interieur leven versterkt met mijmeringen op religieus gebied,
het omgekeerde, dat religieus-zoekenden zich versterken met verschijnselen van
kunst, schijnt mij toe zeer veel voor te komen. En bovengemeld boek is er een bewijs
van.
Het woord ‘Christelijke letterkundige studiën’ heeft een onaangename bijsmaak.
Er is daar iets vegetarisch' in, iets van vlees noch vis. Men dicht nu eenmaal geen
preek en men preekt geen gedicht. Het enige wat men in kunst misschien
gemakkelijker begrijpelijk kan maken door het even te brengen in religieuze termen,
is de allerlaatste techniek der allergrootste meesters: de ‘opzettelijke armoede’ van
iemand als Rembrandt, als Beethoven. Er is in hen een zekere afkeer, in een uiterst
stadium, van de schone werkelijkheid als uitdrukkingsmiddel, een zekere gezochte
aardse lelijkheid met een des te duidelijker geheim van directe zielsmededeling, dat
men eerder nadert langs de weg van religieus dan kunstzinnig besef.
Intussen, het onderwerp van het merendeel dezer verzamelde
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studiën, is christelijk gesproken misschien dieper, helaas kunstzinnig gesproken veel
ondieper. Men vraagt zich af, wat is kunst? - maar doorgaans brengt men het niet
verder dan de vraag: wat voel ik bij kunst? - En een schrijver als K. Schilder vraagt
niet eens, maar stelt: wat voel ik, in mijn kwaliteit als calvinist, voor kunst. Daar
iedere verdraagzaamheid ketterij is, is het antwoord, dat Schilder er maar een schijntje
voor voelt. In zijn lange preek ‘Eros of Christus’ worden Dante en Novalis geducht
aan de kaak gesteld met hun sublimering van aardse hartstochten.
Gelukkig treffen we ook andere meningen aan. Menigeen zal dit boek zich alleen
al aanschaffen om het opstel van Geerten Gossaert over Bilderdijk, dat ik met
bijzonder veel profijt gelezen heb, terwijl het feit, dat deze studie reeds in 1910 in
‘Ons Tijdschrift’ gepubliceerd werd, veel van het leerstellige en theoretische, dat het
artikel van een toen zo jeugdig auteur behelst, gaarne doet vergeven.
Men schrijft als men jong is liefst met een zucht tot het principiële. Men kan het
met Gossaert eens zijn, dat Bilderdijk de meest universele geest was van onze
romantiek en van de vorige eeuwovergang, maar ik zou hem moeten lezen om te
kunnen tegenspreken dat hij zulks als dichter was. Hij was, meen ik, in de grond een
hypochonder pessimist, een man met het zekere ‘somber welbehagen’ van iemand
als Strindberg. Gossaert maakt een grote vergissing als hij Bilderdijks
appreciatie-wisseling voor Napoleon vergelijkt met die van Beethoven. Beethoven
heeft Napoleon eerst gezien als de held der revolutie die haar aandrift bestendigen
zou, en hij werd in 1804 teleurgesteld door de keizerkoning. Zijn houding was
consequent en toen dan ook in 1814 de resultaten der Revolutie geheel in rook schenen
op te gaan, heeft Beethoven wederom zijn mening omtrent Napoleon in gunstiger
zin gewijzigd. Hij zou toen de opdracht van de Eroica niet meer doorgestreept hebben.
Bilderdijk daarentegen was anti-revolutionair en zijn omslaan, na Leipzig, was lang
niet zo idealistisch en maakt tenmin-
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ste sterk de indruk alleen zo nadrukkelijk te zijn, om de bekende ‘ Ode’ van 1806
ongedaan te maken.
Men vindt verder, in deze verzameling, een zeer fijn en gevoelig geschreven opstel
‘Over kunst en kunstgenot’ door J.C. van Dijk, een geestige en wel indringende
verhandeling van Dr. J. van der Valk over ‘De taal van Jacques Perk’.
Het overige kan men lezen of niet lezen. Veel nieuws vertelt Thomsen niet over
Gorters Mei, Leendertse over Adama van Scheltema en Wolf over Nietzsche.

Gerard Brom
‘Romantiek en Katholicisme in Nederland’ I
Een onverkwikkelijk boek is het enorm omvangrijke geschrift van de Nijmeegse
hoogleraar Gerard Brom, een boek, dat door elke generatie ouder dan de mijne met
verontwaardiging zou zijn ontvangen. Het geeft, onder de titel Romantiek en
Katholicisme, in werkelijkheid een roman van het Katholicisme in Nederland, een
roman die zelfs boeiend zou zijn van wrok, sousentendu's, betrappingen en intriges,
als hij niet te overladen kwasi-gedocumenteerd was, en vooral als hij met meer
ondergrondse geestdrift, en meer gericht op de positieve waarde van een katholiciteit
geschreven was. De protestanten bestrijden en over de liberalen zwijgen is mijns
inziens nog weinig positief. Een eerlijke verheerlijking van het Katholicisme als
steungevend in een zo tragisch verscheurd tijdperk als de Romantiek, toegelicht met
voorbeelden, heeft iedereen liever. Het boek is een uiting van een zeker
Pan-Katholicisme, een geestelijk imperialisme met dezelfde bijsmaak als het
Pan-Germanisme, een bijsmaak van tendens, vinnige strijdbaarheid, meer tegen
anderen dan vóór zichzelf uitrichtend. Eigenlijk geschreven voor mensen die dit alles
reeds aannemen ook zonder bewijs.
Broms grondstelling is reeds ten halve slechts juist. De Romantiek, zegt hij, bracht
een hernieuwde liefde voor de mid-
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deleeuwen en dus min of meer voor de Moederkerk. ‘Want omdat de middeleeuwsche
geest met het katholicisme werd vereenzelvigd, kan het een niet gezocht worden
zonder toenadering tot het ander.’ Zonder na te gaan of dit juist is, of de Romantiek
ook nog niet heel andere dingen bracht dan een inherente belangstelling voor Rome,
dingen van geestelijke democratie, Weltschmerz-fantasieën, intellectuele bitterheden,
eenzaamheidsgevoel tegenover de wereld en God, en vooral het grote besef dat
voorgoed de houding van de kunstenaar veranderd heeft: het wantrouwen ten opzichte
van de vorm, de overgave aan zijn interieur gemoedsleven, het zelf-schepper zijn in
eigen wereld onder het motto ‘Het Koninkrijk Gods is binnen in ons’, - dingen die
misschien niet zo vrolijk zijn als mediteren omtrent gotiek en terugglimlachen naar
een feodale wereldorde, maar die nu eenmaal aan alle waarachtige kunst, of zij
gemaakt werd door Gezelle of Kloos, een ernst van met zijn persoon voor het woord
instaande waarde verleent, - zonder ook maar iets hiervan te vermoeden, ofschoon
dit de functie der kunst essentieel wijzigde, terwijl de middeleeuwen-liefde misschien
niet veel meer dan een decor aanbracht, poneert Brom zijn tendentieus axioma. En
hiermee zitten, hokus pokus, alle auteurs van het romantisch tijdperk in de knip. Al
die melancholieke stumpers van de na-Napoleontische tijd, die uit sentimentaliteit,
mode of behaagzucht zich in de onoorspronkelijkste eeuw van onze letterkunde lieten
inspireren door Walter Scott, Byron, Chateaubriand en Victor Hugo, zijn hiermede
herschapen tot onnozele profeten, tot kinderen wier argeloze mond de waarheid
verkondigde, tot terug-smachtertjes naar vervlogen eeuwen, naar een
middeleeuwen-schemering, die niet anders zou zijn dan de rook van een katholiek
vuur dat immer onder ons volksbewustzijn bleef smeulen.
Vergeefs was het streven van de antagonisten Potgieter, Bakhuizen, Da Costa.
Een verloren zaak was hun beroep op een gouden Eeuw, een Geuzentijd, een
Statenvertaling. Zij waren niet meer bij machte een ander verleden in ons volks-bewust
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zijn wakker te roepen. De middeleeuwen bleven het winnen van de Renaissance, de
monniken van de Geuzen, Rome van Dordrecht. Bovendien, in hun beste momenten
- hoe kan het anders - waren ook zij, die tegenstanders, katholiek. Potgieters
bewondering voor Dante, Bakhuizens liefde voor Julie Simon, de leerstelligheid van
Da Costa's verzet - het waren evenveel aanwijzingen van een keerzijde.
Wij waren, wat de geestelijke upper-ten betreft, in de vorige eeuw een volk van
dominees, en nog, wanneer een Nederlander denkt, denkt hij theologisch. Geen
wonder dus, dat zo goed als alle schrijvers en dichters in hun correspondentie
uitlatingen omtrent hun geloof en omtrent hun verhouding tot Rome gedaan hebben.
Wanneer we hierbij bedenken dat het liberalisme in aantocht was, dus m.a.w. in ons
gedachtenleven een theologisch liberalisme, neutraal, verzoenend en vol van
esthetische maar op de keper beschouwd toch erg zwakke geestdrift, komt het ons
voor dat Brom de algemene waarde van zijn materiaal overschat heeft. Hij heeft
merendeels geput uit de correspondentie van deze schrijvers met de ijverige Thijm,
in wiens bibliotheek hij honderden brieven gevonden heeft. Ik vraag alleen, en niet
met de opzet om de oprechtheid der brieven te betwijfelen, of Brom er wel aan
gedacht heeft, dat vele dier eerder liberaliserende dan katholiserende schrijvers niet
reeds uit wellevendheid tegenover de bekende beginselen van de sympathieke figuur
Thijm een zekere gematigde tegemoetkoming aan de dag legden? Ik vraag verder:
waarom wordt Beets alleen besproken als dichter van romantische onzin en komt
zijn Camera Obscura niet ter sprake? Waarom wordt Multatuli verdonkeremaand,
in wie men toch hoe langer hoe meer onze nationale romanticus bij uitstek gaat zien?
Staat hij soms op de index, vraag ik, en acht Brom, ondanks het feit dat hij bij andere
auteurs wel geringer argumenten te berde brengt dan de prachtige pastoorsfiguur in
Woutertje Pieterse, het gevaarlijk te veel licht op Multatuli te laten vallen?
Wat ik echter allereerst mis en verwacht had, is een positie-
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ve beschrijving van wat de merkwaardige waarde was van de katholieke schrijvers.
Van Lennep, Hofdijk, Staring en Tollens worden bekritiseerd, maar wat de positieve
waarde was van Thijm, Schaepman, en anderen, wordt bekend verondersteld. Toch
was zulks Broms taak geweest, en geen gemakkelijke.
Er wordt verder een overzicht gegeven van de geschiedenis der bouwkunst, gotiek,
neogotiek, waarvan Cuypers de held is en Berlage en De Bazel er met een prix
d'estime afkomen; een overzicht van de schilderkunst met Bosboom, de
kerkenschilder, als katholiek malgré lui in het middelpunt der belangstelling. Volgt
de muziek met Verhulst en Diepenbrock, etc., herleving van Gregoriaanse muziek,
etc. etc.
Op twee plaatsen heb ik dit boek met genoegen gelezen. Het is waar de schrijver
het karakter geeft van Bakhuizen en Martinus des Amorie van der Hoeven. Daar zit
opeens iets breeds en iets gevoeligs in zijn stijl. Hier, besefte hij en wist hij ons ook
mee te delen -, hier spraken twee mensen een woord met hun gehele persoonlijkheid.
De akelige wrok, de kwasi-wetenschappelijke rancune en die stille lach van iemand
die zelf denkt dat hij het laatst lacht omdat hij doof is, welke overal Broms boek
ongenietbaar maken, en nog het meest, hoop ik, voor katholieken die hun
geloofsbewustzijn te sterk achten om als proppenschieter tegenover stromannen
dienst te doen -, dit alles is afwezig, wanneer hij het over Bakhuizen en Amorie v.d.
Hoeven heeft. Dit was zijn ware methode geweest tegenover figuren uit de Romantiek:
hen voor zichzelf laten spreken, niet met uit briefjes geknipte en bijeengeplakte
bijzonderheden, maar met de hele inzet van hun lijf en ziel, voorzover ze zulks
bezaten. En dan streng, streng, streng, deze typisch romantische levenshouding
afscheiden van een geloof dat sommige hunner min of meer aandrijvend bezield
heeft. Ten slotte, aantonen hoe in de enkele figuren die zich niet aan hun menselijke
individualiteit maar aan de leefregels van dit geloof overgaven, de toppunten der
eeuw ons nog altijd bij blijven.
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Maar Brom mikt zo hoog niet, lang zo hoog niet als waartoe een vaste houding schijnt
recht te geven.
Over het tweede deel een volgend maal.

Gerard Brom
‘Romantiek en Katholicisme in Nederland’ II
Dit tweede deel van Broms arbeid, dat zich met de geschiedenis van wetenschap en
staatkunde bezig houdt, is nog beperkter van perspectief dan het eerste, dat de
kunstgeschiedenis geeft. Onder ‘wetenschap’ wordt niet begrepen de grote
medicijnkunst, de fysica, de techniek, de sociologie, al die bemoeienissen van het
positief vernuft waarin de 19de eeuw zo enorm veel gepresteerd heeft, waarmee ze
het gehele uiterlijk bestaan der mensheid gewijzigd heeft, gehygiëniseerd,
geëlektrificeerd, prestaties, wier invloeden ook in het bewustzijnsleven van
onmetelijke reactie moesten zijn. Evenals de schilderkunst mede door de uitvinding
van de fotografie haar belangstelling geheel van de uiterlijke verschijnselen der
natuur naar de inwendige gewaarwordingen van de artiest heeft verlegd, is het gehele
zielsleven van de mens, voor zover het behoefte heeft zich bewust te worden door
een expressie, lyrischer geworden, speculatiever, meer gebaseerd op intuïtie, op
stemming en atmosfeer.
Wat Brom onder ‘wetenschap’ verstaat, is niets anders dan die speciale tak van
letterkundig onderzoek, die zich in de loop van de vorige eeuw verdienstelijk gemaakt
heeft met het publiceren van middeleeuwse literatuur, voorts geschiedenis, en dan
nog speciaal de kerkelijke en scholastiek. Hierin gaat hij, met horten en stoten, zonder
enige brede opzet, altijd meer ad personas dan ad rem schrijvend, de langzame groei
aantonen van een katholiek bewustzijn in ons volk, dat volgens hem weder voor de
dag kwam toen de ‘schaduw van de Renaissance’, met zijn Geuzen en
beeldenstormers, eindelijk optrok. Holland kreeg

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

535
het besef tien eeuwen, in plaats van slechts drie, oud te zijn. Luther en Calvijn zijn
geen vertegenwoordigers geweest van een nieuw begin, maar van een crisis, misschien
heilzaam, die allang feitelijk uitgewerkt is, zodat het hoog tijd wordt de duiveltjes
in het doosje te doen en de deksel toe. De boekdrukkunst is, als men even nadenkt,
uitgevonden door Laurens Coster, een katholiek, zodat ook dit grote wapen van
zelfstandig schriftonderzoek der protestanten hun eigenlijk door Rome zelf in handen
is gelegd. De ontdekking van Amerika, wat dat betreft, men weet dat het Vaticaan
er over peinst Columbus te canoniseren, in de toekomst heilig te verklaren. Het zal
de Propaganda Fidei in U.S.A. niet weinig bevorderen. - Neen, hoe langer men er
over nadenkt, hoe duidelijker de breuk in de geschiedenis niet loopt door de 16de
eeuw, maar door de rationalistische tijd van de koude Kant en Voltaire. Met de
Romantiek echter begint het grote renouveau van Romes hegemonie. What's in a
name? Muziek klinkt er voor Brom in die harmonie van Rome en Romantiek. Deze
muziek wordt echter onwelluidend als men Rome in de diepte ziet niet als de Stad
der Pausen, maar als de Stad der Caesaren. Zeiden al niet reeds Goethe en de
verfoeilijke Schiller dat Romantiek een strekking had naar Rome Antique?
Wat nu de opdelving betreft van de katholieke schatten der middeleeuwse literatuur,
- Brom geeft het volmondig toe -, deze geschiedde door andersdenkenden. De
geestelijke poëzie, helaas ook de ridderromans en de Reinaard, eerst later het proza,
Ruusbroec, Geert Groote. Onbegrijpelijk is het dat Brom de naam van Bédier nergens
noemt, die toch zoveel gedaan heeft om de waarde van de middeleeuwse
kloostercultuur aan te tonen. Nog onbegrijpelijker is, dat hij, die zo juist zag hoe de
studie van mediaevale filologie zoveel bijdroeg tot de ontwakende liefde voor het
onderliggend geloof, geen begrip er van gehad heeft dat in diezelfde tijd
schriftgeleerden als Cobet, vervuld van eenzelfde filologische hartstocht, oneindig
afbreuk deden aan Romes taal door de studie van het Latijn te bepalen tot de
Klassieken. Het Latijn als wereldtaal, als Esperanto, om me zo
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eens uit te drukken, als Verständigungsmittel, zowel in de Mis als voor Erasmus en
Spinoza, werd daarmede geheel verdrongen voor het constructie-Latijn, waar men
ons op school mee hindert. Ik neem aan dat Cicero voldoet aan de behoefte van
liberaal en neutraal onderwijs, maar geen mens maakt mij wijs dat Horatius ooit iets
geschreven heeft dat bij ‘Tantum ergo sacrementum’ of ‘Stabat mater dolorosa’ halen
kan, noch wat gedachte, noch wat beeldende macht, noch zelfs wat taalgevoeligheid
en directe poëzie betreft. Waar ik voor zou ijveren, als ik Broms eruditie en invloed
had, is voor het eerherstel van het kerklatijn, van het wegens apothekers-etiketjes
gesmaalde ‘potjeslatijn’; ik zou trachten aan te tonen dat, evenals het Christendom
voortkomt uit de dode stad Jeruzalem, ja, dat evenals de Dode Man ons allen voorging
in het Leven, het een mysterieuze betekenis heeft dat Zijn taal een ‘dode’ taal is,
zodat ieder volk zich haar kan toeëigenen, zodat ieder volk haar op zijn wijze kan
spreken en zich toch alom verstaanbaar maken. Ik zou strijden voor deze ‘dode’ taal,
waarin eeuwen en eeuwen Europa gedacht en gebeden heeft. Dood is slechts het
Romeins Latijn, maar het Romaanse Latijn, het tedere, het armoedige, het soldateske,
zal leven zolang het woord leeft dat gebroken werd en over de gehele wereld
uitgedeeld.
Ziet Brom niet dat dezelfde schriftgeleerdelijke ambitie die de volkstalen der
middeleeuwen met de inherente nationale katholiciteit uit de handschriften deed
oprijzen, een veel dieper, een internationale katholiciteit liet ondergaan in een
filologische studie, die meer afbreuk deed dan de andere opbouwde? En dat door
haar klassicisme zelf de gehele waarde van het Latijn tezeer een culturele gymnastiek
is geworden en bezig is, niet meer gevoed, met de jaren te verbleken? Dat Rome haar
taal verliest?
Wat de taalkundige geschiedenis betreft, er wordt natuurlijk lang stilgestaan bij
de hatelijke April-beweging van het midden der eeuw, de coalitie naderhand, de
schoolstrijd. Een ruim overzicht over Groens leven en persoonlijkheid ontbreekt.
Erg
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veel gang, overleg en compositie zit er in dit gedeelte van het boek niet. Het blijft
een geharrewar van verschillende stemmen, waarin de katholieke het gelijk aan hun
kant krijgen. Koloniale vraagstukken en juist in die tijd gewijzigde inzichten komen
geheel niet ter sprake.
Met een slotwoord in zeer gematigde toon: jullie hadden fouten, maar wij waren
ook geen engelen, eindigt Brom zijn arbeid, hetwelk, als door mij, zeker door weinig
andersdenkenden zal worden doorgeworsteld ‘to the bitter end’.

Verlaine
Het was een armelijk buitenherbergje, een gelagkamer vol avondzon, waar ik, in
mijn soldatenuniform, na de dienst, voor het eerst de gedichten van Verlaine zat te
lezen. Iets als een geur van die namiddagen hangt om iedere regel, om iedere
geciteerde strofe, die ik sindsdien van hem onder ogen krijg. Weer bespeur ik een
weke landelijkheid, herfstlicht, een uitgeregende rust over hagen en vlierstruiken. Ik
keek uit in een herbergtuintje, een op dit uur verlaten kinderspeeltuin, waar tussen
de ongebruikte wippen, schommels en touwen een zekere trieste blijmoedigheid
hing. Uit het aangrenzend vertrekje, waartoe de deur openstond en waar ik een
petroleumstel zag branden, kwam, haar langzame weg nemend achter de toonbank
langs, een juffrouw mij thee brengen, plaatste een lamp bij me neer op de ronde tafel
en bleef uitvoerig tegen mij staan praten, een alleenspraak die ik niet verstond omdat
zij dialect sprak, en waar ik niet op antwoordde omdat ik zat te dromen -, totdat zij
eindelijk, zachtmoedig, een handwerkje ging halen en zich daarmede tegenover mij
aan de tafel neerzette. - Welk een verrukkelijke uren, in de schemer, als gaandeweg
het buitenlicht de strijd opgeeft en het lamplicht, niet langer ‘vals’, steeds sterker en
met meer goedheid straalt! Welk een prachtige gedichten stonden in Coppée's
bloemlezing! -

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

538
- Een enkele maal, als voetstappen door de nacht over de weg voorbijgingen,
verwachtte ik dat de deur zou geopend worden en dat een lange slordige grijsaard,
met een steil kaal voorhoofd, zo zwaar dat het de ogen en neus scheen in te drukken,
zou binnentreden met zijn lichtelijk hinkende tred. - Een ander maal ging mijn fantasie
soms zo ver, dat ik mij verbeeldde, dat hij, als een lichtschuwe faun, in het tuintje in
een der prieeltjes, was in slaap gevallen en dat de kinderen hem morgen zouden
wekken. Een gedicht dat ik toen maakte en dat ik eerst veel later in mijn bundel
‘Vormen’ gepubliceerd heb, rept daar nog van.
Destijds las ik weinig van hem, alleen Coppée's bloemlezing, maar ik las en las
ieder woord. Dit boek en de ‘Trophées’ van De Heredia waren altijd in mijn
soldatenkist. Rimbaud kwam later, tegelijk met Keats en Novalis. Maar Baudelaire
en Goethe heb ik reeds nooit meer meegenomen tussen hemden en toiletartikelen.
Toen ik hen bewonderde, zat ik al weer thuis, had het potlood verwisseld voor een
vulpen en het theelepeltje van het kroegje voor een vouwbeen. Deze ontwikkeling
van lees-instrumenten is even gewichtig voor de verbeelding als het gebruik van
wapens voor de wijze van oorlogvoeren. Een sabel plaatst man tegen man, een
mitrailleur echter verwekt loopgraven. Na een langdurige belegering ken ik Baudelaire
slechts als een stelsel van afweer, van fortificatie, en wat Goethe betreft, hij heeft zo
weinig van een mens en zoveel van een menselijke houding, als een standbeeld
slechts vertonen kan. Verlaine echter, al heb ik hem, zoals de meeste mijner andere
tijdgenoten nooit gezien, ken ik in levende lijve. Hij was voorzeker een ietwat vreemde
man, maar - en ziehier het geheim van aantrekkingskracht - hij was van een
vreemdheid die het leven niet te boven gaat.
Ik ben Van Schendel * oprecht dankbaar, dat hij me met zijn, mooi en zacht boek
over Verlaine iets teruggebracht heeft van de schemeruren in de plattelandse
gelagkamer, want ik was Verlaine anders gaan zien in de loop der jaren, met andere
woorden,
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ik had hem uit het oog verloren. Hoe gaat dat? Coppée had ik weggegeven en ik had
de complete Verlaine gekocht en met het vouwbeen doorgewerkt. Ook het later werk,
ook het tamelijk middelmatig proza van ‘Mes prisons’, ‘Mes hopitaux’, ‘Souvenirs’,
etc., waarin hij zichzelf zo gemoedelijk afbreuk doet en met de ironische grandeur
van ‘wat was dat toch een prachtige koningsmantel!’ zijn lompen voor het raam
hangt. Hoe dikwijls snoeven grote kapiteins bij voorkeur op hun schipbreuken?
En zo werd ik ontrouw aan de ontmoeting en ging Verlaine beschouwen zoals de
algemene anekdote hem hardnekkig liet optreden en zoals hij zichzelf gaarne uithing,
met een soort behaagzucht in de zelfkleinering, met een hoogmoed die poogde de
smadelijke ondergang als verkozen te doen doorgaan, de geperverteerde hoogmoed
die na de val komt. Hij ging zo ver dat hij er een systeem van maakte, het als
onvermijdelijk beschouwend, dat zijn eigenlijk leven tussen twee ‘parallelle’
houdingen zou zijn ontspoord.
De anekdote-Verlaine: een smeerlap, een dégénéré, die in momenten van inkeer
uit diepst verval de reinste zuchten stamelt: een Verloren Zoon die iedere morgen
droomt van zijn thuisreis en iedere avond, als hij weer wakker wordt in het draf
tussen de zwijnen, zich met een goddank de ogen uitwrijft dat hij slechts gedroomd
heeft. En met die figuur van de jenever-mysticus, van de Job op een zelf-gehoopte
mestvaalt, was men uiterst ingenomen, juist in die na-tijd van het realisme, toen men
zeker wist dat de Natuur alles voortbracht, ook de wetten Gods, ook de wil des
mensen, toen Huysmans, in het stikdonker, begon rond te tasten naar hemels licht
en toen de Russische letterkunde als een Evangelie daagde in den oosten.
Zo las ik zijn leven in Delahaye en Lepelletier. Maar boeken over grote mannen
door vrienden geschreven die hen tè goed gekend hebben, kan men niet voldoende
wantrouwen buiten de feiten die zij geven. Te dichte nabijheid beneemt het licht en
de mogelijkheid om rond de figuur heen te zien. En de beste
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vrienden eindigen, in pure bezorgdheid om toch vooral objectief te zijn en hun
gevaarlijk gevoel niet te doen meespreken, met een vergrootglas te plaatsen op een
moedervlek of een litteken. Er is afstand nodig, een paar passen terugtreden, als voor
een bewonderd schilderij. En het beste wat ik dan ook, vóór Van Schendels boek,
over Verlaine gelezen had, was dat aangrijpend stukje van De Montesquiou in ‘Autels
privilégiés’, over Verlaines laatste dagen, toen hij bezig was in zijn zolderkamertje
de meubeltjes, het bed, de ladder naar de vliering, met verguldsel te bestrijken om
zich waardig voor te bereiden op het laatste bezoek van de Engel, - en de prachtige
beschrijving die Yeats van hem geeft in ‘The cutting of an agate’ toen hij Verlaine
in Oxford gedichten hoorde voorlezen.
Van Schendels beeld van Verlaine, dat zo lijnrecht ingaat tegen de
bovengesuggereerde anekdotevoorstelling welke van hem een held uit een der boeken
van Charles Louis Philippe zou maken, zal wel op veel tegenstand stuiten. Volgens
Van Schendel was Verlaine een typisch klein-burger van het Tweede Keizerrijk, een
tijd ontwricht door verveelde hunkering naar zinloos amusement, voerend, zoals hij
schrijft, ‘tot roerende openbaringen van het hart en een mateloozen lust aan
begoocheling.’ Maar Verlaine, genoopt door een zekere zwakheid en weerloosheid
waarvan straks sprake zal zijn, stelde zijn leven op het spel waar anderen slechts hun
ledige uren waagden. Verre van een Villon der negentiende eeuw te zijn (denk dan
liever aan Rimbaud) of een weltfremd dichter (denk dan liever aan Germain Nouveau),
waarvoor hem eenvoudig de positieve kracht zou ontbroken hebben, heeft hij zijn
leven lang gesmacht naar ‘sicheres Glück und stille Bürgerfreude’. In plaats dat een
furie van drankzucht en losbandigheid hem zijn geluk onmogelijk maakte, was het
veeleer een onmacht om dit burgergeluk vast te houden, die hem tot toegeven aan
drinken en zwerven bracht. Zijn gedichten dankte hij aan het feit dat deze zwakheid
‘de edelste schakeering was van hetgeen zwakheid pleegt genoemd te worden’,
namelijk, ‘de onbevangenheid, de gereed-
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heid om in een open hart alles binnen te laten komen, door den hemel gezonden of
door de menschen verworpen.’
Verlaine was lui, en, in vergelijking bijvoorbeeld met Rimbaud, middelmatig van
verstandelijke aanleg. Zijn slapte was mateloos en eigenlijk bestond er voor ‘tout
cela’ geen andere grens en weerstand in hem, dan dat hij het bliksems-goed zelf wist.
Hij kende zijn droevige zelf even goed als de marmeren Goethe, maar hij had niet
de doorzettingskracht ‘één uur te waken’. Hij kon zich niet ontginnen, leefde ‘au
vent mauvais qui m'emporte’. Hij heeft nimmer iets toegevoegd aan de talenten
waarmee hij op de wereld kwam, hij heeft potverteerd, en, toen zijn tuintje verwoest
en braak lag, zaaide hij niet, maar genoot van de weligheid van het opschietend
onkruid. Maar omdat hij oprecht was en voor alles de schuldbekentenis als een laatst
recht van de schuldenaar opeiste, en omdat hij zich roekeloos bij iedere begoocheling
met heel zijn hart en het weinigje verstand de verte van het avontuur inwierp, behoort
hij tot de zeldzamen die een groter lot hadden dan hun levensopzet. Over ingeboren
kracht beschikte hij niet en er is in hem niets van het tragische en heroïsche als in
Beethoven; tenzij men het zich wegschenken aan alle kracht van buiten komend, het
met hartsinnigheid ondergaan van zekere illusies die voor ieder gewoon mens
eenvoudig dwaasheden zouden geweest zijn, en vooral het nimmer pogen zich later
te verontschuldigen en schoon te praten, wil beschouwen als een soort heldenzwakte.
Zijn verzen, die, ofschoon uit het armzaligst leed voortkomend, nimmer pathetisch
zijn en zelfs in pure eerlijkheid iets verraden van het genoegen dat de dichter smaakte
in technische vervolmaking en verantwoording, zijn proza, dat oprecht is tot en met
de blague waarmee men in uiterste omstandigheden nog slechts oprecht zijn kan, Van Schendel heeft dit alles ‘au plus profond sérieux’ genomen. Hij heeft begrepen
hoe Verlaine aan zijn vrouw, zijn kind en zijn moeder hing, al deelt Verlaine zelf
niet anders mede, dan dat hij verwaarloosde waaraan hij verknocht was en dat hij op
elk gebied jammerlijk te kort
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schoot. Inderdaad, hoeveel wonderbaarlijker vindt de poëzie zó haar wegen dan
volgens de anekdote-Verlaine!
Wat het wonder is bij Verlaine, het met het leven verzoenend wonder, - en hierbij
herinner ik nog even aan Beethoven bij wie zich hetzelfde in zoveel duidelijker
proporties voordoet -, is dat de grootste betovering van zijn werk bestaat uit de
merkwaardige charme, ja, charme, welke uitgaat van een volstrekt goed mens. Weinig
kunstenaars vestigen, als hij, de indruk dat hun betovering voortkomt uit hun
goedgeaardheid.

Aagje Ammers en Top Deken
Dit naar aanleiding van ‘De opstandigen’ door Jo van Ammers-Küller
en ‘Letje’ door Top Naeff geschreven Gidsartikel behelst zodanig
mijn indertijd in ‘Het Nieuws van den Dag’ verdedigde meningen
betreffende Nederlandse romankunst, dat ik het als résumé van deze
verloren geraakte stukken laat volgen. *
1. - Gesteld dat gij een u onbekend nichtje van het station moet gaan afhalen. Zij is
van de ‘arme tak’ uwer familie, heeft met haar ouders op de bonne fooi in het
buitenland gewoond. Die zijn nu gestorven (vrede over hen!) en zij, het nichtje, zal
voorlopig bij uw ouders haar intrek nemen. Goed. Gij drentelt voor de stationsuitgang
heen en weer tussen wat lanterfantende kruiers en koetsiers die van de
november-koude hun armen over elkaar klappen. Gij wacht ‘op de dingen die komen
zullen’ met de ledige bezieling van iemand die een aanloop in 't onbekende neemt.
Zit mijn das wel onberispelijk recht? Staat mijn hoed niet schever dan een
onopmerkelijk tikje? - De trein schijnt aangekomen te zijn, want ge ziet een gedrang
van reizigers zich door de uitgang uiteenspoeden. Terwijl ge u op de tenen verheft
om over de krioelende hoofden heen te spieden en zo mo-
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gelijk reeds in de verte vast te stellen ‘dat is ze’, tikt iemand u tegen de arm en de
charmante modiste, die gij terloops reeds had opgemerkt toen zij met haar twee ronde
hoededozen in de voorste gelederen der reizigers het station verliet, spreekt plotseling
uw naam uit en blijkt niemand anders te zijn dan het verbeide nichtje. Even bekruipt
u een eerste kleine ellende dat haar speurzin en blik op mensen zekerder was dan de
uwe. Hoe weet zij, dat ik ik ben? Maar haar ogen lachen onder de rand van het hoedje,
zij heeft een modieus figuurtje en er is een onweerstaanbare bekoring in het vreemde
accent waarmee ze zo zacht uw naam uitspreekt. Bij nader inzien overtreft zij al uw
verwachtingen. Dit krijg ik zo maar thuisgestuurd! Terstond wenkt gij een kruier om
de dozen te helpen dragen. De man schiet behulpzaam toe, maar mag slechts een van
haar pakken over nemen. Het andere (grote hemel!), een vormeloos rond voorwerp
in geel flanel gewikkeld met een koperen lusje er boven uit, - het andere, zegt ze,
dragen we zelf, want het is mijn vogelkooitje, het dierbaarste wat ik ter wereld bezit.
En meteen heeft ze het u overhandigd. Vooruit dan maar. Tweede, iets erger ellende.
Zij heeft pardoes haar arm door de uwe gestoken, gij hebt uw wandelstok en het lusje
van het belachelijke bundeltje in uw andere hand tezamen gevat, en zo wandelt ge,
want het huis uwer ouders is à deux pas van het station en een rijtuig nemen dus
onzin, en zo wandelt ge, bevracht en gearmd, door uw geboortestad. Eigenlijk valt
het weer verbazend mee: zij praat allerliefst. Uw tweede ellende, goed beschouwd,
kwam toch hoofdzakelijk uit valse schaamte voort, die ge blijde zijt zo gemakkelijk
te kunnen overwinnen. Gij denkt aan het teder hartje dat ze hebben moet om zó van
haar vogeltje te houden. Gij denkt misschien ook even aan Félicité uit Flauberts ‘Un
coeur simple’, aan de arme Félicité, zo aandoenlijk verknocht aan haar geliefde
papegaai. Reeds buigt ge u zoetjes fluitend over het gefladder onder het flanel; reeds
lispelt ge, door haar genoegen in uw genegenheid jegens het beestje aangemoedigd,
een kameraadschappelijk ‘piete-piet’ naar het kooitje dat ge halfweg voor
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uw borst omhoog tilt en dat voor u van waarde wordt als bevondt ge u plotseling in
het bezit van het lantaarntje van Diogenes; reeds stelt ge u van haar verblijf bij uw
ouders wonder wat voor, etc. etc. - of zie, daar voltrekt zich onverwacht de derde en
ditmaal definitieve ellende, die met toverslag al uw hoop de bodem inslaat en de
Prinses verandert in een Assepoes. Er is namelijk een open autootje komen aanrijden
waarin enige uitbundige jongelieden gezeten zijn. Enkelen hunner hebt ge hier of
daar ontmoet, hetgeen ze te kennen geven, niet door behoorlijk hun hoed af te nemen,
maar door vrolijk naar u, naar het kooitje en vooral naar het dametje te zwaaien, te
lachen en te wenken van ‘willen jullie meerijden’. 't Is fraai, maar het is ten slotte
haar schuld niet. Wat echter wel haar schuld is en wat u nooit meer kunt vergeten,
laat staan vergeven, is dat zij zich, nota bene steeds aan uw arm, naar hen heeft
omgekeerd en hen in dank voor de hulde nawuift met haar zakdoekje. De jongelui
aan 't schateren van pret. En zij dit aan 't beantwoorden met ettelijke kushandjes in
hun richting, hen naziend tot het wagentje om de hoek van de straat verdwijnt.
Débâcle. Er zijn grenzen. Een verliefd man kan veel hebben, maar niemand verdraagt
zo weinig als een man die het niet meer is. Wat rest van de charme der ogen, van de
mond, van het zacht accent en het teder hartje? Niets niemendal. Zij heeft integendeel
sproeten en loopt haar hakken scheef. Onzin was die vogelvriendschap! Gij zoudt
de kooi wel kunnen neerzetten en in duigen slaan met uw wandelstok. - Goddank,
we zijn thuis. Het is een burgerlijk, beroerd, en voor haar stand belachelijk
‘overdressed’ kind.
2. - Thans verzoek ik u, geduldige lezer, het alledaags voorval waarin ik u liet
medeleven, te verleggen naar het deftige stadje Leiden in het jaar Onzes Heeren
1840. De trein wordt daardoor een diligence en de jonge man, waarmee we ons een
ogenblik geïdentificeerd hebben, wordt een onzer overgrootvaders, die, laten we
aannemen, toen candidaat-dominee was. Hij heet Henrik Coornvelt en zijn nichtje,
dat hij van de pleisterplaats afhaalt
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om haar naar het huis zijner ouders te begeleiden, heet Miebetje Sylvain. Het
vogelkooitje blijft echter vogelkooitje, de glorie van heldhaftigheid, dat onze
overgrootvader, de proponent, daarmee in 1840 langs al Leidens horretjes en
spieglaasjes wandelde, mag niet te kort gedaan worden, maar het open autootje
verandert in een janplezier volgeladen met studenten. Gij geeft toe, dat deze kleine
tijdperkelijke metamorfose, al brengt ze u een hoge hoed en een boord à la Byron
en al steekt ze uw nichtje in een crinoline, geen vat heeft op het verloop van
stemmingen in de eeuwig-eendere mensenziel. Gij kunt u dus mutatis mutandis in
zijn gemoed en toestand indenken. Want hoogstens realistisch, maar nimmer
psychologisch, heeft een Fee, die het vermogen bezit ons in een ander leven terug
te toveren, enige kans van slagen. Zij heeft slechts vat op ons in zover kleren de man
maken. Niet meer. Alleen wanneer Assepoesters reeds bij voorbaat Prinsessen-harten
hebben, is zulk een Godin, als zij haar werk verstaat, bij machte enkele uiterlijke
omstandigheden in overeenstemming met dit innerlijk te toveren en geeft de Grote
Gerechtigheid gevolg aan haar magische woorden:
Deez' pompoen zal hofkoets worden
En deez' rat wordt uw koetsier Maar wat de ziel der mensen betreft, ze denkt er niet aan zichzelf in discrediet te
brengen door haar staf daarover uit te strekken.
De Muze echter, die zich onder de nom de plume Jo van Ammers-Küller aan ons
openbaart, kent, minder meesterlijk, haar Beschränkung niet, maar doet niet anders
dan juist het psychologisch ziels-verloop van bovenstaand gebeurtenisje aantasten,
wanneer zij het benutten wil voor het eerste tafereeltje van haar roman ‘De
opstandigen’. Zij geeft aan een stiefzuster het voetstukje van Assepoes en zij weet
van de Prins veel kwaad. - Henrik Coornvelt, wij hebben het gezien toen wij hem
volgden op zijn wandeling, was een hulpvaardig en zijn best doend jongmens, die
het karweitje, wat het geval voor hem werd, zo geduldig
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opknapte als wij allen zouden gedaan hebben. Dat hij naderhand enigszins kribbig
en kritisch uitviel, wij schrijven het toe aan jeugdige ontgoocheling en wensen hem
in zijn verder leven meer gevoel voor humor als wapen tegen dergelijke kleine
verbitteringen. Miebetje Sylvain, zagen wij met eigen ogen, is een ‘ingénue’ die zo
gauw mogelijk moet afleren van haar vrijmoedige onschuld zulk een onwelvoegelijk
en voor haar begeleider onaangenaam misbruik te maken.
Terwijl we nu nogmaals het eerste hoofdstuk van ‘De opstandigen’ lezen dat ‘De
aankomst’ heet, wrijven we de ogen uit van verbazing. Alle feiten die we hebben
meegemaakt blijven intact, maar met de voorstellingen die we onwillekeurig, daarop
gebaseerd, ons van de dramatis personae maken, zijn de psychologische portretten
die ons hier worden opgedrongen geheel in tegenspraak. Door de brave Henrik tal
van binnengedachten te laten denken, sluipse boosheden en kleinzieligheden, waar
hij nergens metterdaad naar handelt of uiting aan geeft, zodat deze klaarblijkelijk
voortkomen uit meedogenloze schrijfster-willekeur, maakt Jo van Ammers van dit
jongmens, die niet anders deed dan wij allen in zijn plaats zouden gedaan hebben,
een kwasterig ijdeltuit, een Pieter Stastok in het kwadraat, een kwezel van bangelijke
fatsoenderigheid, in één woord, hij die summa summarum de dupe is van het
gevalletje, wordt hokus pokus de bête noire; terwijl Miebetje die zich vrijheden
veroorloofde die nooit en nergens door de beugel der wellevendheid zouden gaan,
met één enkele strelende streek van het toverstafje, voor ons oprijst als een heldin
in de dop, een witte raaf, een verpersoonlijking van al wat natuurlijk en edelgeaard
zijn kan in een jonge vrouw, die, waar zij de wetten der samenleving overtreedt met
haar daad, tevens de bekrompenheid dier wetten aan de dag brengt.
Neen, zeggen wij, Henrik mag in het verloop van de roman een beroerling blijken
te wezen, wat hij hier deed was correct en daarmede mag hij niet worden doodgeverfd;
Miebetje mag after all een zuiver hartje hebben, wat zij hier deed was onge-
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manierd, in 1840 zowel als vroeger of later, te Leiden of te Parijs, en blijft
ongemanierd, ook al was er geen splintertje Stastok in de hele Henrik Coornvelt.
En wat doen we met een Muze die haar toverstaf beurtelings en te onpas als roede
en als doezelaar hanteert? Wij noemen haar onbekwaam en slaan haar boek dicht.
3. - De kunst van het romanschrijven bestaat nergens anders uit dan uit het sprekend
maken van gebeurtenissen. Uit het scheppen van psychologische wezenlijkheden,
door het vastleggen en tevoorschijn doen treden daarvan in de werkelijkheden van
aards bestaan, daden en omgevingen. Voor hij begint te arbeiden zweeft een
romanschrijver niets anders voor ogen dan de vloeiende omtrekken van enige karakters
en een vloeiende massa gebeurtenissen, intriges en milieus. Een dubbel
condensatie-proces is dus deze voor-arbeid, waarvan de resultaten ineen moeten
komen te passen. Ik geloof dat, bij de goede schrijvers, eerst de gebeurtenissen tot
een vast complex van compositie stollen en dat eerst daarna de karakters hun laatste
vorm verkrijgen. Zij verwachten hiermede, dat de vastheid van het verhalende verband
nog ‘een laatste stoot omhoog’ geeft aan de bouw der karakters. Wat dit laatste betreft,
zij beseffen heel goed, dat vormloze imaginatie nooit volstaat, noch tot de weergave
noch zelfs tot de allereerste conceptie. Een school-voorbeeld is wel sommig werk
van Dickens, waarbij men, zo raak is de anekdote, zelden meer weet of de personen
de situaties of de situaties de personen voor altijd blijven typeren. De detective
story-spanning was voor Dostojewsky onmisbaar voor het tot in laatste instantie
opvoeren van zijn heldenfiguren en hij vermeldt in een brief, dat hij, toen hij zijn
roman ‘De demonen’ tot tweemaal toe was overbegonnen en weder bijna voltooid
had, eerst toen tot inzicht was gekomen omtrent de hoofdpersoon Stafrogin die
aanvankelijk niet meer dan een bijfiguur geweest was.
Nimmer had Emily Brontë de godverlaten en heldhaftige boosheid van haar
Heathcliff bevroed, laat staan kunnen uit-
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beelden, voordat haar dagen-lange omzwervingen over de hooglanden zich hadden
vastgezet tot die weergaloze beschrijving van ingesneeuwde eenzaamheid, een
landschap, zo mateloos en romantisch van nature, zo precies en beheerst in haar
beschrijving, waarin zij haar verbeelding schijnt bedwongen te hebben, om die, van
de lezer volgens een beraamd plan vrij te maken; en vooral, zonder die nauwgezette
familie-dramatiek, zo exact-vervolgd en zo onontkoombaar noodlottig in haar
toesluitende kringen als de vlijmscherp geslepen spiralen van een schroef. Dit alles
was nodig voor een figuur als Heathcliff, omdat eerst dit voorwerk, de verbeelding
voortdrijvend, zijn gestalte voorgoed opriep. Heathcliffs ziel, zeker, ieder essayist
van enig talent die ‘Wuthering heights’ gelezen heeft, kan Heathcliffs duivelse
bezetenheid voor u suggereren. Maar om van dit vloeiende ding een menselijke
gestalte te scheppen, een psychologische wezenlijkheid, zoiets kan slechts God direct
in vlees en bloed, zoiets kan slechts een kunstenaar langs de aardse omweg van het
sprekend maken van gebeurtenissen, omstandigheden, landschappen, wanneer hij
het vliedend panorama des levens, waarin de meesten onbewust en maar heel enkelen
met felle bewustheid verbonden zijn, weet vast te leggen, stil te doen staan, en in
een oponthoud van inzicht te verbeelden.
4. - Het is natuurlijk onzin, om het onnozele dames-ding, dat de roman van Jo van
Ammers voor ons is, aan zulke eisen van kunst te toetsen. Zoiets loopt, zagen we,
bij het eerste hoofdstuk al spaak. Het is geschreven à la bonne heure, door een dame,
voor dames en over dames, om met een variant op de vrede van Utrecht te spreken.
Gelukkig is het eveneens volstrekt overbodig de inhoud er nog van weer te geven,
daar men in ieder gemengd gezelschap er de mond van vol heeft. Als ik goed ben
ingelicht, heeft de uitgever er dertig duizend exemplaren van verspreid. Waarlijk,
de Schartens zijn er niets bij!
Jo van Ammers kan in haar nopjes zijn en, met Rabelais, uitroepen dat zij meer
aftrek vindt dan de Bijbel! - De vrouwen
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van de familie Coornvelt, haar strijd voor damesvrijheid en dames-emancipatie
gedurende drie geslachten, aangevuurd door een Mina Kruseman-achtige tante Sylvia,
het moeitevol berg-op en het ontgoocheld berg-af: waar twee of meer ‘Nederlandse
burgerlijke dames’ (de soortnaam is het eigendom van de merkwaardige jonge auteur
Colmjon) vergaderd zijn, wordt over niets anders gesproken. Vraagstukken van
opvoeding, moet men de jeugd binden of haar gang laten gaan, vraagstukken van
huwelijksonderwerping, van studie voor meisjes, van publieke ambten voor de vrouw,
van sociale arbeid, van Gods water over Gods akker, alles wordt er in besproken,
verdedigd, besproken, weerlegd en weer besproken, slap, onverschillig en zonder
standpunt. Behalve het eerste gedeelte en het begin van het tweede, die nog wat
treffen door ‘couleur locale’, door aardige costuum-beschrijvingen, hoedjes en mutsen,
kleine romances in maannachten bij tuinpoortjes, te kaak gestelde vunzige mannetjes,
is het boek, zodra we de voordracht van Nicolaas Beets voorbij zijn, eenvoudig
stom-vervelend en niet anders.
Volkomen overbodig het als een kunstwerk te beschouwen. Bij het eerste tafereel
werden we reeds melancholiek door de tweespalt tussen realiteit en karaktertekening.
Direct gevolg hiervan is, dat deze karakters karikaturen worden, gekleurde
onbenulligheden, parmantige paskwillen. Met uitzondering van de figuren van
Keejetje en Dr. Wijsman, gaat dat zo het hele boek door.
En nu vraag ik, met een blik naar de ‘Camera obscura’, onder wiens drukkende
geestigheid alles wat nog aardig in dit boek lijkt, geschreven is, - nu vraag ik, heeft
een werk alleen een populair succes in Holland, is het alleen een ‘typisch Hollands’
boek, wanneer het geeft: primo, Hollands dagelijks leven zoals het in realiteit is, met,
secundo, Hollandse mensen, niet zoals ze zijn maar zoals we onze buren bij voorkeur
zien? Is het niet doenlijk, onszelf, zoals we zijn, te plaatsen in ons land, zoals het is?
Moet altijd de kritische spot, de laatdunkendheid, de goedkope humor en, ergst van
al, de gemakkelijke vooroorde-
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len en de geringschattende meewarigheid, sterker blijken dan eenvoudige
mensenkennis en eerlijk respect?
Zulk een boek schrijven betekent speculeren op de gretigheid waarmee het grote
publiek in een klein land altijd belust is op een ‘chronique scandaleuse’. Met een
zekere juistheid in de uiterlijke omstandigheden acht men zich gerechtigd de mensen
zelf met tal van vooroordelen om te draaien en van de verkeerde zijde te belichten.
Zonder elkaars werkelijke deugden en fouten te bevroeden, is men tuk op elkaars
geringe verdiensten en misstapjes. Zonder de ogen te richten naar de levens-lange
tekortkomingen maar ook naar de enorme duurzame werkkracht die, alles
bijeengenomen, ons volk tot het grootste volk van zo weinig mensen hebben gemaakt,
geniet men vol belangstelling van elkaars kleinzieligheden, van de gaatjes in elkaars
handschoenen, van de dubbeltjes in elkaars beurs, van alles wat men in de tram of
door de vitrages van de huizen van de overzijde geniepig kan waarnemen.
Wij zijn een volk van schilders, zegt men, en niet van schrijvers. Met welk goed
recht zeide men dat tot voor kort? Omdat de schilders, bij al hun ‘copieerlust des
dagelijkse levens-nimmer toegegeven hebben aan de “parodieerlust des dagelijks”
burgermans’. Gesteld dat, onder de invloed van Daumier bije voorbeeld, er hier te
lande twintig tekenaartjes waren opgestaan, droog-komiek waar hij bitter, grinnikend
waar hij tragisch was, en geïnspireerd tot soortgelijk werk als de Camera obscura,
dan zou het nog te bezien geweest zijn, of wij ooit weer ‘schilders het land van
Rembrandt waardig’ zouden bezeten hebben, de Marissen, Van Gogh, Breitner of
Mankes. De schilders gelukkig bleven begrijpen dat ‘geestig’ werk klein werk
betekent. Zij bleven gevoelen dat hetgeen door menselijke bezieling via de vormkracht
van kunst ontstaat en tot leven komt, één der kostbaarste en heiligste bewijzen van
ons persoonlijk eenheids-besef van God en wereld betekent, zo het al niet, zoals
sommigen tegenwoordig gaan menen, voor een goed deel de moderne religie vervangt.
Zij, de schilders, zagen ons leven en landschap
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zoals het is, zagen onze mannen en vrouwen zoals ze zijn, met een hony soit qui mal
y pense zodra zij daar met hun kunst psychologische wezenlijkheden uit te voorschijn
riepen. En dat is het geheim waarom ons volk, voor zover het kunstbelangstelling
heeft, leeft met zijn ernstige schilders, hen au sérieux neemt, en waarom er niemand,
als de mode er van eenmaal voorbij is, want daar danken dames-dingen hun snelle
bloei en hun nog sneller dood aan, - waarom er niemand, als de mode voorbij is, zal
omkijken naar een boek als ‘De opstandigen’.
Eh! That is the right way to look at the phaenomena, is it? After all, I am
sorry for you - (Kingsley)
5. - Het is misschien niet ieder opgevallen, dat er in het boek van Jo Ammers een
geslacht wordt overgeslagen. Zij behandelt 1840, 1872 en 1925, onze voorouders,
onze ouders en onze kinderen. Maar ons eigen geslacht? Dat wordt zo goed als
verwaarloosd en maar in 't midden gelaten.
Deze leemte werd dit jaar ongevraagd aangevuld door het laatste werk van Top
Naeff dat ‘Letje’ heet. Men beschouwe Letje als een zakelijk appendix, als noten,
als een kei-hard postscriptum op wat in de roman nog verbloemd werd. Op het boek
van Jo van Ammers, dat aan alle buitenkanten blijft, geeft het een interne aanvulling,
een herhaling van binnen uit, van de zelfkant uit. Terwijl de één het Hollands dagelijks
leven met confectie-karakters voorzag, is de ander van zulk een karakter uitgegaan
als gegeven, en heeft een gehele omgeving in overeenstemming daarmede
geconfectioneerd. Bij Jo van Ammers waant men zich voor een etalage-uitstalling à
la Peek & Cloppenburg waar, voor banale spiegels die het bewegend straatleven
tussen de poppen weerkaatsen, enige opgedirkte mannequins met hun gedrapeerd
karakter stokstijf te koop staan te pronken; bij Top Naeff echter is men bij een
verfijnder étaleur, die, achter een pop in sportpak, een Zwitsers landschap van
sparrebomen, watten-sneeuw en rode lantaarntjes aanlegt, en
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achter een dandy in smoking, in strak gesprek met een dame in avondtoilet, zo waar
een kleine mahonie hotelkamer suggereert, met een heuse abat-jour op een
nachttafel-lampje. De parodiëer-lust is hier systeem geworden, een stijl, grijpt om
zich heen en vernietigt, met een voze schijn van echtheid, oog en hart beide. Hoe
kan iemand zoveel tijd en talent verspillen, denkt men als men het boek dichtslaat,
aan zulk een precieus en ‘net echt’ prul als dit ‘Letje’? Want Top Naeff is een geboren schrijfster. Realiteit en psychologie zullen bij haar
altijd kloppen. Zij heeft veel gevoel voor de stemmende werking van omstandigheden.
Maar, terwijl er bij Jo van Ammers, die er op joyeuse manier van tra-la-la maar op
los schrijft, hoezeer daar de ziel van haar personagiën ook schade onder lijdt, toch
nog iets terecht komt van huis-, tuin- en keuken-realiteitjes, - wordt bij Top Naeff,
die nadenkt en goed schrijft, die peinst en piekert en zich rekenschap geeft van wat
ik het voor-werk van een roman noemde, - wordt bij Top Naeff een eenmaal averechts
ingestelde bezieling een funest doorvretend en alles aantastend zuur, dat Letje paars
maakt, als een overbelicht portret, dat Letjes omgeving paars maakt, en dat tenslotte
voortwoekert tot in de geringste vorm-details en het hele boek zo paars maakt als
gif, gif dat tot in het hart doorschroeit.
Het is niet nodig, ongeduldige lezer, om, zoals we zoëven met ‘De opstandigen’
deden, een hoofdstuk over te lezen om dit op te merken. Letje past zo volkomen in
haar vorm, dat men aan de stijl haar terstond herkent. In de schrijfwijze van iedere
volzin bespeurt de lezer de ingebeten wrangheid en de geforceerde geestigheid.
Wilskracht en oplettende ironie pogen tevergeefs een gederailleerde bezieling niet
alleen te vervangen, maar te achterhalen en voorbij te schieten. Pijlen die elkaar
splitsen. Telkens weer horen we een schampere verwatenheid zichzelf gelukwensen
met een geslaagde snapshot en, zonder ons antwoord af te wachten, verzekeren:
schreef ik dat niet raak? zei ik het niet precies? heeft iemand iets tegen te spreken?
Dat
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gaat zo door, zin in zin uit; de schrijfster legt aan, mikt op een menselijk ellendetje
en de kodak knipt. Tot we smeken om een Ulysses, om deze hinderlijke Circe, die
zich zo hovaardig gedraagt als een Engelse gouvernante met vakantie te Florence,
en in wiens toestel het leven tot beeldjes verstijft, eens mores te komen leren.
Mijn oordeel is ruw? - Top Naeff heeft met haar ‘Letje’ een wel-overwogen en
met omzichtige uithaal berekende pats toegebracht in het gelaat van de Nederlandse
vrouw. Neen, dit beeld is nog veel te zwak. Zij heeft, met passer, lineaal en driehoek,
met al de heilige attributen van Dürers ‘Melancolia’, met de harde en kuise meetkunde
waartoe Da Vinci zijn toevlucht nam, toen hij het Gelaat van Christus, waarvoor
menselijke bezieling naar hij voelde tekort zou schieten, vertrouwend op eeuwige
waarheden ging ontwerpen, - zij heeft, met al deze hulpmiddelen niets anders
teweegbrengend dan een zichzelf hoogmoedig ingescherpte verbittering, zij heeft
een levensklein masker ontworpen van de Nederlandse dame en dit maskertje heeft
zij de weerloze Letje heet-gloeiend op het aangezicht vastgedrukt, zodat het er niet
meer af kon. Toen heeft zij, met de overdachte wreedheid waarmee iemand een
gekortwiekt vogeltje nog voor onvoorziene gevallen in een volière opsluit, - dat is
niet erg, vliegen kan hij immers toch niet en de hemel ziet hij even goed door de
tralies - een huiselijk milieu om Letje heen gegroepeerd als een verstarde achtergrond
in overeenstemming met dit masker. Een verstarde Pa, een verstarde Ma, omringen
in een doodstille salon met verstarde meubelen de ouwelijke jeugd van het kind.
Buiten, op de oprijlaan, zit een stijve Oma naast haar gezelschapsjuffrouw in de
vigilante, bevroren miniatuur, étagère-ouderwets, de koetsier, de zweep op de heup,
op de bok. Daar nadert, met de verglaasde bleekheid van een magnesiumlicht-foto,
Letjes kille aanbidder, in pandjas, een rond tuiltje immortellen in de hand. Maar zij,
Letje, de Schone Slaapster voor wie geen ontwaken bestaat omdat haar het afkoelende
masker voor het gelaat zit vastgeschroeid, omdat zij de kus van
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het leven nimmer zal kunnen voelen, zij glimlacht met een versteende en
verschrikkelijke bloed-ledigheid. Het is maar goed, deze gekooidheid, want zij is
toch gekortwiekt. Ternauwernood heeft zij een vaag en afgestompt gebaar van
verlangen geschetst naar het dartele nougat-hondje in haar naaimandje, naar de
kinderen van haar pianolerares, naar de banale strijkjes-tzigaan in zijn wereldse
smoking. Ternauwernood - maar de pijn van iets achter haar masker heeft haar
terstond weer verstijfd van schrik - het is wel eens goed, de tralies te voelen - en haar
gedwee haar eeuwige poppenhouding weer doen aannemen.
6. - Een medaille is haar schoonste zijde. Men is het allerbeste wat men in zich heeft.
Jo van Ammers blijft voor mij de schrijfster van de eerste vijftig bladzijden van haar
roman ‘Het huis der vreugden’, de stemmingsrijke en gevoelig-getekende schets van
het aftakelend patriciërs-geslacht, waarin een modern-verlichte schooljuffrouw als
paying guest haar intrek neemt. Top Naeff blijft de schrijfster van een voortreffelijke
Hollandse novelle ‘Vriendin’, een gaaf meesterstukje.
Moeten wij ons laten ontmoedigen door de mislukkingen die haar beider grote
boeken zijn? Eén ogenblik, ja. Want zij bewijzen dat Holland leest, en dat het dus
maar een vergoelijkend leugentje was, om Ary Prins of Van Looy op te beuren, dat
Holland met de courant genoegen nam. Maar tevens bewijzen zij dat Holland een
slechte smaak heeft voor literatuur. Zij hebben de verwachting voor Nederlandse
romankunst weer op lager peil gebracht.
Onze schrijvers met zuivere aanleg waren gedoemd bewonderd maar nimmer
populair te worden. Thans worden de vaderlandse lezers in hun ziel gestraft dat zij
hun smaak niet hebben veredeld. Zij hebben Van Deyssel als een literair verschijnsel
laten voorbijgaan; zij hebben gemopperd tegen het Tachtiger-realisme, dat, heette
het, van pure woordkunst te duister en van pure psychologie te bedachtzaam uitviel.
Jaren lang wendden zij zich misnoegd af van de Emantsen wier taal te onnatuur-
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lijk maar wier realisme en karaktertekening te natuurlijk, te terre à terre, in hun ogen
was. Toch waren dit kansen van nationale letterkunde, die niet alleen door de
eenzaamheids-psychose van de artiesten verijdeld zijn. Thans echter worden voor
het publiek de lievere broodjes gebakken. En ze slikken het kostje als biggetjes die
niet beseffen daarmee biggetjes te zijn. Hoe kwetsend het is, zulk een trogje rommelig
voer als het boek van Jo van Ammers voorgezet te krijgen, ze voelen het niet maar
likken de bodem nog schoon. Hoe onbarmhartig Top Naeff hen een ring door de
neus haalt, ze voelen het niet, maar knorren, dat het voor hun welzijn is, in het warme
kot te worden gedwongen neer te liggen.
Ja, we zijn weer een flink aantal graden gezakt, vergeleken bij de jaren dat ‘Geertje’
en Van Schendels ‘Zwervers’ succes hadden, vergeleken bij de tijd van ‘De kleine
Johannes’ en van Couperus. Maar we dreigen, tenzij er meer A.M. de Jongs met
Merijntjes en Van Genderen Storts met Scanderberghen opstaan, en dit zijn ronduit
gezegd vrijwel de enige lichtpunten die ik zien kan, - we dreigen binnenkort nog
verder terug te zinken, naar die Hel zonder Vlammen, die Holland was vóór 1880.
Terug naar dat lusteloos Sodom en Gomorrha, dat door de Goden wordt overgeslagen,
dat zich verkneukelt niet door de vuurregen verteerd te worden, maar dat intussen
van intense verveling geluidloos tot poeder ineenvalt, terwijl een enkele
vrouwenfiguur, omziend in haar vlucht, tot een zoutpilaar verstart.
Is deze langzame degeneratie weder nodig? Moeten er dan later weer een handjevol
eenzelvige kunstenaars opstaan, als toen in tachtig, met monden vol verwensing en
harten machteloos van hoogmoed?
Neen, wij zullen de schrijver doen gevoelen dat hij eenzaam is tegenover God
maar nimmer tegenover de mensen. Dat hij de taal schrijft die wij spreken, dat hij
het leven ziet dat wij doen. Wij zullen dit laten gevoelen door streng te zijn, wanneer
wij in zijn werk ons volk niet kunnen herkennen en onze naaste niet
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als onszelf kunnen liefhebben. Wij zullen overal zoeken of er in dat werk niet eindelijk
een schemering gaat doorbreken van hetgeen wij onophoudelijk zullen blijven vragen:
mensen te geven die juist-getroffen zijn in al hun eigenschappen en waar wij toch
van kunnen houden. Wij willen kunnen liefhebben, om het even hoe het karakter
uitvalt. Want wat wij zien gelijk het is, gelijk het helemaal is, gelijk het in de natuur
en tegenover God is, spreekt altijd onze natuur met sympathie aan en vervult ons
met liefde. Hij die niet alleen is verkiest misschien liefgehad-te-worden boven
lief-te-hebben, maar hij die alleen is, zoals ieder die een boek leest, wil niets dan zelf
liefhebben. Kunst heeft het vermogen ons in zulk een alleen-zijn te brengen en de
figuur uit de roman die wij lezen is in dat ogenblik onze naaste, misschien op
volstrekter en vereenzelvigender wijze dan ooit in het leven mogelijk is. Wee de
schrijver als de lezer dan niet zijn naaste kan liefhebben, want het schenden van dit
gebod vernietigt de ziel en slechts door dit gebod in stand te houden en als diepste
wet in acht te nemen, verricht hij iets voor zijn volk in ruil voor de taal en de beelden
die hij ontving.
7. - Sursum corda. Indien er ergens boven in de blauwe lucht een lustwarande is
zoals Rafaël haar placht te schilderen, met enkele blinkende wolken als een bodem
in het azuur door engelen geschraagd, waarheen de schrijvers na hun aardse taak
vergaderen en genieten van de schaduw van de roem die zij onder de mensen hebben
achtergelaten, - dan zoek ik in hun gezelschap niet naar Vondel, die daar precies zo
zit als in het Vondelpark, niet naar Hooft, onze laatste dichter en eerste
schoonschrijver, niet zelfs naar de peinzende Poot en de predikende Luyken, maar
het allereerst zoek ik naar de tengere en licht-doortogen figuur van de kleine vrouw,
die zo ingespannen over de rand der wolken naar Holland omlaag blijft turen. Het
allereerst naar u, Betje Bekker, want gij hebt het eerst ons volk liefgehad zoals het
was, het gezien zoals het was en niet meer willen zeggen dan dat. Gij hebt onze
roman geschapen met uw Sara Burgerhart.
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Daarbij hebt ge niet Holland willen verheerlijken door het groot te zien, als Vondel
met mannenmacht deed, of door zijn Historie te graveren, als Hooft, neen, de enige
die u misschien iets geleerd heeft was Huygens, met zijn ‘Voorhout’ toen gij uw
Beemster-Kermis, en met zijn blijspel toen gij over de bewegelijke en realistische
taal van uw roman begon na te denken. Rotgans, Breero en Cats: ons volk is minder
boers, minder middeleeuws en minder plat-burgerlijk dan zij het zagen. Ons volk
feest niet, en drinkt niet en tiert niet geregeld, als schilders van Vlaamse origine ons
willen doen aannemen. Het spaart, en wacht de kermis af. Het schildert landschappen
met veel licht en huiskamers met veel beschaafdheid. Geen duistere kerelkroegjes
als bij de Brouwers en Ostades, maar ruime vertrekken, waar brede gordijnen naar
de zoldering worden omhooggetrokken, waar kostbare stillevens staan, waar plaats
is voor de helderkijkende kinderen, de honden en de oude vrouwen en waar het leven
de brede en rijke zwier krijgt die het innigste uit ons tevoorschijn roept en in beweging
brengt, als op de meesterlijke doeken van Jan Steen. Kent gij zijn Meisje met de
vogels en de twee knechten, door de poort, op de achtergrond, ziet men een landelijk
kasteel; kent gij Frans Hals' regentenfamilies; kent gij Vermeers Meisjes? Dat is
Holland, en wie zulke figuren niet schildert of zulke figuren niet schrijft, werkt niet
voor zijn volk en verdient vergeten te worden.
Gij, Betje Bekker (ik weiger u Betje Wolff te noemen want dan denk ik
onwillekeurig aan het zwarte mens dat achter u staat, Aagje Deken), gij hebt al de
scherpte en zakelijke intelligentie die gij in uw vederlicht lichaampje op aarde
meedroegt, en die zo typisch Hollands is, overgegeven aan hetgeen de spoedige
ontroerdheid van uw hart u deed gevoelen. En met de fijne hartsbeschaving en
gemoedstrouw van een Zeeuwse hebt gij uw liefde nimmer teruggenomen van waar
gij haar eenmaal geplaatst hadt. Gij waart trouw aan Wolff die u vrijliet, trouw aan
Loosjes en trouw aan Aagje die u verdrukte. Sara Burgerhart hebt ge alleen
geschreven. Gij hadt over de opzet en het ver-
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loop der gebeurtenissen met uw vriendin gesproken en zij had u enige raadgevingen
en vermaningen toegediend. Uit dankbaarheid, uit verrukking over het nieuwe gevoel
van veilige vriendschap, en om haar die zozeer uw mindere was tot uw peil omhoog
te trekken, hebt gij haar overreed het omslag van het boek mede te ondertekenen.
Toen kwam de tijd in Beverwijk, in het buitentje, meer welgesteldheid en een fijner
omgang dan waartoe Aagje in staat was. Gij waart begonnen aan Willem Leevend,
waarvan de eerste twee delen misschien uw meesterwerk zijn. Maar Aagje was
somber geworden, trok zich van u weg, mokkend dat gij haar niet tot haar recht liet
komen. Aagje werd van rechtzinnig in korte tijd onomgangbaar kritisch. Cela n'est
qu'un pas. Zij liet u niet met rust en vervolgde u met verwijten en achterdochten
betreffende uw briefwisseling met Coosje Busken, waar gij u aan gehecht had als
aan een kind. Toen, op een vroege morgen, in uw rieten prieeltje van één vierkante
meter, waar een schrijftafeltje stond en een tuinstoel, hebt ge het scherm voor de
toegang neergelaten en uw hoofd in uw handen genomen. En toen Aagje twee uur
later het ontbijt kwam brengen vond zij u nog zo. Maar gij hadt een besluit genomen.
De eerste maal in uw leven, noodlottig voor u en voor ons allemaal, hadt gij een
persoonlijk gevoel doen voorgaan boven een oppermachtige levensdrang. De mens
was sterker dan de mensheid. Aagje had gezegevierd en gij hadt besloten u te ankeren
aan wat het beste in uw leven geweest was en nog steeds het zwaarst woog. Uw
verder leven was even geestdodend als de volgende delen van Willem Leevend,
waaraan Aagje naar hartelust mocht meewerken. Door de Omwenteling genoopt,
hebt ge met haar in Frankrijk rondgezworven, ge zijt teruggekeerd en hebt liedjes
van geestige bezinning en olijke rijmpjes gedicht.
En thans zit ge op de rand van de hemel, kleine dappere Bekker, en tuurt door de
blauwe ruimte naar de brede polder waar de hoge wagens rijden langs de gestrekte
vaart. Het is tijd om te maaien, maar de beste knechten zijn gestorven. Het is tijd om
te
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spreken, maar onze woorden zijn dof geworden van de achtergedachten en de valse
schaamten en het kibbelen met buren en het zich verheffen-willen boven hetgeen
onze ogen zien en ons hart ons laat gevoelen. Gij, Bekker, hebt ons de eerste roman
en het beste en echtste realisme gegeven, maar gij bracht ons ook Aagje Deken,
waarvoor we nu allemaal zo zwak zijn als gij het eens waart.
Wij zijn bang voor Aagje Deken. Wij hebben haar schim weer zien rondspoken.
Houd haar vast in de hemel, Bekker, dan doet gij uw laatste en grootste daad voor
Holland.

Alie Smeding
‘De zondaar’
Toen Henri Borel in ‘Het Vaderland’ had geschreven dat er in het laatste boek van
mejuffrouw Alie Smeding passages pornografie voorkwamen, met de nummers van
de betreffende bladzijden erbij, maakte hij er een belangstelling voor gaande,
natuurlijk onwillens en -wetens, die even aan het geval ‘De hel’ van Barbusse
herinnert. - Ik heb ‘De zondaar’ gelezen en verzeker u dat het een prul is. Het is
waardeloos als gegeven, als verhaal, als karaktertekening, als burgerlijke
milieu-beschrijving, als Nederlandse taal, als weergave van gedachten en gesprekken,
als document, als literatuur, als alles wat men wil, zelfs als pornografie. Wie 7 gulden
over heeft voor een gloeierig avondje benauwde lectuur, wie er belust op is eens de
wrevelige indruk te krijgen dat het leven voor sommige lieden één moeizame malaise
is van het slop de alkoof in en uit de alkoof weer het slop in, ontvangt oneindig meer
waar, waars en waarheid voor zijn geld als hij zich ‘Kamertjeszonde’ of ‘Pijpelijntjes’
dat de voortreffelijke De Haan zich zo kwalijk nam geschreven te hebben, aanschaft.
Ik voor mij houd alleen van vrolijke pornografie zoals men die in sommige werken
van Anatole France, Pierre Louys of bijvoorbeeld in de gedenkschriften van Casanova
te-
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genkomt. Maar wat mejuffrouw Smeding op de talrijke bladzijden van haar boek
aanbiedt is niet anders dan hetgeen studenten vuilbekkerij noemen. Ook dit is
misschien genietbaar in gegeven omstandigheden aan een borreltafel, als een bepaald
gezelschap zichzelf daartoe in de stemming heeft gebracht; maar ook dan nog blijft
ieder intuïtief de noodzaak gevoelen dat zulks in de vorm van een ‘mop’ worde
voorgedragen, opdat een zekere geestigheid de gekunstelde verontschuldiging van
het ‘schuine’ zij. Niemand echter zal het in zijn hoofd halen om een wildvreemde
heer A. of een onbekende mevrouw B., die men zo juist ontmoet heeft, in een
neerslachtige stemming te brengen door een onwaarschijnlijk gedegenereerd
huwelijks-relaas, en hun daarbij klakkeloos op de smerigste uitdrukkingen te trakteren,
termen welke mevrouw B., tien tegen één, nimmer gehoord heeft. Zo iets strijdt met
alle égards die zelfs huzaren onder elkaar in acht nemen. En toch, eenvoudig omdat
‘De zondaar’ een slecht boek is, zodat de ‘verontschuldiging’ ontbreekt, is dit precies
wat een schrijver doet en wat een uitgever doet, als zij een roman als deze openbaar
maken en aan A. en B. aanbieden. Onbehoorlijk.
Over het boek zelf is het onnodig een lezer van ‘De Gids’ verder in te lichten.
Waarop ik even wilde wijzen betreft een verschijnsel in onze letterkundige kritiek.
Na het stukje van Borel, dat mij nog veel te mak uitviel, las men in tal van
toonaangevende week- en maandschriften, onder motto's als ‘Kunst en moraal’,
‘Kunst en zedelijkheid’, verdedigingen en goedpraterijen van mejuffrouw Smedings
boek. Dachten deze critici dat het Nederlandse publiek in vijftig jaar niets geleerd
had en dat het nogmaals nodig was, als ten tijde van ‘Klaasje Zevenster’ en ‘Een
liefde’ van Van Deyssel, ons een kop-schuwheid voor wat cru realisme af te leren?
Het was merkwaardig, hoe overigens zachtzinnige en met hun tijd meegaande
recensenten, die wekelijks en maandelijks Dostojewsky in de lucht steken om zijn
zielsgeheimen, Romain Rolland om zijn idealisme, Van Schendel om zijn
dromerigheid en Boutens om zijn ver-
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ijld geluid, die gedurig de mond vol hebben over moderne synthese, nieuwe religie,
herwonnen classisisme, enz. - het was merkwaardig hoe dezelfde mensen, aangaande
een boek dat nota bene met kunst niets uitstaande heeft, plotseling vijftig jaar jonger
werden, de strijdbijlen en harnassen van tachtig uit het arsenaal opdiepten, afstoften
en aangespten, de leuze ‘l'art pour l'art’ lieten horen en manmoedig verzekerden dat,
op last van Multatuli en Van Deyssel, een iegelijk die wilde vloeken of spuwen zulks
doen mocht mits hij het in kunst, schoonheid of waarheid deed.
De vergoelijkers van ‘De zondaar’, probeer ik het verschijnsel van deze
inconsequente retardatie te verklaren, zijn waarschijnlijk tweede-rangsartiesten en
maken deel uit van de tussengeneratie. Nu de ouden zijn gaan zwijgen nemen zij,
met behulp van wat literair jargon, de houdingen van hun meesters aan. Zij laten
gaarne alles wat de tijd hun mocht geleerd hebben varen, zij brengen zichzelf
triomfantelijk in discrediet, om één ogenblik hun jeugd-ideaal in zichzelf verwezenlijkt
te gevoelen. Het is zielig te denken dat er mensen bestaan die met vreugde een boek
als dat van Alie Smeding begroeten om één minuut Van Deyssel te zijn. - Hoe slecht
hebben zij ‘Ik houd van het proza’ en wat er daar vlakbij over Netscher staat gelezen!
- Dit is echter een algemeen menselijk verschijnsel, maar de typisch literaire kant is
de volgende:
Er is sedert de Grieken een geheim in alle kunst, een geheim dat het publiek beseft,
dat iedere kunstenaar van betekenis kent, maar dat juist alleen de tweederangs-artiest
ontgaat. Hij is de enige die niet weet wat kunst is. Wij allemaal weten het. Maar hij,
gehandicapt door zijn halve aanleg, tracht het natuurlijke dat hem pijnlijk ontbreekt
aan te vullen met dogma's, en schat deze dogma's hoger dan wat hij vanzelf had,
want ze zijn zijn enige schepping. Terwijl het grote publiek en de grote schrijver
beiden evenzeer vermoeden, dat de schrijver niet alléén schrijft; dat, om een
uitdrukking van een vriend van me te gebruiken, er ‘een ander is, die de pen
vasthoudt’; dat het geschrevene
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bijna zichzelf schrijft; - legt de tweederangs-artiest de nadruk op het
zelf-schepper-schap van de schrijver. Terwijl alle kunst een materieel
scheppingswonder is, blijft zijn schepping immaterieel. Hij gunt de materie om zo
te zeggen geen plaats, hij laat haar niet aan het woord komen. Ieder die voelt hoe in
een boek als ‘ De zondaar’ onze taal misbruikt en vermorzeld ligt onder de drukkende
expressie-behoefte van de schrijfster, weet wat ik bedoel.
Wij allemaal bevroeden het scheppingsaandeel van de materie in de kunst. Wij
beseffen dat Michel Angelo èn het marmer prins David en ook de Slaven maakten.
Dat het marmer onmisbaar was ook bij de onedele Slaven, en zedelijk gesproken
misschien onmisbaarder dan bij de edele prins, die ook in het hout, waaruit men
gewoonlijk crucifixen snijdt, de verhevenheid van in scheppingsvorm gebrachte
materie niet zou ontbeerd hebben. Maar de Smedings en haar bewonderaars menen,
dat Michel Angelo de Slaven had moet formeren uit drek en sintels.

P.N. van Eyck
‘Voorbereiding’
Van Eyck is een uiterst literair-bewuste geest, d.w.z. hij weet niet alleen wat en hoe
hij schrijft, maar hij beseft tevens, al schrijvende, het waarom, waartoe, in welk
verband, wanneer, etc. Alles wat hij de moeite van het maken waard acht, heeft een
denkbeeldige plaats in het geweldig oeuvre dat hem voortdurend voorzweeft en waar
hij permanent aan bezig is. Dit gedroomd oeuvre, lijkt het wel, heeft een
eigenmachtige levenskracht en Van Eyck zelf is niet veel meer dan de scribent
daarvan. Hij vervult als het ware een secretariaat van iets groots dat volgens een
vooraf beraamd plan onweerhoudbaar groeit. Dit plan is echter meer van wijsgerige,
ethische, religieuze aard, en dus volgens hem van dieper oorsprong, dan de poëtische
vorm waarin hij het uitwerkt. Vandaar enerzijds de zekere onaantast-
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baarheid van het plan, vandaar anderzijds de futloosheid van zijn poëzie als zodanig.
Van louter geestelijke onaanrandbaarheid zijn deze verzen zo lusteloos en vooropgezet
geschreven. De ontroering, de aanleiding, ligt er te diep onder dan dat zij tot en met
de versvorm zou kunnen doorwerken. Van Eycks poëtische energie (die enorm is)
heeft zich nimmer in één versregel, laat staan in één gaaf gedicht, uitgesproken, maar
broeit en zwijgt onder een geheel oeuvre dat hij in lengte van dagen niet zal gereed
krijgen maar dat hem meesleurt. Een dichter zonder stem, en zijn poëzie eigenlijk
alleen poëtisch door een soort bezorgdheid tot poëzie, en dan nog poëtisch in de
stemmingsvolle, romantische, zoetelijke zin van het woord. Zijn woord is nooit een
daad, zijn woord is een overpeinzing; zijn ritme dwingt nooit tot een versvorm, maar
hangt slap in een schema.
Deze bezorgdheid tot poëzie, deze angstvallige omzichtigheid poëtisch te zijn, is
het eerste wat ons treft als men het kleine bundeltje ‘Voorbereiding’ doorbladert. De
verzen hebben niet veel mee. Een zekere melodieuze factuur, een paar op dofheid
af gedempte beelden, enige matte doch kiese natuurbeschrijvingen en een zuivere
syntaxis. Het is echter de bezorgdheid die de melodie zo neuriënd gelijkmatig doet
zijn, de beelden zo doezelig en in onbestemdheid wegrimpelen d, de
natuurbeschrijvingen zo neigend naar een figuurlijke ‘Tiefsinn’; en ik geloof, dat
zonder de zuiverheid der syntaxis dit alles eenvoudig rijmelarij zou zijn. Altijd waar
het niet gaat om de lichamelijke directheid van een woord, maar om een geestelijk
samenstel van woorden, zoals dat bij melodieusheid en syntaxis het geval is, bezit
Van Eyck een zeer fijnzinnig talent.
Zilvrig waast, op vochtig kruid en bruine bladen,
't IJle herfstlicht onder 't bleeke blauw.
Mijmrend dwaal ik over zacht-begraasde paden,
Langs de dunne heggen, door de dauw.
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En nu ruischt, uit glans en dauw en trillend loover,
De ijle herfstwind mijn gepeinzen stil, Alles geeft zich in gelijk vertrouwen over
Aan de zelfde, zuivre levenswil.

De stemming van ‘ijle herfst’ (een woordcombinatie die in beide strofen terugkeert),
van ‘bruine bladen’, ‘dunne heggen’, ‘mijmerend dwalen’, het is alles even romantisch
en Perkiaans poëtisch, maar men vraagt zich af, of het laatste woord niet ‘stervenswil’
had moeten zijn, in plaats van ‘levenswil’ dat we thans lezen. Ook het ‘zich in
vertrouwen overgeven’ zou daar beter mede geharmonieerd hebben. Van Eyck heeft
echter ‘levenswil’ geschreven en bedoeld. Voor hem gaat misschien dit gehele
gedichtje juist daarom, dat, wanneer we zeer diepzinnig wijsgerig peinzen, de zuiverste
levensdaad in een overgave aan de dood bestaat. Hij schrijft echter bijna het
tegenovergestelde, en ziehier een voorbeeld van de tegenspraak die er ontstaat, als
in een gedicht de filosofische oorsprong dieper is dan de poëtische. Want thans
verkeren de wazige herfst-melodie en de optimistische bezinning in een zekere
dissonantie, zij spreken langs elkaar heen, en ware het gedichtje niet zo fijn en
bescheiden geschreven, het zou zelfs niet het uiterlijk van poëzie hebben. Vergelijk
dit versje eens met het beroemde herfstliedje van Verlaine ‘Les sanglots longs’ -!
Neen, doe het maar niet.
Ongeveer vijftien jaar geleden gaf P.N. van Eyck bijna iedere winter een dikke
bundel poëzie uit. Na enige jaren zwijgens volgt hij een andere methode en publiceert
thans van tijd tot tijd een klein boekje dat telkens als het résumé van een gehele serie
bundels moet dienst doen. Tenminste, iets dergelijks voelde ik bij ‘Inkeer’ dat enige
jaren geleden bij Palladium uitkwam en nu weer bij ‘Voorbereiding’. Zo weinig
schrijven bij het voortdurend bezig zijn met grote plannen van cyclische dichtwerken,
moet veel bitterheid, inwendige samentrekking en teleurstellingen meebrengen. Men
kan dan twee wegen kiezen: ten eerste, het plan opgeven en zich voorlopig met verta-
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lingen, bewerkingen en dergelijk werk oefenen, om, met de ruimer geestelijke
elasticiteit die nooit nablijft ons met leniger vakkennis ten deel te vallen, meer naar
alle richtingen ons voor aandoeningen open te stellen. Van Eycks ‘Tuinman en de
dood’, ongetwijfeld zijn beste gedicht, dat men verleden jaar in de almanak ‘Erts’
heeft gelezen, deed me vermoeden dat hij deze weg gekozen had. Het gedicht, zoals
men weet een strofische bewerking naar een Perzische legende, was, daar het dus
geen gedachteninhoud vergde, helder, sober, aangrijpend geschreven en het gaf een
aanwijzing tot welke dingen Van Eyck bij machte zou zijn, als hij niet voortdurend
onder de ballast van diepe levensinzichten bezweek. Tien zulke gedichten, en hij zou
ontkomen zijn aan hetgeen de Prediker zo onvergetelijk ‘ijdelheid en kwelling des
geestes’ genoemd heeft.
De bundel ‘Voorbereiding’ echter die, laten we hopen, vóór ‘De tuinman en de
dood’ geschreven is, geeft een vermoeden dat Van Eyck, toen de grote plannen
hardnekkig ongerealiseerd hem bleven occuperen, de andere der twee wegen heeft
ingeslagen: te weten de weg der overgave, der conformering, waarbij men zijn
principe als absoluut geldend erkent en het helaas ook aanvaardt, met een ‘stervenswil’
die men voor zichzelf ‘levenswil’ noemt. Zulk een leven is eenvoudig tragisch, en
het is met een toon van diepe oprechtheid dat Van Eyck ergens uitspreekt, ontwaakt
te zijn ‘tot de scheemrige slaap van dit leven’ en daarin zich ‘alleen met de stem van
zijn pijn’ te gevoelen. Wat hij even daarvóór in hetzelfde gedicht gezegd heeft van
‘de blinkende bergtop’, wat hij in andere gedichten zegt van de glinsteringen, de
lichte stemmen, de heldere uren, de zalige ogenblikken van verrukking in het gras
bij het water, het klinkt alles als ontleend aan tijdgenoten en bij lange na niet zo
werkelijk en waarachtig als ‘de scheemrige slaap van dit leven’.
Wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Van Eyck, met zijn bijzonder
gevoelige intuïtie, met zijn op 't weke af poëtisch gemoed, machteloos, of eerder,
achteloos dit als voldoende bodem voor zijn poëzie te ontginnen, ruit zijn intiemste
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aandriften op om als bewijzen te dienen voor een levensstelregelige filosofie, ruit ze
op tot een algemeen geldende wet, ‘hangt daar in’, als wijlen Bilderdijk in zijn tweede
vaderland Teisterbant, en, dichtend geheel te goeder trouw, beseft wellicht zelf niet,
hoe hij zijn tederste gevoelens tot een voor ons wat droge en retorische pathetiek
omzet. Aan een innerlijk misnoegen zal hij wel niet ontkomen.
Chacun pour soi et Dieu pour nous tous.

A.M. de Jong
‘Merijntje Gijzen's jeugd’ III. Onnozele kinderen
In het september-nummer van verleden jaar heeft men van mijn hand een bespreking
kunnen lezen der beide voorgaande delen van ‘Merijntje Gijzen's Jeugd’. Het boek
werd aldaar hogelijk geroemd. Er werd een vergelijking getrokken tussen de weergave
van kinderleven in ‘Jaapje’ door Van Looy en ‘Merijntje’ door De Jong, een
vergelijking die, volgens het in 't kort geschetste onderscheid, dat een kinderfiguurtje,
wil het in de vorm van een verhaal worden overgebracht, onderwerp en niet voorwerp
voor de romanschrijver zijn moet, ten gunste van Merijntje uitviel.
Nu is het derde deel van Merijntje verschenen. Zulke vervolgen hebben nu eenmaal
onvermijdelijk iets teleurstellends. Men is aan Merijntje gewend; de prikkel van het
nieuwe is er af; het argeloze, het verrassende, het opspringende, dat misschien juist
aan een kindertekening die zo goed slaagde en terstond zo diep raak was, nog een
aparte charme verleent, werkt niet meer op de lezer die geen moment in dit
vervolgdeel de bekoring van ‘Het verraad’ vergeten kan.
Merijntje, voorheen de vriend van de stroper De Kruik, later de makker van de
marskramer Flierefluiter, is thans, in ‘Onnozele kinderen’ de kameraad en enigszins
de beschermheer van Fons, een idiote halfwassen jongen, zoals ieder dorp er een na-
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wijst. Fons' dierlijke lichaamskracht, in zo vreemde tegenstelling met zijn dwaze
schuwheid en stumperige hulpeloosheid; in de aanvang zijn tedere broederlijkheid
met paarden, wanneer mede door de vermaningen van Merijntje de duistere driften
nog in de schemer van zijn bewustzijn ondergedwongen blijven; naderhand zijn
dolzinnige bloedbelopen belustheid op jonge meisjes, woeste begeerten waar hij en
Merijntje weerloos tegenover staan; ten slotte zijn bestiale misdaad als hij er toe
komt de jeugdige Mieke te verkrachten en wij hem, evenals eertijds De Kruik, tussen
twee marechaussees het toneel zien verlaten, - ziehier het verhaal van dit bittere en
bloedbevlekte deel. Maar er is meer. De oude pastoor, die in het tweede deel stierf,
werd vervangen door een boerse man, die, zoals Fliere-fluiter het uitmuntend
formuleert, ‘pastoor is zonder priester te zijn’. Het kan niet lang uitblijven, of Merijntje
ligt met hem overhoop en raakt door enige gevoelige botsingen het kinderlijk
vertrouwen in zijn geloof kwijt. Intussen wordt Merijntjes vader genoopt het
borstelfabriekje waar hij werkzaam was te verlaten en als dagloner bij boeren dienst
te nemen. Ook zijn moeder, ofschoon ‘in verwachting’, zien wij iedere morgen om
vier uur moeizaam over de lange dijkweg voorttobben om een uur gaans ver de
dagelijkse zware veldarbeid te gaan verrichten; met als gevolg een miskraam. Zodat
kort en goed het laatste hoofdstuk van ‘Onnozele kinderen’: waarin achtereenvolgens
het een jaar lang gemeste en vertroetelde varken wordt geslacht, Merijntjes moeder
bevalt, Fons door de politie wordt ingerekend, de kleine Mieke op de dood ligt,
Merijntje zelf door zijn vader met vuist en schoenzool gedwongen wordt misdienaartje
te blijven bij de pastoor die hem ‘Onze Lieve Heer van de oude pastoor’ ontnam, met al zijn wreedheid en vermoorde onschuld een waardige herdenking is van de
gruwelen door Herodes te Bethlehem bedreven. Maar hier geen lichtend perspectief
door de nacht van onheil; geen vlucht naar Egypte; geen Heiland, voor wie zoveel
martelaarschap niet om niet wordt ondergaan.
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Als pure schrijfkunst is dit deel ongetwijfeld beter dan de voorafgaande. De
belemmerende gespreksverdubbelingen, het voortdurend uitleggen door de schrijver
van Merijntjes gedachten, zijn verdwenen; de vroeger al te artistieke
landschapsbeschrijvingen komen geheel niet meer voor. Behalve op een bijzonder
treffend en deskundig gebruik van dialect kan ‘Onnozele kinderen’ bogen op een
meesterlijke beschrijving van een fabrieksrelletje, een uien-oogst, waar Streuvels
jaloers op zou kunnen zijn, een varkensslachterij, een gevecht met een kwaadaardige
waakhond; welke op zichzelf al doen vermoeden dat de ontevreden redacteur van
een onzer grote dagbladen, die onlangs over de Nederlandse romankunst schreef dat
zij, bij alle psychologische uiteenrafelingen en burgerlijke milieuschilderingen, zo
opvallend arm was aan goede beschrijvingen waar kennis van het concrete leven bij
te pas kwam, dit boek nog niet had gelezen, evenmin als bijvoorbeeld ‘Het wassende
water’ van Herman de Man.
Ik herhaal, als schrijfkunstenaar heeft De Jong zeer zeker nog gewonnen. Trouwens
iemands proza, heb ik wel eens meer opgemerkt, in tegenstelling tot wat men meestal
bij poëzie ziet, gaat er op vooruit wanneer de auteur zich door een uitgebreid publiek
gelezen voelt. Een zekere bezorgdheid of men wel verstaan zal worden, die vaak
proza gekunsteld en opzettelijk maakt, verdwijnt en maakt plaats voor het tikje
verzekerde overmoed en durf tot beknoptheid dat stijl altijd ten goede komt.
Maar waarom ik, en velen met mij, ondanks deze winsten, toch door ‘Onnozele
kinderen’ teleurgesteld ben, vooral wanneer ik aan ‘Het verraad’ terugdenk, is het
volgende. In ‘Het verraad’ was het verhaal zoveel gaver, zoveel strakker en
gelijkmatiger door het boek heen gelegd, terwijl in ‘Onnozele kinderen’ het brokkelig,
in erupties, en met te veel krachtvertoon wordt voorgedragen. In ‘Het verraad’ was
het om meer dan om een karakteristiek der personen te doen, terwijl in ‘Onnozele
kinderen’ de gehele tragiek daar alleen op berust.
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Gevolg van de diepere perspectiefwerking in ‘Het verraad’ is, dat aldaar het verhaal
van een boosdoener een held maakt, terwijl in ‘Onnozele kinderen’ een held een
boosdoener wordt. Bestond er een soort absolute tragiek, dan zou het niet ter zake
doen of wij ten slotte een romanfiguur liefhadden of verafschuwden. Maar het element
verhaal is juist in een roman misschien daarom zo onontbeerlijk, omdat het de figuren
op een afstand plaatst, in een andere wereld, waardoor het de lezer in staat stelt als
in een panorama het leven te overblikken, met het einde en al. En er is ons ingeboren
zulk een gevoel voor gerechtigheid, dat op aarde nog het kwaad vergolden en geboet
wordt, zulk een hoop dat het uur van de dood mits zuiver doorstreden nog alles kan
rechtzetten, en zulk een eerbied voor elk einde, dat wij ieder leven wiens gang wij
tot de afloop volgen, in laatste instantie liefhebben. Dit is met De Kruik het geval.
Hij boeit ons niet slechts in zover hij De Kruik is, maar vooral, omdat het verhaal
en het leven sterker zijn dan hij, in hoeverre hij gered wordt. Terwijl Fons door het
verhaal reeds wordt achtergelaten wanneer de tragiek van zijn natuur eerst ontbrandt.
Wij slaan het boek al dicht als wij hem juist zijn levenslot zien aanvangen. In veel
opzichten maakt ‘Onnozele kinderen’ meer de indruk een voorloper van een volgend
deel te zijn dan het vervolg op het voorgaande.
Ook Merijntje, moet ik ronduit bekennen, is mij hier tegengevallen. De Merijntje
die ik uit ‘Het verraad’ ken, zou geheel anders zijn opgetreden toen hij de gevaarlijke
neigingen van zijn kameraad ging bespeuren. Hij zou, hoe argeloos en onhandig ook,
zijn kleine jongenshand in het vuur gestoken hebben. De sancta simplicitas en de
onbekommerde ijver waarmee hij het mes van De Kruik terugeiste, zouden hem er
in Fons' geval toe gebracht hebben de kleine Mieke te waarschuwen, Fons' moeder
te gaan raadplegen, of zelfs bij de gehate pastoor een bezoek af te leggen om zijn
autoriteit tegenover Fons' ongebreidelde hartstochten in te roepen. Ziehier wat dit
deel had moeten brengen en hoe prachtig was iemand als De Jong in staat geweest
dit
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te geven. Merijntje is in dit deel echter een beetje Droomkoninkje en daarmee doet
de schrijver het dappere knaapje, waar wij allen van zijn gaan houden, werkelijk te
kort.

Maurice de Guérin
‘De kentaur’, vertaling en narede van R. van Genderen Stort
Er ligt misschien een ontwikkelingsgeschiedenis nog onoverpeinsd, - o, in al haar
bitterheid een onwetenschappelijke geschiedenis, en in al haar animaliteit misschien
alleen van belang overpeinsd te worden door de op het eigenzinnig leven van de pen
in hun werktuigelijke hand toegespitste lieden, en dan nog in ogenblikken dat zij niet
werken maar talmend boven het papier het venster uitblikken over een
sneeuwlandschap, - de geschiedenis van de ‘verdwijning van het dier’ uit onze
lichaamsvoorstelling. Aanvang bij de sfinx, het dier met niets van de mens dan zijn
goddelijk hoofd en zijn volmaakte borst; - halfweg, het evenwicht van mens en dier,
het beste en doelmatigste verenigd bij de kentauren en de zeemeerminnen; - einde
bij de bokspoot van satyr en Mefisto, het dier bijna geheel afgestroopt, alleen nog
maar aanwezig, onder aan het lichaam, als een verschrikkelijk teken. - Vreemde
bijgedachte: hoe meer het dier uit ons lichaam verdwijnt, hoe sterker het dierlijk
restant in ons het element vijand gaat beduiden. Wat moet, denkt een lichtzinnige
wel eens, - wat moet een zuivergeborene als bijvoorbeeld de H.Franciscus, met zijn
magere uitgeteerdheid, weinig inwendige strijd gekend hebben, hij, de bijna
lichaamloze, met zo weinig vijand in zich. Ja, maar hoe geringer hoe sterker en
scherper, hoe directer op leven en dood. - Misschien is nog de diepste oplossing de
algemene die onder onze gehele cultuur ligt, die deze cultuur maakt tot een
verwenning van de mens buiten de natuur, die ons los snijdt van de natuur, die ons
al de tekortkomingen bezorgt van het te goed te hebben, - de
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oplossing van de oude Griek en de Engelse sportsman: Het lichaam is een dier dat
het best bestreden wordt, niet door het te kastijden, maar door het te volmaken. Dan
wordt het Mens, dan wordt het Begin van God. Mijn lichaam is mijn broeder en niet
mijn ezel. Vreemd, dit ‘mijn broeder het lichaam’ klinkt toch weer dichtbij Franciscus.
In een der talrijke brieven aan zijn zuster maakt Maurice de Guérin (1810-1839)
zichzelf er een verwijt van op Goede Vrijdag van een verrukkelijke lente-morgen te
kunnen genieten. Voel ik goed, als ik meen dat hier voor het eerst de geest van de
schrijver van dat wonderlijke proza-gedicht ‘De kentaur’ werkzaam wordt,
weghunkerend uit de helle regionen des geestes naar de zoete kleuren der aarde?
Verlangend terug te zinken, zich weder onder te dompelen, indien mogelijk, in de
zaligheid van het dier, en van het mensen-leven der gedachten niets te behouden dan
een onafschudbare zwaarmoedige wijsheid?
Weinig uitvoerend, zwak van gestel, op jeugdige leeftijd geroepen voor geestelijke,
later met waarlijk geestdriftige liefde bezield voor landschap en wat schilders
‘atmosfeer’ noemen, en ten slotte, de laatste drie jaren van zijn kort leven, te Parijs
een zeer Parijs bestaan voerend, behoort hij, als De Musset, als Sainte-Beuve, tot die
tweede generatie der Romantiek, toen het hooghartig superioriteitsbesef van
Chateaubriand plaats maakte voor het eenzame uitzonderingsgevoel dat naar
verbanning en uitgestotenheid zweemt. De natuur werd een wijkplaats, een
neerstrijkplaats na de ijdele opvluchten der geestelijke inspanningen. Men ontvluchtte
niet de mensen, maar de mens. Een dorst weder dier te zijn, een verlangen naar het
‘far niente’ van onpersoonlijke wezens. De ‘verdwijning van het dier’ heeft De Guérin
wellicht als een noodlot bemijmerd, maar in zijn droom zag hij een tegengestelde
wending der ontwikkeling: naar mate het lichaam weder in het dier terugverdween,
naar die mate werd het weer edel, ademend, en gezond en vertrouwd in de oude
betrekkingen der natuur opgenomen. En zo
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schreef hij zijn ‘Kentaur’. Niet een paard met een mensenromp, maar een mens
halverwege weder in een edel dier verzonken. Zo althans komt mij Makareus voor,
de ‘oudste en droefgeestigste’ van alle kentauren, uit wiens lange alleenspraak het
prozagedicht bestaat. Hij ‘gelijkt die stervelingen, die op het water of in de bosschen
enkele stukken gevonden hebben der schalmei, die Paan eens brak. Maar zoodra zij
een dier stukken aan hun lippen hebben gebracht, dan schijnt de wilde geest van dien
god of een geheime waanzin in hen gevaren; zij storten zich in de wildernis, ijlend
door de wouden, langs de stroomen, over de bergen, onrustig en gedreven door een
onbekenden toeleg.’ De vertaling van R. van Genderen Stort is een letterkundig en taalgevoelig
meesterstuk. De zware, broedende, donkerblauwe toon van het Frans proza, dat
herinnering oproept aan de tint van Claude Lorrain, de taal van Vergilius en aan
Italiaanse muziek, vredig en zwaarmoedig, gepolijst maar in de diepte glanzend, het
is geen geringe verdienste daarvan iets in het Nederlands terug te vinden. Het is
proza, het is taal; - van hoe weinig vertalingen kan men dit zeggen.
De kleine narede bevat, verdoken achter een vage uitbeelding van De Guérin als
mens en schrijver, misschien een beginselverklaring, misschien een tijdskritiek. Het
zijn, in hun onpersoonlijke vorm, de persoonlijkste bladzijden die ik ooit van Van
Genderen Stort te lezen kreeg.

A.M. de Jong
‘Merijntje Gijzen's jeugd’ IV. In de draaikolk
Dit vierde en laatste deel van Merijntje Gijzen's jeugd is een geheel ander boek, een
geheel ander soort boek zelfs, dan de drie voorgaande delen. Het is eerder een sociale
roman, een roman van een gezin uit de lagere volksklasse, een kenschetsing van een
typisch maatschappelijk milieu omstreeks 1900 te Rotterdam.
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Merijntje, dat wil zeggen het beste van Merijntje, is er niet meer in, op één enkele
plaats na. Hetgeen ons in de vorige delen, vooral in ‘Het verraad’, zo bijzonder trof:
de novellistische schets van een open en eerlijk jongenskarakter, het dappere warme
hart van de wereldonkundige vredestichter, die in argeloze goedheidsdrang, wat
jongens zo dikwijls hebben maar waarvoor zij zich bijna even vaak schamen, nimmer
nalaat op te komen voor het Koninkrijk Gods binnen in de mensen, de kleine held
die zich onvermoeibaar teweer stelt tegen de hinderlagen welke het leven voortdurend
schijnt te leggen, en die in die ongelijke strijd zichzelf nooit telt en niets en niemand
ontziet, - het is er niet meer in. Uitgenomen dan die éne enkele plaats, waar Merijntje,
met al zijn doortastendheid en tact, de bootwerker Van Tol, die een paar dagen ‘onder
water’ geweest is, een raak standje geeft en hem er toe brengt weder naar zijn vrouw
terug te keren, terwijl hij reeds van tevoren die vrouw opgemonterd en in een passende
stemming gebracht heeft voor de ‘joyeuse rentrée’ van de in de grond zo goedmoedige
dronkelap. Ge vindt deze passage op blz. 111-122 van dit boek. Het sentimentele
motto van de drankbestrijdingsplaat, de kinderuitroep: ‘Ach, vader, niet meer!’ - het
toneel is de stoep van een kroeg en men ziet een vergetelheid zoekend vader bij de
slippen van zijn jas gegrepen door twee haveloze wichtjes die hem trachten te
weerhouden dit onwaardig Walhalla binnen te treden, - hetgeen voor velen door zijn
zekere banale braafheid zo belachelijk is als iets dat tevens goedkoop en tragisch
aandoet maar wezen kan, maar waarvan wij toch allen één voor één, ondanks de
duimdikke tendentie, de onderliggende ernst voelen, - dit gegeven is door De Jong
in deze twaalf bladzijden zo indringend, zo persoonlijk, en vooral met zoveel kunst
die geen andere macht dan eenvoud heeft, beschreven, dat ik aan iemand die mij zou
vragen: ‘laat mij nu eens een “staaltje” van Merijntje zien, dat mij tot de lezing van
alle vier delen zou kunnen overhalen’, terstond deze meesterlijke passage zou
voorleggen.
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In de rest van het boek zien wij wel telkens de vogel, maar we horen hem niet meer
zingen. Merijntje wordt in de Rotterdamse volksbuurt, waarheen, belust op
stadsgenietingen, aangetrokken door de zuigkracht van asfalt en kunstlicht, beneveld
door de hoogmoed om van dorpshorigen vrije stedelingen te worden, op een
aanvangssalaris van dertien gulden iedere week, het gezin Gijzen onbezonnen verhuisd
is, - Merijntje wordt een deugdzaam en potig boertje, dat ongaarne vecht, maar als
het moet ‘dans une juste guerre’ zijn handen weet te gebruiken; een soms wat kwezelig
communie-jongetje, dat schuw is voor Joden en de griezelige praktijken welke hij
meent dat zij in hun gezellige zitkamertjes achter de fruitwinkeltjes plegen te
verrichten; een jeugdig socialist, een zwervertje langs kaden en dokken, een vrolijk
ventertje van bosjes hout, wanneer vader Gijzen werkeloos is en het gezin, dat in
boeren-trots door armenzorg noch bedeling ondersteund wenst te wezen, met volslagen
ondergang bedreigd wordt; maar het is niet helemaal Merijntje meer. Ik geloof, omdat
de auteur machten in het spel brengt waartegen Merijntje wel tekort moet schieten.
Merijntjes overwicht werkt strikt van mens tot mens. Het is geheel door persoonlijke
invloed dat zijn zielskracht zich gelden doet op De Kruik, op Flierefluiter en op Fons.
Maar hier staat hij voor een duizendhoofdig monster dat wereldstad heet en is hij
meer een dupe dan een in tederheid nochtans onwrikbaar element. De Jong wilde
een thema van onze tijd beelden, ontwakend socialisme, kenterend geloof, en
dergelijks; zijn held werd daar de dupe van. Dupe is hij in al die opzichten waarin
Merijntjes zuivergeboren ziel iets van haar gaafheid inboet, iets van haar volstrektheid
aflegt. Het tikje branie tegenover de buurjongens, zijn weerloosheid tegenover zijn
verliefdheid op Esther, zijn gekrenktheidtegenover de onderwijzer die hem wegstuurt
als hij zijn dubbeltjes schoolgeld niet meebrengt, het is alles heel begrijpelijk,
natuurlijk, rechtmatig, maar dit staat binnen de geestkracht van iedere normale jongen
en is dus ten aanzien van Merijntje afbrokkeling, verschrompeling, verkleining van
wezenlijke per-
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soonlijkheid. Merijntje is geen pijl meer, geen vuur, geen held.
Ik blijf geloven, dat een roman in hoogste zin staat en valt met het heroïsche van
zijn hoofdfiguren, en dat men bij een kunstwerk kan spreken van een ondergang naar
de normaliteit. Ik blijf dit geloven, al heeft dit vierde deel ook, als ‘tranche de vie’
van een schipbreuklijdend arbeidersgezin, mij bijzonder getroffen en is het als boek
een ongetwijfeld beter prestatie dan het tweede en derde deel. De keuze van de
entourage om de Gijzens heen is buitengemeen gelukkig: de socialistische bootwerker,
de kleine Joodse winkeliers, de goede kapelaan, de hardvochtige pastoor, het
volkstheater, de kraampjesmarkt, de diverse speelkameraden, zij zijn allen
voortreffelijk in het geding gebracht en vertegenwoordigen ieder op zeer persoonlijke
wijze een stukje uitmuntend getypeerd stadsleven. De opeenvolging der
gebeurtenissen: de aanvankelijke voorspoed, het aanschaffen der deftige meubeltjes,
het faillissement van de fabriek waar Gijzen werkt, het ineenstorten daarmee van
alle energie, de slopende ontbering die daarop volgt, het aansporen tot
gemeenschappelijk geordend verzet door Van Tol, de zachte onderhandse hulp door
de jodenmensjes, het sneeuwruimen als welkom karweitje, waarbij die prachtige
beschrijving van vaders vermoeide hand op het sneeuwkarretje als Merijntje hem
die nederige arbeid ziet verrichten, ja, zelfs het komisch intermezzo, het verdwalen
van het katholieke jongetje, het Joodje en de socialist in een calvinistische kerk,
wanneer daar juist tegen het ‘beest van Rome’ gefulmineerd wordt, en zij zich
gedwongen zien onder het gehoor te blijven, - het is alles even goed gedaan,
eenvoudig, duidelijk en met meesterschap uitgebeeld en in compositie gebracht. De
Jong heeft achtergrondwerk verricht als een schrijver van hoge orde.
Maar er is niettemin schade toegebracht aan iets zeer kostbaars, er is een reine
kinderstem die een begin van baard in de keel krijgt. Dit is het natuurlijke verloop
der dingen, zult ge zeggen. - Zeker, maar dat mag men toch wel jammer vinden? Het helpt weinig, of gij dat al jammer vindt, zegt ge terug, het
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leven gaat onbarmhartig zijn gang en lacht om onze zwakheid als wij daarom treuren.
- Zeker, maar als daar eens één enkele uitzondering op bestond? Ergens diep in ons
zelf, waar wij ons allen een uitzondering op het algemene leven gevoelen? - Nu gaat
ge deze algemene uitzondering als de grondslag der kunst opwerpen, zult ge zeggen.
- Zeker, dat doe ik.

Een brief aan Anthonie Donker
Naar aanleiding van Leopold
Terwijl ik je stuk herlas, mijn beste Donker, gevoelde ik een onuitsprekelijke
dankbaarheid in mij opwellen voor de bescherming die je verleend moest zijn, om
zo eenvoudig en overzichtelijk over Leopolds werk en persoonlijkheid te kunnen
schrijven, zonder enig ander materiaal dan zijn verzen en enkele
gymnasium-herinneringen. Welk een voorrecht! Als de duif van Odysseus ben je
zonder noemenswaardig letsel tussen duistere rotsen voorbijgevlogen!
Leopolds werk is, meen ik, voor de meeste lezers niet ‘moeilijk’ meer. Ongeveer
tien jaar zijn telkens voldoende om de taal van een nieuw dichter in de
ontvankelijkheid van zijn volk te doen doordringen; dan is hij ingeschikt, gelijk de
beroemde wijndruppel in de zee, en zijn verzen zijn zo verstaanbaar geworden als
hun onderwerp dat maar gedoogt te wezen. Geen meetellend mens heeft nog enige
moeite om de lyrische alleenspraak in het voortvloeien van zijn bewegende regels
te blijven volgen; het ‘bijna zwijgen’ heeft afgedaan, er is hoe langer hoe stelliger
een zingende en verhalende stem uit de woordnevelen tevoorschijn gekomen; ja, wij
menen, nu wij gaan beseffen dat hij niet slechts een techniek verfijnde maar een
nieuw en innig domein ontdekte, dat er nog zelden in onze taal met zulke lange
ademteugen gezongen is. We zijn een zang gaan verstaan, die zich niet vertragen
laat door de wedergave van visuele beelden, die niet te stremmen is door de
aanwending van
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een of ander strofen-schema, die haar eigenzinnige curve niet onderbreekt voor welke
nobele uitspraak van levenswijsheid ook; een zang, niet duidend, niet plastisch, niet
predikend; een zang gelijk die van een vogel, enkel zingend en de zingende
stemtrillingen vervolgend en aandrijvend tot steeds voller en sterker vibraties uit de
donkere klankholte van het menselijk hart.
Waarvan zingt zulk een zang? Zij heeft in de aanvang geen onderwerp. ‘Zij wil
niets van de wereld hebben’, schreef A. Roland Holst, ‘zij wil enkel van de ziel zijn’.
De menselijke vogel begint te zingen, gelijk een gebed begint, met een bekentenis,
met een formule, met een bereidverklaring van de wil. Alles is dan nog zwevend, en
de voortgang is afhankelijk van het vermogen der stem, die zichzelf nog onwerkelijk
voorkomt, om het naar buiten gestamelde woord te ontdooien, het koele visioen reeds
tijdens de oproeping te doen smelten, de gerede kracht in beweging te brengen. En
daartoe is nodig, dat al terstond in de inzet een oprechtheid aanwezig is, een directheid
van aantasten, een warmte van puur menselijke goedheid, als waarover slechts
weinigen beschikken, welke althans maar weinigen beschikbaar durven stellen en
in het geding brengen. Waar deze goedheid wordt achtergehouden, kan schoon
gesproken, maar daar kan nimmer gezongen worden. Want er is iets, dat schoner is
dan schoon: het schoon-goede, zoals de Grieken het in een woordverbinding
aanduidden, zelfs zij niet bij machte om het goddelijke sub specie saeculi te
benoemen. Wil poëzie zingen, al is het maar in een zucht, dan heeft zij deel aan die
goedheid; zonder haar is poëzie het edel metaal, de luidende schel, de liefdeloze tong
van mensen en engelen, de nutteloze profetie van verborgenheden, waar de H. Paulus
met zoveel gloed voor waarschuwt: ‘zo ware ik niets’.
Deze goedheid is een oprechtheids-concentratie van de schrijver die geheel zijn
wezen in zijn woord betrekt; het is de aandachtige moed der rekenschap; een
ziele-adel, een binnen-cultuur, een ontroerings-bevattelijkheid, waardoor indrukken
tot de diepste en kwetsbaarste plekken doordringen, maar die
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zich niet gewonnen geeft vóór zij een volledig antwoord heeft uitgesproken. Er is in
haar een element doodsverachting. Zij ontstaat in de schrijver wanneer de liefde voor
zijn onderwerp het wint van zijn schrijversijdelheid. Bij de meesten onzer beklimt
zij dan de volgende trap: zij vernietigt de gewetenloze vaardigheid, de deugd der
jeugd; zij laat hem afstand doen van een wrevelige zelfhandhaving; zij doet hem
‘den dooden hond’ liefhebben, omdat ‘de tanden wit als paarlen’ zijn; zij maakt hem
een realist in de enige zin waarin dit begrip belang heeft; hij is nimmermeer eenzaam;
de wereld is een onuitputtelijke toevloed van openbaringen; het overstelpte hart
begeert te geven van zijn voorraad; men meent als men schept, dat men niet creëert,
maar slechts het waargenomene benadert. Maar Leopold? Heeft hij ooit iets
geschreven zonder deze kennis der schoonheid in de school der liefde opgedaan?
Lees zijn eerste verzen. Hem was deze goedheid ingeboren, een natuurlijk bestanddeel.
Ja zeker, Donker, goedheid als een esthetisch element, dus niet vóór of na het
schrijven, maar tijdens de handeling schrijven. Niet als betrekkelijke reactie op
levensverschijnselen, maar als volstrekt doende toestand. De goedheid van ontkiemend
zaad, de goedheid van zwangerschap, de goedheid van een boot op het water, van
een kameel in de woestijn, van een koning in de constitutie, van een schaats op het
ijs, - zo is de goedheid van het ‘schrijvend-zijn’, van het heldere toegeruste denken
in dienst der emotionele natuur.
En daarmede is Leopold altijd schrijvend geweest. Zijn zang kwam steeds uit even
diepe innerlijke verschieten als de wijde verten welke zij ging vervullen. De rivier
werd zo lang als de bron diep was. En zo was er een heen en weer slaand evenwicht
in zijn woord dat naar binnen en buiten een eendere afstand schijnt te doormeten.
Hij heeft, als iedereen, gedichten gemaakt en dichtwerk. Maar hij was altijd schrijvend,
zette al het beschikbare in, hield niets terug. Hij ‘hing’ in zijn stem, die men zelfs
herkent als hij letterlijk vertaalt. Zuiver lyrisch van
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aanleg, was hij geheel toegewezen op de ontginning van een interieur ziels-leven.
Virtuositeit heeft eenvoudig buiten zijn vermogen gelegen, ieder woord moest zich
telkens weder opnieuw uit een inwendige stilte losmaken, eindelijk rijp geworden
in zijn roerselen. Hij bezat niets anders dan een innerlijk universum. Hij bezat niets
anders, en dit nog werd, behalve als de genade van het vlijmende woord kwam, dagen
lang, maanden lang, dicht gehouden.
De eerste ‘openende’ moet voor hem Gorter met zijn sensitivistische gedichten
geweest zijn. Het was een pad naar het domein, een geur die hem van zijn landgoed
bereikte. Elk woord bevat een kleine droom, een aanwijzing naar weerszijden, en
onder zijn uiterlijke duiding is een weg die afvoert naar het gebied waar wij allen
vandaan komen. En hoe ongestoorder men het woord in het zinsverband legt, hoe
sterker het melodie ontwikkelt en hoe natuurlijker het zijn droom uitademt. De kortste
weg blijft misschien die van de dichter, die over het zinsverband weder een
versverband aanlegt, zodat het woord, met al zijn naar weerszij den openbrekende
betekenissen, bevederd voortgedreven, rust op het ademen dat hem schraagt.
Wat zeer kenmerkend voor Leopold is, is het feit dat een eenmaal geschreven, of
zelfs aangevangen, gedicht hem herhaaldelijk in de toestand waarin hij het schreef
terugbracht. Hij moet telkens jaren hebben rondgelopen met wat men een
‘kerngedicht’ zou kunnen noemen, dat dan een zekere dwang op hem uitoefende,
zodat hij het telkens wederopvatten moest, verlengen of voortzetten. Bleef zich al
die arbeid tot één aanvankelijke opzet bepalen, wat misschien betrekkelijk toevallig
was, maar waarop waarschijnlijk het gebruik van een regelmatiger metrum in de
latere jaren van invloed was, dan krijgen we de ‘langere’ aparte gedichten te lezen,
zoals ‘Cheops’, ‘Van wijn een druppel’ en, wat voor mij het toppunt van zijn werk
is, ‘Kinderpartij’ *.

*

Hoe nutteloos overigens de vergelijking tussen weergaloze meesterwerken moge schijnen,
het komt mij voor dat ‘Kinderpartij’ nadat het precies hetzelfde, maar in eenvoudiger vorm,
als ‘Cheops’ heeft gegeven, bovendien in één en dezelfde beweging, door als een spiraal in
en uit te cirkelen, nog oneindig voortgaat en op een hoger gebied aanraakt wat het slot van
‘Van wijn een druppel’ met barse hunkering van redelijk inzicht ‘in omgekeerden trant’
tracht te beseffen. De beide andere gedichten zijn misschien machtiger taalmonumenten,
‘Kinderpartij’ is, mede door zijn onderwerp en karakteristiek gevoelsvermogen, de sleutel
van al zijn werk. Ik moest voortdurend aan dit gedicht denken, toen ik voor het eerst
Donatello's Cantoria in het Dom-museum te Florence zag. Men kent die tedere stoet van
dansende kinderen, hun stoeiende uitbundigheid in de Florentijnse lente; de kleine galerij,
waar zij zich onbelemmerd door voortspoeden, schept voor het oog van de toeschouwer een
geringe afstand, juist om hun aanvallige dartelheid iets van de ernst van een betekenisvolle
optocht te verlenen; maar op haar beurt is deze arcade door de vaart en de aandrang
overmeesterd; het is of zij in wonderlijke bloei geraakt, alsof de kinderen met hun argeloze
voeten de rosetten uit het marmer en het licht uit de zuilen doen ontluiken.
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Vaak echter werd zulk een kerngedicht niet verlengd, maar werden er tussenstukken
aan toegevoegd, zoals een ieder zien kan die het ‘Albumblad’ van De Gids vergelijkt
met hetzelfde gedicht in de tweede bundel. Een ander maal ontstond een verdubbeling
als ‘Paul Verlaine’, terwijl bijvoorbeeld ‘Morgen’ één doorlopend gedicht is met
telkens wisselende inzetten. Maar nog vaker kwam het voor, dat de dichter,
teruggevoerd tot de toestand van het kerngedicht, daaraan niet voortarbeidde, maar
een nieuw gedicht, toch daarmee in emotioneel verband staande, begon op te tekenen.
Het was dan, alsof hem de brokstukken bereikten van een ergens binnen in hem
voortgaand verhaal, dat nog gedeeltelijk werd dichtgehouden tussen de
doorbraakpunten waarin het telkens even openlag. Hij hoopte dan maar, dat de
steentjes een mozaiek zouden vormen, een mozaiek met een ononderbroken tekening.
Met een eindeloze aandacht en eerbied voor hetgeen hij voelde dat hij nog niet had
‘opgebracht’, voegde hij de fragmenten samen en maakte er zelfs enige malen een
‘rand’ omheen (‘Verzen 1895’, ‘Voor 5 december’). Zo schreef hij, behalve dan de
‘langere’, ongeveer geen losse gedichten. Want hij bleef er steeds op uit, om de
tekortgeschotenheid van een enkele opwelling meer betekenis
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te geven, door het met andere gedichten, uit eender drang geboren, in onderling
verband te plaatsen. Deze verbindingen noemde hij waarschijnlijk voor zichzelf
‘albums’. * Je hebt me eens verteld, Donker, dat Leopold je de raad gegeven had,
nooit anders dan ‘kleine bundeltjes’ uit te geven. - Voor wie het eenmaal ziet, bestaat
Leopolds grote bundel uit niets dan een verzameling van dergelijke albums, en krijgt
het slotkwatrijn van zijn eerste bundel, over het ‘onverstand’ der ‘dwazen’ die zijn
‘parels’ niet ‘regen’ nog een directe betekenis.
Wat zou hij wel gezegd hebben, als hem zijn tweede bundel onder ogen was
gekomen in de vorm waarin die het publiek werd voorgelegd? Wij geraken hier op
gevaarlijk terrein en ik heb helaas de lichtheid niet van de duif van Odysseus.
Gelijk ieder wist, was Leopold bezig een tweede bundel voor uitgave gereed te
maken. Het enkele feit dat hij aan de arbeid was, bewijst dat de somberheden, die
men zijn geest in de laatste jaren toeschreef, niet de overhand behielden. Hij werkte
(mede in de zin waarin een Etna ‘werkt’), en dit werken was zijn wijze van enig
levensgeluk. Tal van varianten op ‘Cheops’, uitbreidingen in het ‘Albumblad’, nieuwe
Oosterse vertalingen, en ten slotte wederopgevatte samenstellingen van ‘vergeten
liedjes’ met, geheel daarachter waarschijnlijk, een recente en nauwelijks begonnen
cyclus van een helder soort droom-lyriek, een nieuwe uitdrukkingswijze van de
laatste jaren, toen hij, door het neerleggen van zijn betrekking, het afgerekend-hebben
met mensen en buitenwereld, een interieure verlichting van verzonken droesem en
een verloste luchtige blijdschap begon gewaar te worden, - dit alles speelde hem
door het hoofd en was bezig uit hem geboren te worden. Hij had zijn bundel, zoals
ieder dichter doet om zich ‘onder pressie’ te stellen, te

*

Hij heeft met zijn fijne ironie en met zijn zucht een woord zo diep mogelijk te laten doorspelen,
aan dit woord vermoedelijk tal van betekenissen gehecht: het poëzie-boek, de begeerde
‘witheid’ van licht, door de aaneenschakering van vervloeiende kleuren, en misschien de
aanbiedvorm voor het al te persoonlijke.
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vroeg aangekondigd. De dood heeft zijn weg onderbroken als het ineenstorten van
een brug (Ik denk hier aan ‘The bridge of San Luis Rey’ van Wilder).
Erfgenamen van zijn nalatenschap hebben het handschrift gevonden en zo goed
en zo kwaad als dat ging gedrukt. Nu is het zeer billijk dat de wet de inkomsten van
een auteursrecht noggedurende enige tientallen jaren na de dood van de schrijver
voor de naastbestaanden beschermt, maar het auteursrecht zelf, het droit moral dat
in het handschrift belichaamd wordt, moest terstond aan de staat, aan het gemenebest
vervallen, die daarvoor dan in bijzondere gevallen een uitgaafcommissie zou kunnen
benoemen, van wier arbeid de geldelijke vruchten nog gedurende de vastgestelde
jaren door de erfgenamen genoten werden, maar waardoor reeds terstond kwam vast
te staan, dat de zorg voor de edelste cultuurprodukten van een volk slechts aan de
beste handen mag worden toevertrouwd. Ik voel daar zelfs geen zweem van
onteigening in. Had de Staat, of de gemeente Rotterdam, één tiende van wat zij
dagelijks spendeert aan eendagsvliegen van toneel-experimenten, aan vitrines of
bibliotheken, uitgegeven ten bate van het nagelaten werk van iemand als Leopold,
en daartoe een commissie benoemd van twee zo uitnemende deskundigen als Dr.
P.N. van Eyck en A. Roland Holst, beiden op de voorgrond getreden door diepgaande
publikaties over de dichter, dan was het resultaat niet minder geweest dan de aanleg
van een geestelijk plantsoen, een levend bezit voor immer voor stad en land.
In plaats daarvan hebben de natuurlijke erfgenamen zich tevens als de geestelijke
opgeworpen. Hun piëteit was daarbij zo groot, dat zij zich zelfs tot geen
verantwoording van hun arbeid verplicht achtten. Het posthume werk verscheen
zonder voorbericht, en dat dit verzuim geen bescheidenheid maar angstvallige opzet
was, bleek uit het feit dat, toen de publikatie door de kokende ijver van enige
dagbladrecensenten in een betreurenswaardig gekrakeel werd betrokken, de ‘editors’,
in plaats van als de gewoonste zaak ter wereld het beschikbaar
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materiaal te hunner verantwoording aan de dag te brengen, van pure piëteit bleven
zwijgen, maar de ‘publisher’ lieten terugrazen. Deze ging, in een moment van drift,
ertoe over een tweetal heren te benoemen tot een commissie van onderzoek, aan wie
dan de papieren zouden getoond worden, waar zelfs de corrector van de druk geen
inzage van had gehad. Maar zo voorbijgaand was die drift, en zo lauw blijkbaar de
belangstelling die Leopolds werk in deze vorm had opgewekt, dat de uitspraak der
commissie achterwege kon blijven, zonder dat een haan er naar kraaide. De steen
zonk, de rimpels over het water wiegelden uit, en de doodse stilte, die nog voortduurt,
scheen zowel aan publisher als editor, die het wachtwoord ‘zwijgen’ uitdeelde, een
passende sfeer te zijn voor een figuur als Leopold, wie, volgens eigen zeggen, de
verering der jongeren zulk een onverwachte weldaad was geweest.
Gelukkig echter heeft de Nederlandse letterkunde een beoefenaar die ons allen op
het punt van psychologische intuïtie, doordringende conscientie en enorme
belezenheid ver achter zich laat. Ik bedoel natuurlijk Van Eyck, lid der
bovengenoemde commissie. Hoe het zich heeft toegedragen dat hij niet als ‘jury’
een verslag heeft doen horen, weet ik niet. Hoe dit ook zij, hij heeft niet kunnen
zwijgen, en, in de vorm van een analytische beschouwing van Leopolds
persoonlijkheid, in Groot Nederland, een studie gepubliceerd, welke, ondanks veel
literair geharrewar dat haar niet fraaier en veel intra-psychisch ontrafelen dat haar
niet leesbaarder maakt, het waardevolste document omtrent Leopold is, dat wij
voorlopig bezitten. Letterkundig gesproken, zal de duisternis eerst ophouden met het
verschijnen van een tweede, verantwoorde, ‘open’ uitgave, bevattend al het
merkwaardigs en ongepubliceerde waar Van Eyck in zijn verhandeling passim
brokstukken van laat zien. Psychologisch gesproken, moet men maar wachten op
het eerste proefschrift dat over Leopold zal geschreven worden en dat wij misschien
nog beleven mogen. Tal van bijzonderheden omtrent zijn oorsprong, aanleg, jeugd
en studie zijn nog onont-
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gonnen gebied voor het beter verstaan van zijn geaardheid, waaruit deze zuivere en
onveranderde persoonlijkheid al zijn werk geput heeft.
Het artikel van Van Eyck is van onschatbare waarde maar helaas voor te weinigen
toegankelijk. Sta mij toe, Donker, dat ik je enkele resultaten van zijn gevoelig en
nauwgezet onderzoek zakelijk voorleg.
In de eerste plaats wordt duidelijk, dat als men de huidige tweede bundel nog wil
bezigen, men hem moet lossnijden en er vier stapeltjes van moet maken.
I. Blz. 1 - blz. 84. Definitieve, door Leopold zelf gerangschikte aanvang van de
bundel.
II. Blz. 85-92 en 106-109, bijeenhorend maar nog ongerangschikt.
III. Blz. 94, 95 en 102-105, als boven.
IV. Blz. 96-101: als boven.
De bundel bestaat dus uit een aanvang die vaststaat, en drie losse conglomeraten,
die op blz. 85 beginnen. Deze conglomeraten moeten òf groter òf er moet nog een
ander geweest zijn, waar Van Eyck het ons onbekende uit citeren kan. In ieder geval
zijn deze onvoltooide ‘albums’ door de uitgever onverantwoord ontbonden en
onverantwoordelijk dooreengeklutst.
In de tweede plaats stelt Van Eyck vast, dat de inzet van geen gedicht, behalve
‘De lucht was als een perzik’, in het laatste decennium van 's dichters leven mag
gesteld worden, zodat de verzamelnaam, die ge op blz. 93 vindt, ‘Laatste verzen’,
enkel verwarring sticht. Evenals het vermoedelijk album-geschrift ‘Handen’ dat
ergens boven een afzonderlijk gedicht staat (blz. 99).
Een klein inzicht van hetgeen bij de uitgevers heeft voorgezeten, geeft de
stamelende zucht waarmee de bundel op de laatste bladzijde besluit, maar die, volgens
bovenstaand overzicht geen laatste woord, maar in II op haar plaats geweest was.
Deze zucht van nog troebele gevoeligheid zou nimmer voor Leopold, die het zo ‘naar
den zin’ had tijdens het aanvangen van zijn laatste arbeid, een ‘eindstreep’ kunnen
geweest zijn.
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Dit zweven
tusschen dood en leven
en deze pijn
O dat het nu genoeg mocht zijn.

Dit vestigt een totaal verkeerde indruk op deze plaats. Terwijl, wanneer men enkel
de piëteit gehad had, om de bundel slechts te publiceren tot zover de dichter hem
had gereed gemaakt, en daar dan desnoods een verzameling ‘nagelaten werk’ op had
doen volgen, zonder in dit onvoltooide een leidraad te willen geven (voorwaar, een
minimum piëteit!) - Leopolds laatste woord op de door hem toegedachte plaats de
eindregel geweest zou zijn van blz. 84:
elk stamelde een verhaal en ging ter ruste
een heel wat waardiger levensbesomming, en meer in overeenstemming met hetgeen
zij, die ook tot in de laatste jaren met hem bevriend bleven, vermelden over zijn
bevrijde blijdschap, de lichte opgeruimdheid, waarmede hij de wereld als een lastig
pak afschudde en aan de intense arbeid toog, welke de samenstelling van zijn nieuwe
bundel van hem vergde. Van Eyck, die over het ‘Albumblad’ aldaar zo openbarend
geschreven heeft, gelijk maar zelden over gedichten geschiedt, laat vol licht vallen,
als hij de Gids-tekst met de bundeltekst vergelijkt, op de waarde van het ingevoegde
‘Blanchefleur-paneel’. Maar geeft hij zich rekenschap van de psychologische
oorsprong dezer inlassing? De rijke blijdschap doet denken aan een poëtisch
‘renouveau’ in het hart van de dichter, een eindelijk weer gelukzalig drijven op
kleuren-wemelende visies waarvan zijn schoonste gedichten uit vroeger tijdperken
de verbeeldingen zijn.
Zo is misschien voor Leopold het leven nog welgezinder geweest dan thans voor
de hand ligt. * Zijn eenzaamheid was voor

*

Uit een brief van Leopold, gedateerd 4 april 1925, dus één maand voor zijn dood:
‘Voor het overige heeft de “droogbloeier” het erg naar zijn zin, dat kunt u denken. Er is maar
één ding jammer: dat het niet eerder gebeurd is, maar wie kon weten, dat dit nieuwe leven
mij zoo goed bekomen zou, terwijl voor zoo velen de overgang van een geregelde betrekking
tot een vrij bestaan zoo moeilijk is...’
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hem geen conditio sine qua non der poëzie, zoals dat vaak in lyrische literatuur mode
is; zij was hem een hard juk, dat hij een leven lang voorttorste, en ten slotte wist af
te schudden. Zolang hij eenzaam was, en mistroostig, was deze begenadigde ziel
even ver verwijderd van zijn wezenlijk leven, als Job toen hij op de mestvaalt zat.
Maar, we lezen het in het gedicht van het laatste tiental jaren, ook hij ontmoette
weder de vriendschap, waar al zijn werk het verhaal van stamelt, en hij zingt, in de
geheimzinnige gelukszin van het tedere woord: ‘wij werden thuisgebracht’.
Toen brak de brug onder hem.

J. van Ammers-Küller
‘Tantalus’
Er komt in de ‘Opstandigen’ een Frans meisje voor, kersvers uit Parijs arriverend,
± 1840, die haar schouderophalende familie overbluft door de mededeling van de
juist uitgevonden telegrafie. Het is niet anders dan schrijvers-gemakzucht, een heldin
zulke hoge troeven in handen te geven, om haar boven haar milieu te laten uitblinken;
de straf echter van de hoogmoed volgt natuurlijk terstond. ‘Men noemt dit bij ons
télégrapher’, zegt Sylvie wijsneuzig, zichzelf niet de gelegenheid gevend het puntje
op de i te zetten en daarmede tegelijk door de mand vallend.
Tantalus nu schijnt van a tot z in Sylvies verarmd alfabet te zijn neergeschreven.
Het loont de moeite de zedelijke gevolgen van enige dezer spelfouten eens na te
gaan.
Al in de eerste zin staat de Rue de ‘Castilione’ zonder g en komt nog eens zo voor;
daarentegen worden de Tuileries aan-
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houdend met twee l's geschreven; de Riviera leest men hier met een onjuist accent
grave op de e, en de badplaats aldaar heet Mentone; in het veelvuldig aangewend
conversatie-Engels wisselen don't en do'nt elkaar eens af; en wat te zeggen van
‘amuzeeren’ dat misschien ‘van de Muze ontdoen’ betekent, en van ‘revizie’ dat
gelukkig nog op de laatste bladzijde met s voorkomt? Kleinigheden. Zeker. Maar
lukraak schrijven is niet leuk als het niet raak gelukt is.
Er loopt door dit boek een musicus, Robert, Amerikaan, Hollander van geboorte,
man naar schrijfsters hart, een held, die zich echter met de rol van raisonneur moet
tevreden stellen. Hij bezit geen sou, wat niet wegneemt, dat hij van tijd tot tijd even
zes maanden in New York gaat lesgeven en dan in staat is de rest van het jaar met
een zakje dollars door Europa rond te slenteren. Kan desnoods. Ik heb er ontmoet.
Ze zitten met touwen schoentjes en zonder das Pernod te drinken in de Dôme. Maar
nog nooit heb ik zo'n goedmoedige vrijbuiter bij Larue zien gaan dineren in een
zijden avondmantel. Ze zijn van een ander snobisme.
Wat Jo van Ammers kan, is op de duur, op de eindeloze duur van banale pagina's,
ons het uitwendige van een gestalte tonen. Ontegenzeggelijk zien we ten slotte, in
het twaalfde hoofdstuk, Evert, de hoofdfiguur, die nog geen moment van de planken
geweest is, eindelijk in zijn menselijke gedaante zijn eetkamer binnenkomen, met
‘het gebogene in zijn schouders, zijn sterk grijzende, blonde haar, zijn onrustige,
moede oogen’. Wij zitten, als zij dit beschrijft, met het gezin mede aan tafel, wij zien
zijn matte groet, zijn suffende gejaagdheid, en het treft ons ook, hoe zwijgend hij de
schotels neemt en zonder opmerkzaamheid voor zijn omgeving begint te eten. Maar
als het op de interpretatie van Everts in het uiterlijke zo scherp weergegeven houding
aankomt, weten wij, daar aan tafel, reeds meer van Evert dan hij en zijn auteur ooit
zullen te weten komen.
Evert is het type van de behoorlijke maar voortdurend vrezende man, zonder enige
durf of geestkracht, die meer de maat-
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schappij nodig heeft dan de maatschappij hem, en die dat heel goed weet. Hij wordt
door zijn situatie drijvend gehouden. Van arme adel maar schatrijk getrouwd en in
de directie van enorme bedrijven opgenomen, zit hij zo heilzaam in de knel, dat hij
wel mee moet langs het pad der overgeleverde deugd, van links en rechts onder de
arm genomen, en we kunnen zeker zijn, dat hij des levens gevaren ongedeerd voorbij
zal worden getild en behouden in de dood en in de herinnering zijner kinderen zal
aankomen. Even zeker is, dat het hem hindert, dat hij lijdt onder de verplichtingen
der welvaart, welke hij aan een hem niet voor ‘vol’ aanziende schoonfamilie te danken
heeft. Een afstand blijft hem scheiden van de geleende en dus ongenietbare weelde.
Zijn werk, om kort te gaan, brengt hem op zakenreisjes en tijdens deze
huwelijks-vakanties krijgen zijn gedachten even ruimer spel en kan hij toegeven aan
zijn voortdurende heimelijke meisjesjacht; de geniepige persoonlijkheidsroes bij
uitstek van een in het gewone doen zelfstandigheid missend huisvader. Wat hij met
Tantalus gemeen heeft, de Lydische koning, die de goden de gebraden ledematen
van zijn zoon Peleus voorzette en uit straf in de Tartarus aanhoudend honger en dorst
moest lijden, terwijl de vruchtbomen hun takken boven hem verhieven en het water
onder zijn gretige handen week, begrijpen wij, voelt hij, maar de schrijfster, die de
meisjes als het begeerde voorstelt, ziet het niet. Kon hij in zijn groot huis zich slechts
thuis voelen, kon hij het toegeworpene zich slechts eervol eigen maken, hij keek naar
geen vrouw meer om! Eindelijk ontmoet hij het zakenreisvriendinnetje dat de treurige
energie heeft om haar voetje tussen de open deur te steken. Hij moet scheiden van
zijn vrouw, zijn kinderen vaarwel zeggen, zich laten ontslaan uit de directie, en
trouwen met het nonsens-meisje om met haar een bovenhuisleven aan te vangen.
Quantum mutatus. Het wordt natuurlijk misère. Nu eerst woont hij in een Tartarus,
nu eerst begint hij, in zijn terughunkering naar het ruime landhuis, naar de hem
ontslippende kinderen, naar de rustige goedheid van zijn verloren vrouw, Tantalus'
kwellingen be-
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wust te ondervinden. Zo zagen wij hem reeds aan de eettafel in het twaalfde hoofdstuk:
niet de te water gegane kruik die op breken staat, maar de zieleschemering, de pijnlijke
verheldering van iemand die opeens hongert en dorst naar wat hij inziet dat het
waarlijk goede des levens is, naar wat voortaan onherroepelijk onbereikbaar is,
hoezeer ook voor het grijpen. Bij deze zieleschemering had het boek moeten
aanvangen, dan was er een heel andere Evert opgerezen. Een Evert die nog wel ergens
in het hoekje van zijn hart, in de diepte van zijn afkomst, een kracht had voelen
samenballen om zich weer omhoog te stoten. En zo niet, dan had men over hem
moeten zwijgen, hem hoogstens de plaats van een armzalige bijfiguur moeten
inruimen. Men weigere levensdilettanten als romanhelden. Dat is onzedelijk.
En zijn vrouw Thora? Of zij was Evert al dikwijls afgevallen en heeft hem al meer
de hand niet boven het hoofd gehouden, of zij heeft, Evert kennend, ten koste van
wat ook, de scheiding belet. Entweder-oder. De schrijfster heeft haar een verkeerd
accent gegeven, haar namelijk tot ‘goede vrouw’ geïdealiseerd, wat Thora beslist
niet is. Dit voelt zij echter, en legt, waar Thora's goedheid tekort schiet, een
verklarende nadruk op haar rijke-dochters-trots. Hoe onjuist om in de voorstelling
van een waarlijk goede vrouw de gekwetstheid als vrouw niet de voorrang te geven!
De beste figuur, ook in de tekening van haar uiterlijke omtrek, is Roberts
Amerikaanse vrouw, Joan. Zij is uitnemend.
Maar de schrijfster schrok er zeker voor terug, dieper op haar in te gaan. Haar
gehele huwelijk, dat toch als pendant voor Evert en Thora bedoeld is, wordt
blauw-blauw gelaten en we horen minder dan een goed verstaander nodig heeft. Het
is waarschijnlijk onmacht, in vertrouwen op de charme van een vlot schetsje, luchtig
verdoken in een opzettelijke onvoltooidheid. Maar het wordt onhandigheid, waar het
schetsje uiterlijk zo verzorgd is, zo voorbereid; en de ster Robert, de moderne
huwelijksraisonneur, krijgt door deze slordigheid in de weer-
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gave van zijn eigen huwelijk, juist nu hij de proef op de som moet gaan leveren, iets
van een droeve nevelvlek.
Mag men boeken schrijven op het puin van de karakters? De boze Ibsen deed het,
maar hij nam de moeite al de stukken samen te lezen, en geen tittel of jota ging hem
voorbij. Ja, om van een boek als Tantalus iets terecht te brengen, moet men een
kwaadaardig roofdier-instinct hebben, en psychologie moet voor u behoren tot de
exacte wetenschappen. Is dit niet het geval, probeer dan een ander genre.
Dit is weer een echt boek van, zoals een mijner vrienden zei, onbegrepen vrouwen
en onbegrijpelijke mannen.

Aantekeningen bij kleine gedichten
De oogen die het hart zich heeft gekozen
Zijn zorgeloos en diep en donker als de rozen.
En 's morgens als de nacht hen heeft bemind
Vochtig en wild, als rozen in den wind.
Vochtig en bleek als rozen na den regen
Is het gelaat, dat om hen heeft gezwegen
En huiverende in den morgenwind
Droefenis naast zich op de peluw vindt.
J.W.F. Werumeus Buning

Misschien nog merkwaardiger dan dit gedicht is het feit dat men het nooit meer
vergeten kan. Ik laat het aan u zelf over, hieromtrent mnemotechnische
veronderstellingen te bedenken. Bij eerste lezing zal u waarschijnlijk alleen treffen
de zachte, vlijmende streek waarmede een zekere verwarde eentonigheid van klanken
over een harmonie van woorden voortdeint. Het is opmerkelijk, hoe vaak dezelfde
woorden herhaald worden en in welk een onvast verband. Er gaat een neuriën zijn
stille gang, maar de beelden worden immer losser en vloeiender, en als ge
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bij het einde zijt, behoudt ge wellicht niets onder uw ogen dan een onzekere weelde
van bewegende voorstellingen, die eindeloos door elkander schuiven en elkaar teder
overstelpen. Ge ziet rozen, ogen, een bed; een meisje, denkt ge, is gestorven, men
heeft rozen om haar hoofd heen op het kussen gelegd; neen, dit is allang voorbij; dit
is een droom die wij vannacht gezien hebben; toen wij ontwaakten, was het visioen
vervlogen, het lied voorbij, en de rozen, waarvan wij droomden, waren de rozen
langs ons open raam, en het lied was de nachtelijke regen, en de morgenwind stuift
dit alles voor zich heen en laat ons achter met een bijna als aanwezigheid gevoeld
gemis, de droefenis. Maar er is een wrede zoetheid in deze teleurstelling; zij verzekert,
een ondeelbaar moment, een innerlijke overtuiging, met argumenten die voor dit
moment en voor het hart volstaan. Wij hadden gelijk, nogmaals van de rozen om het
meisje te dromen, want zij trilden immers nog om ons venster heen toen wij wakker
werden; wij hadden gelijk, nogmaals haar gelaat te zien, want even zwijgend en bleek
was het morgenlicht; haar ogen, die de nacht heeft bemind, zijn met het duister
medegevlucht toen de morgen daagde, zorgeloos als zij altijd waren, maar de droefenis
die wij, gedurende het moment van ontwaken, naast ons op het ledige bed zagen
uitgestrekt, geeft een gevoelig bewijs, dat de herinnering, en de droom, en wij, gelijk
hebben tegenover de dag, en het raam, en de kille wind.
Maar kent men dit gedicht eenmaal van buiten, en zegt men het, bijvoorbeeld
gedurende een voettocht, voor zichzelf enige malen op, dan is het wonderlijke, dat
men niet alleen de wendingen en broze verglippingen blijft nabeleven, maar dat men
het als het ware langzamerhand gaat nadichten. De warmte van het organisme der
woorden deelt zich aan onze inwendige stem mede, smelt haar telkens weer, en het
is opmerkelijk, hoe lang deze verzen, hoe dikwijls ook herhaald, iets van een
improvisatie behouden. Bij iedere herzegging dichten we de vibrerende regels
opnieuw. We gaan ons rekenschap geven; en
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tegelijkertijd gaat onze verwondering van een lezende naar een scheppende over,
welke de kunstenaar kenmerkt: de verwondering van de nuchtere blik, de attentie
voor het werkende detail. In de eerste regel naderen de beide o's van oogen en gekozen
elkander, als de in- en uithaal van één ademteug, omdat de tussen liggende afstand
uit haast niets bestaat dan op h aspirerende alliteraties, die als ritmisch versnelde
opmaten tussen de beide in volle lengte aangehouden o-tonen aandoen; en ditzelfde
figuur, maar verdubbeld en gecompliceerd en nog fijner afgestemd en met nog rijker
nuancering en langer gestrektheid, herhaalt zich in de tweede regel met de twee doffe
o's van zorg en donker, de twee d's van diep en donker, de even weder hervatte o van
zorgeloos, die naar de o van rozen heenwijst; welk woord, eindelijk, met het gekozen
van de vorige regel, het rijm brengt, waar we sedert de rijke assonantie van oogen
en gekozen, een geprikkelde behoefte naar gevoelden. Als om de spanning nog te
vergroten, merken wij op, dat de tweede regel één voet meer heeft dan de eerste. Om
deze lengte weder te vergoeden, liet, kunnen we vermoeden, de dichter hier terstond
het rijm inslaan, en dit is misschien weer de reden waarom het gedicht geen sonnet
werd, hetgeen, de vier rijmen op bemind doen het denken, onbewust misschien, zijn
aanvankelijke opzet was.
U kunt, zolang uw wandeling duurt, meditaties van deze door striktheid boeiende
aard over al de acht regels van het gedicht voortzetten. Zoals de overmatige voet van
de tweede regel, zullen juist de schijnbare onnadenkendheden van de dichter u de
diepste gedachten ingeven. Ik wil u nog slechts op één daarvan wijzen. Op het
allereerste woord. Op het lidwoord de, namelijk, dat zeven keer terugkomt. Maar als
eerste woord vormt het met oogen een hiaat, en zo komt het, dat ik er, misschien
onder invloed van Engels, iets van een ie in hoor: the eyes. En dit vervolgt zich weer
tot de bijbetekenis van ‘the’ Book: het Boek bij uitstek. Dat ‘de’ hier voor ogen iets
dergelijks aanduidt, wordt terstond bevestigd en als het ware in den brede herhaald,
door ‘die het hart zich heeft gekozen’, waar-
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door dus deze bijzin laat uitbloeien wat in de aanhef reeds in knop aanwezig was.
Zo is het tweede ‘de’ van ‘de rozen’ niet alleen uit metrische noodwendigheid
aanwezig. De beide volgende malen dat het woord rozen gebezigd wordt, is het steeds
zonder lidwoord. Zij worden dan ook met bijstellingen ‘in den wind’ en ‘na den
regen’ nader omschreven. Dit zijn rozen die wij allen kennen: in een tuin, langs een
haag, in een vaas, op een graf. Willekeurige bloemen. Maar ‘de’ rozen, van de tweede
regel, zijn andere. Voor ieder mens, die naar een sterfhuis is gekomen, die rozen
naast het stille hoofd heeft gelegd, die nogmaals heeft neergeblikt om voorgoed het
beeld van het laatste samentreffen op deze wereld met zich mee te dragen, - voor
hem stijgt een visioen uit de bloemen en keren immer dezelfde rozen, als uiterst
doorstaanbare gevoelsomvatting, voor de ogen terug.

Over een tango, zeemansvrouwen, Speenhoff en Stanislavsky
Door A. Roland Holst en M. Nijhoff
Toen Lucie binnenkwam was dit voor Joost en Robert een niet onwelkome noodzaak
om een gesprek te staken, dat naar aanleiding van Goethes Iphigenie ontstaan was,
en dat zich had voortgezet in even edele als ijdele overwegingen omtrent de
mogelijkheid van een dramatische kunst, die het maatschappelijk en geestelijk leven
van deze tijd tot volkomen samenvattende uitdrukking zou brengen.
Lucie echter, - blond, lief, onverstandig, - wond de grammofoon op en richtte met
haar gestrekte hand de naald op een zwarte plaat. Een ogenblik later zette de tango
Plegaria * in.
‘Dat verlost ons tenminste van Goethe’, zei Robert, die opstond en met kennelijk
welbehagen het vertrek heen en weer ging lopen.
‘O, hadden jullie het over Goethe?’ vroeg Lucie, met aandoenlijk verlangen naar
deelname.

*

Plegaria. Tango chanté.
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‘Inderdaad’, zei Joost, ‘maar nu hebben we het over de tango -’.
‘En terecht’, vervolgde Robert; en voor zich heensprekend:
‘Dit erotisch klagen overtuigt mij tot in mijn huid, en de kunst heeft maar al te
weinig meer met onze huid te maken. Hoor je die man zingen? Voel je niet
lichamelijk, dat hij alleen is achtergebleven en nu terug wordt gezogen naar de
herinneringen aan haar, met wie zijn leven eens - hoe kort misschien - een trots en
pralend branden was. In zijn stem heeft de voortaan verterende nostalgie toch de
donkere, haast roofdierlijke vitaliteit niet kunnen doven... En hoor nu dat meer
gedempte koor van stemmen achter zijn stem: wordt dat niet gezongen door hen, aan
wie al eerder hetzelfde lot zich voltrok, dat zich thans aan hem voltrekken gaat? Geen
van hen kent meer het afzonderlijk zingen, en zelfs tezamen zingen zij niet meer
luid; maar zij zingen hem onherroepelijk naar zich toe, en al tracht hij zichzelf nog
overeind te houden in dit hartstochtelijk klagen over de éne, die híj alleen verloor,
zij zullen hem neerzingen naar de schaduw van hun gedempt en onpersoonlijk lied...
Ja, wat kan het zijn in dit soort muziek, zoals ook in de Portugese Fado's, dat
onmiddellijk ons bloed bevangt op een wijze en met een hevigheid, waartoe geen
andere muziek het vermogen heeft?’
‘Het is niet alleen’, antwoordde Joost, zich op de divan uitstrekkend, ‘de macht
dezer muziek zelf; maar die van het hoger geestelijk niveau (noem het eens
Beethoven) vergt een dergelijke, voortdurend persoonlijke, volhardingsmoed, dat
een zekere grote vermoeidheid er bijna een element van schijnt te vormen. Het is de
vermoeidheid, waarmede de Prediker zegt dat de zon op- en ondergaat, en die, volgens
hem, niet is uit te spreken. Van dit zwijgen maakt het onpersoonlijke in ons gebruik
om aan het woord te komen.’
‘Zo is het’, viel Robert in, ‘het onpersoonlijke: het vóór-persoonlijke, zou ik willen
zeggen. En wat jij van de Prediker zei, herinnert mij aan een bijzonder diepzinnige
en suggestieve bladzijde, die Yeats schreef in de voorrede bij Lady Gregory's
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“Gods and fighting men”, waarin hij in 't kort een onderscheid maakt tussen twee
poëzieën, waarvan de ene, de persoonlijke, staat onder de invloed van de zon, en de
andere, de volkspoëzie, onder die van de maan.’
De tango Plegaria was uit, en Lucie, de schijf tot stilstand brengend, zeide over
haar schouder:
‘Als ik jullie zo hoor spreken, is het mij een raadsel, waarom jullie onlangs zo
opgetogen van “Zeemansvrouwen” naar huis kwaamt -’
‘Dan zal het je nog meer verbazen, te horen dat wij er de volgende week weer
heengaan’, zei Joost.
‘En dat alleen’, voegde Robert erbij, ‘omdat een stuk van Schnitzler, dat wij
eergisteren zagen, en een stuk van Heyermans van vorige week, ons diermate
ontvankelijk maakten voor de waarde van een goed volksstuk als “Zeemansvrouwen”,
dat wij het weer nodig hebben gelijk een verkleumde een borrel.’
‘Wat ons trekt’, hernam Joost, ‘naar “Zeemansvrouwen”, is dat wij daar het volk
ondergaan als volk, als hevig organisch geheel, en niet als theoretische menigte.’
‘En dat’, vervolgde Robert, ‘het zich zo voordoet, is omdat het opgroeit uit een
beperkte maar rijke voedingsbodem en daar sterk en diep in wortelt.’
Toen Joost:
‘Deze bodem is de stad, de stad bij uitstek, urbs nostra, Amsterdam. Wij zijn de
eeuw voorbij, waarin industriële opkomst gepaard ging met volksongezondheid, en
zuiverder gevoelsleven zich in een hunkering naar landelijke eenzaamheid uitte. Er
is weer schoonheid in het beeld dat bij het woord stad voor ons oprijst. De stenen
van plaveisels en huizen snijden de mens niet meer van de natuur af, zoals voorheen,
om hem over te leveren aan een armtierige verschrompeling. Met de snelheid der
verkeersmiddelen, de trein, de fiets, de auto, varen er weder vleugen buitenlucht door
de straten, waar vroeger de schepen, de pelgrims en de kermisklanten voor zorgden.’
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‘En als een Paard van Troje heeft de radio de muren geslecht’, vervolgde Lucie met
komische hoogdravendheid.
‘Helaas een paard, waarbinnen de Grieken dreigen te verstikken’, hernam Joost.
‘Maar wat ik zeggen wil, is dat er weer stadsgeluk bestaat. Intensivering van
gevoelsleven door gelijkgestemdheid. Er is niets vernederends meer in het feit, dat
onze buren mensen zijn als wij, en naast het recht van de afzondering, die wij voor
onze intiemste en verhevenste gedachten opeisen, erkennen we als gelijkwaardig de
meeslepende macht van wat ik gaarne “gebundelde gevoelens” zou willen noemen,
gemeenschappelijke sentimentaliteiten, waar men zich vroeger voor schaamde. Ik
bewonder in Zeemansvrouwen, dat het een gehele straat, met zijn kroegje, zijn
wasvrouw, zijn oude besjes, zijn kinderen, zijn matroos, zijn pooier, voor ons doet
leven in een atmosfeer van saamhorigheid, waarvoor geen gezamenlijk antagonisme
tegen de “betere stand” wordt te hulp geroepen. De sterke couleur locale die van de
decors en het buurtdialect uitgaat, werkt tot dit eenheidsgevoel mede, maar sterker
nog, meen ik, is de afwezigheid van enige zweem van maatschappelijke haat of van
verkleinende hunkering naar het lot der hogere klassen. Wat het volk hier leeft, is
waard in het nobelst en fijnste mensenhart geleefd te worden. De matroos die aan de
wal blijft om zijn vrouw te beschermen, terwijl zijn hart naar de wijde ruimten smacht;
de vrouw die terwille van haar kinderen de hoop op de trouweloze minnaar opgeeft;
de manke wasvrouw die met haar ruwe goedgehumeurdheid zichzelf, en, met haar
levenservaring, al de anderen voortdurend opbeurt en voorthelpt; de pooier die
waarachtig houdt van de hem onttrokken kinderen; de jeugdige slop-dandy, zo
opgetogen met zijn strohoed en zo gul in zijn bewondering; de oude besjes die maar
een druppeltje drank en een beetje feestelijkheid nodig hebben, om het hart weer
eens zondags en warm te voelen dansen in de borst; - middelmatige personnages,
weliswaar, maar wier alledaagsheid de grote menselijkheid nergens aantast. Het is
alles waard geleefd te worden. Het is zelfs in diepe zin avon-
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tuurlijk. Wij zien voortdurend groei en wisseling; geen hoofdfiguur verlaat het toneel,
zonder in de scène waarin hij optrad enigszins gevorderd te zijn in de richting van
zijn wezenlijk leven, hetgeen wellicht de eerste eis is der toneelschrijfkunst. Er is,
psychologisch gesproken, voortdurend iets gaande, en in iedereen tegelijk. En deze
gebundelde en vruchtbaar op elkaar inwerkende energie, die men handelingseenheid
zou kunnen noemen, is op de meest naïeve en tevens meest oorspronkelijke wijze
ook in de tijd samengebonden. Voor ieder bedrijf vond Bouber een geëigend uur van
stemming. Het is, in het eerste bedrijf, Oudejaars-avond, een moment van “stilstaan”
dat iedereen nog voelt, wiens ziel zich niet aan het tijdeloze stuksleet. Het is, in het
tweede bedrijf, feest in de steeg: de vrouw keert terug uit het hospitaal en de deur
van haar woning is met rozen omhangen; een dag die men nooit vergeet. Het is, in
het derde bedrijf, een uur van eerlijke en innige explicatie, waarin een mensenbestaan
van binnen uit een keerpunt neemt. En het is, in het vierde, Kerstavond; de kerstboom
staat in het kroegje op het toneel; en als het menselijk gedobber een einde neemt, als
met vereende krachten de boot over de branding is geduwd en de vrouw, de man en
de kinderen op het bankje voor de boom te zamen zijn neergezeten, terwijl de kaarsen
worden ontstoken, - dan voelt een ieder, zonder dat daarover met een woord behoeft
gerept te worden, dat de grote vaart begint, dat in de ogen dier mensen de woeling
der hartstochten plaats maakt voor een vastberaden koersen; en men hoort, als men
daar oren voor heeft, in het “stille nacht, heilige nacht” dat bij de buren gezongen
wordt, een verre echo van hetgeen de herders hoorden op het veld van Efrata...
Vergeef me, beste mensen, mijn retorische uitweiding. Maar inderdaad, deze
feestelijke, ernstige momenten, waarin een tijdsstilstand het bewegen der handeling
eveneens tot stilstand dwingt, samenpakt, opheft en tot gezamenlijke eenheid voert,
hebben, als kunstgrepen van verfijnde eenvoud, mij bijzonder getroffen. Wanneer
ik me niet vergis, begint ook Tsjechofs “Drie zusters” met een verjaardag...’
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‘Om bij “Zeemansvrouwen” te blijven’, nam Robert het woord, ‘in diezelfde eenheid,
datzelfde organisch verband, leven hier ook het stuk en het spelen van het stuk. Ik
voel - en naar het mij schijnt, niet alleen omdat ik het weet - dat het geschreven werd
door één van de spelers voor zijn medespelers, ingesteld op hun beste en meest
levende hoedanigheden. Het kreeg daardoor iets als een behuizing, waar zij graag
onderdak zochten, en waar de warme gastvrijheid - en de drank, niet te vergeten, die
er met zulk een hartelijke regelmaat getapt wordt - hen vanzelf ertoe brengt zich tot
elkander te verhouden op de grondtoon van menselijkheid zonder schaamte of
voorbehoud. Ik betwijfel of - althans in onze tijd - een andere ontstaanswijze een zo
welhaast lichamelijk waarneembare atmosfeer van zulk een overtuigende intimiteit
zou kunnen bereiken. Is het, goedbeschouwd, niet hetzelfde groeiproces - het verschil
van teelaarde nu even daargelaten - waaruit de stukken van Molière en Shakespeare
ontstonden?’
‘Nee, dat gaat te ver’, protesteerde Lucie, die de goden liever goden liet en
onbereikbaar, om zich niet door een heimelijke verveling beschaamd te moeten
voelen. ‘Je kan dan even goed Speenhoff in één adem met de grote dichters noemen.’
‘Wat ik, al was die éne adem mijn laatste, niet zal aarzelen te doen. Men kan een
mooie villa en een trotse burcht niet in één adem noemen, maar die burcht en een op
z'n weg daarheen gelegen goede taveerne wél, en ik verzeker je, dat de ware
burchtheer liever bij het goede vuur in die taveerne een hete groc drinkt dan een
cocktail bij de centrale verwarming in de villa. Maar om op “Zeemansvrouwen”
terug te komen, en in het bijzonder op het spel. Ik herinner mij niet - uitgezonderd
bij het spel van de Russen - zo volkomen bevrijd te zijn geworden van het bewustzijn
een vertoning te zien, en deze bevrijding is te danken aan een samengaan van
intensiteit en eenvoud-zondernadruk, zó vanzelf en overtuigend als wij het in de
zalen, waar wij gewoonlijk heengaan, allang ontwend waren. Ik denk aan de wijze,
waarop Willem de zeeman Rooie Leen, aan het slot
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van het 1ste bedrijf, een zoen geeft, na haar beloofd te hebben voor haar bevalling
van het kind van een ander te zullen zorgen en haar te zullen trouwen als hij weer
aan de wal komt, en hoe hij, na die zoen, kortaf door verlegen goedheid, zegt: “zo
is 't net gepast” - Ik denk aan de onovertrefbare soberheid, waarmee hij haar in het
3 de bedrijf bekent, dat hij het leven aan de wal niet meer uit kan houden; ik denk
ook aan háár spel, vooral in dat heerlijke 2de bedrijf en in het laatste bedrijf, waar
ook haar verschijning een onvergetelijke indruk nalaat; en dan, van begin tot eind,
het spel van Manke Mie, dat alle tot de draad versleten platitudes over de goedheid
van het leven, over de lach-en-de-traan, en wat-al-niet, tegen wil en dank weer tot
gouden waarheden maakt. Ik ben absoluut zeker, dat Shakespeare, als hij dat gezien
had, haar bloemen had gestuurd, èn, waarschijnlijk, een fles Anisette, of wat was 't
ook weer, dat zij zo graag gebruikte. Door het noemen van enkele spelers doet men
de anderen echter onrecht, want allen spelen - en met welk een volkomen natuurlijk
en ontheoretisch samenspel! - rechtstreeks van uit het midden van het leven. Zelfs
in de sentimentaliteit - en mag een goed volksstuk die wel weglaten? - is het echt.
Als Heyermans sentimenteel wordt geeft hij mij een gevoel, dat hij iets met mij voor
heeft - dat hij mij lid wil maken van de S.D.A.P., of iets dergelijks; maar als hier aan
het slot b.v., de zeeman Rooie Leen en haar kinderen in de zeemanskroeg op
kerstnacht weer tot zich neemt, en het kerstboompje wordt aangestoken, is dat echt,
zoals een ruwgekleurde, sentimentele volkskerstprent echt kan zijn. Het enige
essentiële verschil met de grootste dramatische kunst is eigenlijk, dat hier in dit stuk
uitsluitend van uit het dagelijks leven gespeeld wordt, zonder overzicht of achtergrond.
Ik denk weer aan de goede taveerne, gelegen aan de weg, die naar de burcht omhoog
stijgt.
Wij hebben in Amsterdam - en niet ten onrechte - in bewonderende overgave
geluisterd en gekeken naar het spel van de Russen; ware echter de Amsterdamse
volksziel te Parijs of Berlijn évenzeer in de zwang der mode als de slavische ziel,
dan
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ben ik overtuigd, dat dit stuk van Bouber, door deze mensen gespeeld, évenzeer
terecht door een internationaal publiek met éven warme bewondering zou worden
ontvangen.
‘Die overtuiging heb ik ook’, zei Joost, ‘temeer omdat mijn twee blijvendste
herinneringen aan waartoe toneel in staat is, zijn: een stuk van Tsjechof door
Stanislavsky in het Russisch en “Dybuk” door de Joodse kunstenaars in het Jiddisch,
beide stukken dus in talen waar ik geen syllabe van versta. Als wij de interpretatie
niet begrijpen, heeft het beeld de neiging tekenender te worden. Ik had de
gewaarwording, alsof de toneelopening een verzonken vierde wand was van de ruimte
waarbinnen zich de gebeurtenissen afspeelden. En tijdens de opvoering van
Zeemansvrouwen heb ik zitten denken: zou het mij niet nog meer treffen, als ik
minder van de taal verstond? Want hoe kernachtig de expressies ook zijn mogen,
hun markantheid pleit meer voor hun zuivere geboorte dan voor een hoge vlucht, en
het stuk zelf heeft een veel breder en dieper beweging dan zijn taal vermag uit te
drukken. Die taal is precies toereikend voor hetgeen deze voortreffelijke spelers voor
hun creaties nodig hebben, maar zij is soms voor een publiek, dat lager zit (en staat)
dan het schellinkje, niet voldoende. Wij moeten het dikwijls doen, zoals in het
toneeltje bij de kerstboom, met wat Cicero “een welsprekend zwijgen” noemde. Het
stuk voert ons op een toren, maar is niet bij machte het uitzicht te beschrijven. Dit
verricht een schrijver als Tsjechof nog op de koop toe, maar misschien valt hem dit
lichter, omdat de slavische ziel van nature meer geneigd is dan de onze tot meditatieve
beschouwingen gedurende gesprekken en situaties. Hoewel, ook Gorki schiet hier
tekort. Terwijl een stuk als “Dybuk” eigenlijk, wat toneel betreft, een voortdurende
illustratie is van een hoog en volstrekt geestelijk gebeuren. Zulke maatstaven voor
Zeemansvrouwen aanleggen klinkt misschien onzinnig, al weet ik geen groter lof.
Waar ik naar heb zitten verlangen, bijvoorbeeld in de vierde akte, als de zeeman
terugkeert, is een alleenspraak, zoals Figaro houdt onder de kastanjebomen; of, als
dezelfde zee-
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man de kinderen terughaalt, een speech als die van Prospero tegen Ferdinand en
Miranda. Lachen jullie maar! hoe kan ik duidelijker mijn bewondering voor dit stuk
uitspreken, dan door het tot op zulk een hoog plan vermeldingswaard te achten, en
te zeggen dat de kracht ervan naar de grote taal behoefte doet gevoelen, die ik, als
ik geen Hollands verstond, er ook gereder zou hebben bijgedacht. Jouw eigen
improvisatie, Robert, op het onverstaanbare Spaanse lied der Plegaria is daar een
voorbeeld van. Maar ook Zeemansvrouwen zelf geeft een proef op de som: die liedjes,
namelijk, van Louis Davids in de eerste akte. Heeft het iemand gehinderd, dat,
gedurende het zingen, de realistische voortgang van het toneel door een soort tableau
vivant onderbroken wordt? Integendeel, deze liedjes doen uitmuntend hun dienst als
tegemoetkoming voor de grotere taal waarvan ik sprak. Ce qu'on ne peut pas dire,
on le chante.’
‘Wat mij aangaat’, hernam Robert, ‘ik moet bekennen, dat ik naast, of liever:
achter, het onmiddellijk genot, dat het bijwonen van dit stuk mij geeft, voortdurend
iets als schaamte voel. Schaamte, niet alleen omdat wij, beduimeld als wij zijn door
een onevenredige intelligentie, zozeer vervreemd raakten van deze oorspronkelijke
voedingsbodem, maar schaamte ook enigszins om mijn bewondering van dit stuk en
zijn vertoning, of beter nog: om een soort blijdschap, waarmee ik in die bewondering
iets als zelfkwelling voel. In die schaamte vraag ik mij af, of er ten slotte in die
bewondering ook nog niet een nuance van intellectueel snobisme-à-rebours erkend
moet worden. Misschien wel... Bouber moge 't mij vergeven, als 't zo is. Wij zijn nu
eenmaal zo geworden. Misbruikten wij de grijze hersenstof niet als een soort stopverf,
waarmee wij de gezonde poriën van onze geest grotendeels dichtstreken? maar wij
noemen dat liever: bezinning, inkeer, wat-al-niet. Ten slotte meen ik, dat onze
intelligentie zich niet meer zonder dit soort snobisme tegen zichzelf, of tegen eigen
misbruik, kan keren, dan alléén wanneer zij zich vereenvoudigt, of door de intuïtie
wordt vereenvoudigd, tot enkele door het hart erkende concepties. Zo
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zou ik willen zeggen, dat kunst, grote of kleine kunst, alléén waarachtig levend is,
als zij of wortels, of vleugels heeft, en heeft ook het gevleugelde niet zijn nést in het
gewortelde? In de lyrische poëzie zou men Browning een gewortelde en Shelley een
gevleugelde kunnen noemen. In een overwegend lyrische kunst blijft, wellicht, een
vernieuwing door de gevleugelde kracht nog mogelijk. Maar de dramatische kunst
eist allereerst uitsluitend wortels. Is het daarom niet, dat moderne vergeestelijkte
pogingen tot toneelvernieuwing mij al te vaak doen denken aan grote vogels, die hun
nest verloren, neerstrijkend in dode bomen; wij horen - o, zeker: hoog boven ons een
aanhoudend geluid, maar het is een gerucht van rusteloos klapwieken en angstig
krijsen. En nu ik dan toch aan het pessimisme toe ben, wil ik meteen maar verklaren,
dat “Zeemansvrouwen” mij wèl genot, maar geen hoop geeft. Het is, midden in een
oude wijk van onze moderne en “vooruitgaande” stad, een nog levende knoestige
boom, waarin de mussen en de mezen hartelijk bleven kwinkeleren - laten wij er
dankbaar voor zijn, wij, die moeten vrezen, dat de grote wouden voor de
stadsuitbreidingen hebben moeten wijken -’
‘Jij koestert nog altijd Ruskins haat tegen de stad’, viel Joost in. ‘Heeft Breitner
je nog niet doen zien, dat het een landschap is van de diepst ontgonnen grond ter
wereld?’
‘In elk geval’, zei Lucie met een diepe zucht, die juist aan diepte een bekoorlijk
tekort verried, ‘hebben jullie dit bereikt: dat jullie de volgende week niet zonder mij
naar “Zeemansvrouwen” gaan, en dat ik nu de tango Plegaria weer op ga zetten.’

Karel van de Woestijne gestorven
Hij was, overdenkt men, als men onder de indruk van zijn doodstijding de lijvige
bundels nog eens in de hand heeft genomen en doorgebladerd, - hij was in de eerste
plaats een artiest.
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Hij werd bewoond, van tijd tot tijd geteisterd, geplunderd en leeggeschud
omlaaggehaald, door een eigenzinnig, vreemd en doorgaans met al zijn wrok en
nukken machteloos hart, een hart, bedoel ik, dat de stijgingen van een verstandelijk
en geestelijk bewustzijn, wanneer die voorkwamen, niet vermocht te volgen en te
doordringen met de volle stuwing van warm bloed, zodat de toppunten van zijn
ongeëvenaard stoute kunstenaarspogingen immer iets kouds behielden, iets ijzigs,
iets winterlijk-heiligs, iets van ‘de stalen naald, wit en scherp in den guursten maar
puursten der hemelen’, zoals hij het zelf zo voortreffelijk noemde, deze man die alles
omtrent zichzelf beter wist en feller uitsprak dan ooit iemand het zal durven zeggen.
Maar behalve met dit zwakke hart, wel verstaan, was hij geboren met een zo ongemene
en reeds vroeg-rijp geschoolde taalmacht, met een zo sterk klankbord in de borstholte,
- ge moogt dit gerust letterlijk opvatten, - dat de zucht die hij slaakte een zang werd,
deze zang een noodzakelijke gewoonte, en deze gewoonte een onlesbare natuur. Dit
van geaardheid, bijna dierlijk, artiest-zijn, deze lichamelijke potentie om gedurende
de lengte van een leven de stem vibrerende te houden in de keel, verzen te ademen,
rijpe regels van zich af te schudden als vruchten, boeken in zich te laten wassen als
boomgaarden, en dit alles dragend de klank en voerend het merk van de tot in het
geringste onderdeel herkenbare meester, komt in Vlaanderen, - ik denk aan Gezelle,
ik denk aan Rubens, ik denk niet het laatst aan Vondel, tussen welke reuzen Karel
van de Woestijne in de ogen van het nageslacht een waardige plaats gaat innemen,
- komt ginds meer voor dan bij ons, noorderlingen, waar de meesters zwijgen als zij
klimmen.
Van de Woestijne heeft geklommen, geklommen naar de hemel weet wat voor
barre abstracties in zijn geest, naar wat voor zuiverende kilten van onbewoonbare
ontstegenheden, en het is denkbaar, dat deze zijde van zijn werk, waarin hij soms
van het getal en soms van de chemie spreekt, voor hemzelf de kwintessens inhield
van wat hij zocht uit te drukken. Zij ver-
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klaart althans iets van de buien van bitterheid, norsheid en teruggestortheid, waarin
hij dertig jaar lang verzen schreef van kwalijk-aanvaarde aardsheid, als het hart hem
weer achterhaalde en een ‘modderen man’ van hem maakte.
Maar hij heeft nimmer gezwegen; noch van zijn spiraalstrakke tochten naar de
ledige ruimten, noch van zijn huilende nederlagen naar de diepte zijner natuur toe.
En daar hij in deze natuur een steeds-gereedliggend taalinstrument vond wachten, is
het begrijpelijk, dat deze vaak evenzeer grootse als schaamteloze inzinkingen zo
gedurig de aanleidingen tot zijn poëzie werden, terwijl hij - globaal gesproken - voor
het proza, dat hij in een soort super-constructie hanteerde, de met koele wellust
genoteerde en geforceerde reisbeschrijvingen naar hoger streken bewaarde. En zo
komt hij me voor, deze dichter en deze prozaïst, onafscheidelijk verbonden maar
elkanders bloed bevechtend, - met de vleselijkheid van zijn stem, de directheid van
zijn instincten, de rauwheid waarmede deze instincten zo goed als ongezuiverd woord
vinden, zijn zware stemmingen, die nimmer los-dromen, zijn moedeloze mijmeringen,
die nimmer wegijlen kunnen van het ding dat hij begeert, begeert en begeren blijft,
maar, aan de andere kant, met zijn verbanningsgevoel binnen dit aardse, zijn gekrenkte
hooghartigheid, zijn uitdaging en opstand, zijn doelname naar de laatste grens van
eenzelvige bewustheid, zijn in 't zicht houden van nog maar één enkel punt van
aanschouwen: God, niets dan God zelf, niets dan de absolute Vader waartoe alles
terug moet stijgen -, zo komt hij me voor als de kentaur, waarover hij zo dikwijls
geschreven heeft, met het bleke uitgeteerde gelaat naar de hemel gekeerd, terwijl
het, buiten de kleine lichtkring van zijn bewustzijn, ergens in zijn donker lichaam,
stampt en kromt en met de ongeduldige hoeven slaat, tot het een ontspanning, een
bevrijding en een fysiek genot is, te laten uitvieren, wegrazen, te laten doodlopen,
neen, daartoe nog aan te drijven, waardoor, aan het eind, de zalige matheid als een
wapenstilstand intreedt.
Wapenstilstand. Een volledige verzoening is niet mogelijk
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geweest. Is misschien nooit mogelijk. Vergt, kan men theoretiseren, andere elementen
dan een enkel zichzelf in de hand nemen en een innerlijke gescheurdheid overwinnen.
Vergt misschien een volk dat luistert. Had hij dat? Had hij Vlaanderen? Had
Vlaanderen hem? - Vergt misschien een zich afkeren en zwijgend klimmen.
Beethoven. Rembrandt. Werd hij daartoe oud genoeg? Heeft de dood de zijde van
zijn hart gekozen en hem belet de drempel van de ouderdom, de helderheid en de
verzoening te overschrijden?
- Ge zult ondervinden dat in den beginne, als ge zijn boeken doorbladert, u niet anders
dan losse regels aanspreken. Als trage en toch betrekkelijk plotseling voltooide
afzonderlijkheden doemen vreemde en warme woordcomplexen voor u op. ‘'k Heb
mijne nachten meer doorbeden dan doorweend’ - of ‘De dag schuift vóór den Dag
gelijk een lucht vol rozen’, of (wie herinnert zich dit niet uit De modderen man?) ‘Ik
ben met u alleen, o Venus, felle star’ - of (uit Het zatte hart) ‘O late dag, gij smaakt
naar water en naar rozen’ - of ‘April, April, o lichte woede.’ - Er ontstaat een zekere
atmosferische geladenheid waarin ge u bevangen gaat voelen. Het gedicht heeftiets
kreunends, iets langzaams, en omwolkt u met een donkere ongevormde aandrift. Het
woord is hier de beurse zinnelijkheid der gedachte, en zo zwaar is de zucht van het
gekneusde ritme waar de regels op gaan, dat deze zinnelijkheid één moment iets
heeft van levenswijze berusting, van vermoeide in lichamelijkheid bevredigde rijpheid.
Hoe kan men het genot van een tedere hand door uw haar, beter weergeven, ten
slotte, dan door te zeggen dat die hand schoon is? Bestaat de schoonheid der wereld
elders dan in de gewaarwording van onze eigen hartstocht? Daar is iets van de
herfstwijsheid van de Prediker in de diepste zin van Karel van de Woestijnes beste
verzen: zoek het genot van uw hart, want alle dingen zijn in hun eindeloze wederkeer
‘ijdelheid en kwelling des geestes’.
‘Alle vleesch had zijn weg bedorven’, zoals hij boven De
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modderen man schrijft. Wat het ‘vleesch’ is, en het hinderende daarvan, nooit is het
in het Nederlands zo vleselijk uitgesproken. Maar wat zijn ‘weg’ was, kunnen we
voorlopig nog slechts vermoeden. Hij had, evenals bij ons Albert Verwey, en het
komt meer voor bij poëtisch uiterst produktieve naturen, de durf verzenbundels van
te voren te beramen, en, in de volgorde, een voortgang van het gemoedsleven aan te
wijzen. Er is misschien zulk een aanwijzing in de volgorde der onderdelen van ‘Het
huis van den dichter’, een volgorde die zich, enigszins gewijzigd en vereenvoudigd,
herhaalt in De modderen man, God aan zee en Het bergmeer. We vinden deze titels,
en het woord ‘bergmeer’ als een geestelijke opgave, terug in een der stoutste, en
sterkst autobiografisch getinte verhalen die hij ondernam: ‘De Heilige van het getal’,
in De bestendige aanwezigheid, geschreven 1913, terwijl de verzenbundel ‘Het
bergmeer’ waartoe hij dus reeds meer dan tien jaar geleden zich opmaakte, eerst
onlangs is verschenen.
‘De Heilige van het getal’ zal een der belangrijkste documenten omtrent zijn
geestelijke figuur blijven. Maar wellicht zijn er, die de Engel der Nederigheid aan
het slot niet zonder een glimlach zien nederdalen, en die in 't algemeen de ‘stalen
naald, wit en scherp’ niet als een geestelijk doel, maar als een wanhopige noodsprong
uit de ‘bedorven weg’ willen inzien. Zij vragen van de dichter niet de genialiteit der
steigeringen, maar die van het hart, en beoordelen zijn inzinkingen, gelijk hij zelf
ook deed, als ‘onuitsprekelijk-droef en-laf’. Ook voor hen heeft Karel van de
Woestijne geschreven, in de gezuiverde uren van wapenstilstand, om deze term nog
eens te mogen bezigen, als het vlees herinnering werd, herinnering en goede droom.
Ik denk in de eerste plaats aan het verhaal van ‘De boer die sterft’, eveneens uit De
bestendige aanwezigheid, misschien het gaafste dat we van hem bezitten, waar de
zintuigen van de boer op zijn doodsbed in de gedaanten van vertrouwde dorpsgenoten
voor hem verschijnen. Ik denk aan de bezonnen, rijpe verzen, waar het overluchtse
met het aardse gemeenzaamheid
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heeft, een vermengdheid van paradijs en boerse vrede, waar engelen als gasten,
getuigen, knechten of bedelaars, in een warme menselijke vorm aanwezig zijn. Ik
denk aan zijn droom, een levensgeschiedenis te gaan schrijven van Admetos, waar
Apollo als herder bij inwoonde. En ik denk aan zijn weergaloze
landschaps-beschrijvingen die al aanvangen met dat altijd even wonderbaar blijvend
‘Huis mijns vaders’, aan de naar water en weiland geurende verzen bij de oever van
de Leie geschreven, aan zijn oproepingen van tedere huiselijkheden waar ‘het zoete
linnen wordt geplooid’, en aan de ‘Zeven gebeden’ uit de eerste bundel, waarin de
dichter, om al zijn innerlijke gesplitstheid, hunkert naar de eenvoud van het goede,
oude leven, dat hij in het landelijk dorp met zoveel liefde heeft waargenomen.
Laat ik eindigen met het eerste dezer Zeven gebeden voor u over te schrijven:
De oude getrouwen, en de smidse in blij bedrijf
en 't zingend visschers-lied in de arme Leie-dorpen...
- God, ben ik uit den kreis van uw genâ geworpen,
dat ik zoo eenzaam bij de vreê dier needren blijf?
- De avond, gelaat van rust aan mijnen kus gelaten,
is droef der treurnis van mijn moede dierlijkheid;
en 't schamel brood, o God, dat mijne dagen aten,
werd buiten 't plegen van uw zegening bereid.
En zwaarder weegt de last van uw bestaan me, en loomer
in de oogen 't beeld van die in vredig werken staan...
- De schromple menschen gaan naar 't einde van den Zomer;
ik ben de vreemdeling die naar de Herfst moet gaan.
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Aino Kallas
‘Doodende liefde’ (Eros the slayer), vertaald door Herman Hana
Het is geen gewoonte in dit tijdschrift het verschijnen van vertalingen aan te kondigen,
maar ik verzeker u, dat het onder ogen krijgen van wat men werkelijk een vertaling
mag noemen, dan ook een grote zeldzaamheid is. Aan overzettingen - ik gebruik met
opzet dit lelijke woord, om het fatsoenloze der Hollandse plunje aan te duiden, waarin
buitenlandse boeken hier doorgaans de markt worden opgestuurd en daar met hun
Engelse benen, Duitse schouders, Scandinavische ruigheid en Russische weemoed,
slobberend in een slap confectie-Hollands, moeten rondwandelen, - aan overzettingen
geen gebrek. Maar vertalingen - arbeid, bezield, al is het maar voor een duizendste
part, met de ernst waarmede de Hoogmogenden een Synode te Dordrecht bijeenriepen;
arbeid, die zich de vragen stelt, hoe verrijk ik de Nederlandse uitdrukkingskracht;
hoe drijf ik, door welke verborgen bronnen te benutten, de uitheemse gedachte reeds
door de enkele werking van sterke taal ons bewustzijn binnen; in welk Nederlands
had de buitenlander zijn boek geschreven ware hij Nederlander geweest en voor de
vorm van zijn concepties op Hollands aangewezen; - vertalingen blijven schaars.
Dacht u dat Shakespeare zijn stukken geschreven zou hebben, als hij slechts over de
woordenschat van de overigens zo verdienstelijke Burgersdijk had beschikt? In de
verste verten niet. Figuren als Lear en Imogen, denk u eens even in dat ze niet
bestonden, vergen reeds in de aanvang, voor de over hen broedende en mijmerende
gedachten, al terstond een dusdanige taal-gevoeligheid om tot klaarheid en uitdrukking
te geraken, dat een jota ontbrekende juistheid of een tittel tekortschietende tederheid
voldoende geweest was, om hen voorgoed in onwezenlijk duister te hebben laten
blijven. De auteur ‘was er niet uitgekomen’, zoals men zegt. Wat men van een vertaler
eisen moet, is dat hij, alle overige conceptionele deugden van een
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oorspronkelijk schrijver even terzijde gelaten, een gelijkwaardig taalvermogen bij
zijn arbeid te zijner beschikking heeft.
Zo zijn vertalingen zeldzaamheden. Leest u nog eens ‘Akëdysséril’ door Van
Deyssel, of King Lear en Richard III door A. Roland Holst, waarvan zo juist bij Stols
te Brussel een bijzonder aardige uitgave verschenen is, wanneer u naar voorbeelden
zoekt. Op het gebied van proza, in elk opzicht een meesterstuk van vertaalkunst is
‘De sloof’ van Fanny Hurst door mevrouw J. van Schaik-Willing. Ge ziet, ze zijn er
gelukkig, die zeldzaamheden.
Daartoe behoort zonder twijfel ook de voortreffelijke bewerking die Herman Hana
ons geleverd heeft van ‘Eros the slayer’ door de Finse schrijfster Aino Kallas.
Voortreffelijk, maar tevens stoutmoedig. En dit niet alleen, omdat hij, gelijk een
voorbericht vermeldt, niet direct uit het Fins maar uit het Engels vertaalde, maar
vooral omdat hij voor dit merkwaardig boekje een even merkwaardig, maar voor
zijn doel alleszins gewettigd, Nederlands heeft opgedoken en dit heeft weten vol te
houden, daarmede als 't ware een speciaal vervaardigd instrument bezigend, hetgeen
alleen reeds onze bewondering afdwingt. De beide novellen, hier verenigd, deden
voldoende van zich spreken om de inhoud bekend te veronderstellen. Maar ik heb,
voor het verschijnen dezer vertaling, nimmer beseft, dat het mogelijk was, zonder
enig archaïsme in de spelling, het Hollands van de zeventiende eeuw, waarin de
predikant van Reigi het verslag van zijn ontzettend huwelijksleven boekstaaft, als
geëigende klankbodem te gebruiken voor een vertelling, die wat onderwerp betreft
eer van Strindberg of Hamsun schijnt te dateren. -Die echter hier, in dit Hollands,
stroef, vreemd en verheven, in deze taal van gele akten, staten-vertaling en
zeevaarders-kronieken, juist door zijn grimmige nuchterheid van een meedogenloze
hardheid wordt. De enige vergissing, voorzover ik kan nagaan, is de titel. - ‘Eros’ is
niet ‘Liefde’, wat een christelijke bijsmaak heeft. Neen, in deze noordelijkste parochie,
waar eerst een protestant het Christendom gaat brengen, dolen nog de
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spoken der onuitroeibare gonde; en het is een heidense Eros, de Vernieler, die, ten
spijt ener vurige prediking, de drempel binnendringt, die het hart van de sombere,
robbenjagende predikant en dat zijner bloedschuwe vrouw onmerkbaar behekst, en
het huis in puin doet neerstorten.

Waarom Paul Bäumer sneuvelen moet
Iedereen heeft ‘Im Westen nichts Neues’ gelezen. Maar iedereen zal wel vergeten
zijn dat de hoofdpersoon, de verteller, de ‘ik’ Paul Bäumer heet. Daarom zeg ik het
even.
Bloem schrijft in De Gemeenschap van augustus 1929, dat Paul Bäumer niet
sneuvelen mag. Dat het laten sneuvelen op de laatste halve bladzijde een
‘compositie-fout in het boek’ is. ‘Een artistieke fout en zelfs meer dan dat.’
Ik zal trachten te verklaren waarom Paul Bäumer sneuvelen moet.
Argumenten van Bloem.
1. - Het laten sneuvelen van de held is blijkbaar gedaan om de pakkende titel te
kunnen handhaven.
Bestrijding: een schrijver bedenkt zijn titel doorgaans het laatst.
Het feit dat Remarque de titel uit de woorden van het naschrift kiest, wijst er alleen
op, dat dit naschrift, en het sneuvelen daarin vermeld, waartoe het naschrift zich
eigenlijk bepaalt, voor de auteur van essentieel belang waren. Ik stip terloops aan,
dat de ‘ik’ geen held in het boek is. Ik dwaal even af en beweer, dat de titel ‘Im
Westen nichts Neues’ (welk laatste woord door Bloem doorlopend zonder hoofdletter
N wordt geschreven) in de Hollandse bewerking onjuist, eveneens zonder hoofdletter,
vertaald is. ‘Neues’ is niet nieuws maar bijzonders. ‘In het westen niets bijzonders’.
De hoofdfiguur is geen held en wat er in het boek gebeurt is niets bijzonders. De
verdediging
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van de Hollandse overzetting ‘Van 't westelijk front geen nieuws’ berust op in de
oorlog in zwang zijnde journalistentaal. Gaat niet op, want Remarque schrijft
uitdrukkelijk, dat het legercommuniqué, en niet couranten, de vermelding uitsturen.
En iedere sergeant aan wiens wacht niets gepasseerd is, maakt een bericht: geen
bijzonderheden of niets bijzonders te melden, en zou het wel uit zijn hart laten ‘geen
nieuws’ te schrijven.
2. - (Bloem:) De hoofdpersoon treedt gedurende het hele verhaal als ‘ik’ op en moet
in de laatste regel opeens als ‘hij’ vermeld worden, aangezien men nu eenmaal niet
van zichzelf kan meedelen, dat men gesneuveld is.
Bestrijding: Het gehele verhaal is in de tegenwoordige tijd, het nabericht in de
verleden tijd geschreven. Het nabericht staat daarmee buiten het verhaal. Wat het
bevat, het sneuvelen, kan dus al geen compositie-fout van het verhaal zijn. Hier en
in het voorbericht, eveneens met verleden tijd en uiterst sober gehouden, is Remarque
en niet Paul Bäumer aan het woord.
3. - (Bloem:) Paul mag niet sneuvelen, omdat het voorbericht zegt dat het boek een
vermelding poogt te zijn van een door de oorlog vernielde generatie - ‘auch wenn
sie seinen Granaten entkam’.
Bestrijding: Het voorbericht staat buiten het boek (zie boven). Paul Bäumer behoort
niet tot hen die ontkwamen. ‘Hij lag als slapend op de grond’ en ‘het was alsof hij
bijna tevreden scheen dat het zo was gekomen’. De granaat was weldadig geweest.
Paul was moe, zijn ‘ik’ wilde sneuvelen, zoals de laatste zin van het verhaal zegt;
hij zag op tegen het ontkomen. Maar het leven ‘in handen en ogen’ zocht nog zijn
weg. Aan dit onbegeerde leven maakte de granaat een eind, zeer barmhartig, zo laat
mogelijk, in de laatste maand van de oorlog, maar toch nog juist bijtijds om hem de
ellende van de aan de granaten ontkomenen te besparen. Deze ellende, die, in het
nabericht bij het sneuvelen vermeld, de pathetische klank van valse troost-
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woorden onvermijdelijk gekregen had, heeft de schrijver, omdat er ook in het verhaal
zelf geen plaats voor was, in het voorbericht aangetekend. De vondst van een meester.
4. - (Bloem:) Deze dood past niet in de toon van het boek.
Bestrijding: Dit is eenvoudig een amusante enormiteit. Een boek, waar de dood
als een watersnood de dijken van het geruste leven vernietigd heeft, waar hij zover
het oog en de herinnering reikt in alle straten staat, zodat de mensen hun zit- en
eetkamer allang ontwend zijn en reeds met het zekere genoegen van een hier luguber
aanpassingsvermogen op zolders en daken huizen, in zulk een boek, waar de dood
de verschrikkelijktse maar tevens de gewoonste en de het bestaan volstrekt bepalende
zaak ter wereld is, zou het sterven van iemand, die geen held is en niets bijzonders
beleeft, uit de toon vallen!
5. - (Bloem:) Dan is er nog een niet zo gemakkelijk aan te tonen, veel subtieler, maar
voor mij juist daarom nog klemmender, reden om dit einde als een fout te merken.
‘Im Westen nichts neues’ (ik schrijf Bloem tot in zijn spelling over) is typisch het
boek van een uit de oorlog teruggekeerde, niet van iemand, die vlak voor de vrede
gesneuveld is.
Bestrijding: Bloem schrijft in de zinsnede ‘typisch het boek van een teruggekeerde,
niet van iemand die gesneuveld is’ tweemaal het woordje van, dat misschien beide
keren door het Duitse von te vertalen is, maar hier in het Hollands verwarring schept.
Hij bedoelt ‘typisch het boek door een teruggekeerde, niet over iemand die gesneuveld
is’.
Het onderscheid is subtiel maar klemmend. Inderdaad, Remarque keerde terug en
door hem werd het boek geschreven over Paul Bäumer die sneuvelde. De spanning
tussen de beide voorzetsels, die Bloem, door ze beide van te schrijven, verslapt heeft,
geeft precies de afstand weer tussen auteur en onderwerp. Al is de identiteit van
Remarque en Bäumer zeer groot, er is ruimte dat de een zijn boek schrijft en de ander
sneuvelt. Het
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een sluit het ander niet uit. Remarques hart is op de slagvelden gebleven. En hij kan
zeggen met de onbekende dichter van het middeleeuws Egidius-lied:
Ic moet noch zinghen een liedekyn,
Nochtan moet (ic) emmer ghestorven syn.

En dit is, in twee regels, de ondertoon van dit prachtige boek. Typisch door een
teruggekeerde, typisch over een gesneuvelde. De ontkomen Paul had een wanklank
gebracht van gunstig toeval of van heldhaftigheid in deze algemene ontreddering.
Hij is geen Odysseus, hij is geen Gijsbrecht. Deze on-goddelijke duider verliest geen
stad en land, hij verliest zich zelve. Hij laat zijn leven achter als iets waarvan hij toch
vervreemd is. Niet-sneuvelen had van zijn figuur een Wandelende Jood of een
Vliegende Hollander gemaakt. En dit valt eerst recht buiten de toon van het boek.
Er rest nog een vraag, door Bloem niet geopperd, waarom Remarque zijn hoofdfiguur
dan niet Paul, maar ‘ik’ heeft genoemd. Omdat het boek, zou men kunnen antwoorden,
niet een verhaal maar een persoonlijke ervaring wil zijn. De geweldige gebeurtenissen
van de oorlog ontnemen weer aan de daarin ondergedompelde ‘ik’ al het onaangename
dat een boek in de eerste persoon spoedig aankleeft. Bovendien moet Paul iedere
soldaat kunnen zijn. Het is een vorm van in deze tijd ongeëvenaarde
schrijvers-bescheidenheid.
Het voortreffelijke boek met het algemene succes doet meer voor de kunst, dan
de kunst, met al zijn vlagen van naturalisme en expressionisme, die er gezuiverd tot
een nieuwe zakelijkheid in verwerkt zijn, voor dit boek deed. Dit tegen de
Mandarijnen, die meesmuilen dat het voor zeker negentig procent om extra-literaire
beweegredenen gelezen wordt.
Iedereen heeft ‘Im Westen nichts Neues’ gelezen. Maar iedereen vergeet dat de
hoofdfiguur Paul Bäumer heet.
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Het beste wat men erover zeggen kan, is wat op de omslag staat: het is het Duitse
monument voor de Onbekende Soldaat.
Wie een hart heeft, neme zijn hoed af; wie een zakelijk en deskundig beoordelaar
zijn wil, meditere eerst over de grond zijner bewondering en zij daarin goed en gul.
Aanmerkingen passen niet bij een monument en een meesterwerk. Wat we zoeken
zijn verklaringen en beter verstaan. En misschien vinden we, allereerst, dat het ‘een
artistieke deugd en zelfs meer dan dat’ is, de ‘ik’ te laten sneuvelen.

Enige toneel-voorstellingen
‘De drie-stuivers-opera’
De drie-stuivers-opera, alias Drei Groschen Oper, alias The Beggar's Opera, is een
fortuinlijk stuk met een bijzonder gelukkige levensloop. Ze komt dan ook regelrecht
uit Arcadia, uit het artificieel Arcadia, wel te verstaan, maar dat met evenveel
werkelijkheid in de menselijke verbeelding gedurende honderd jaar heeft bestaan als
welk ander Wild West of Dorado ook; uit het Arcadia, dat voor Hooft een gedroomde
tuin was waar prinses Granida in rondreed, dat bij Huygens het Voorhout heette waar
de avondrust der burgers in promeneerde, en dat, ondanks dat het van een idylle een
mode en van een mode een fin-de-siècle geworden was, een door geen ander Elysium
overtroffen finale speelde op het schavot der revolutie.
Maar nog ruim zeventig jaar vóór deze fatale gebeurtenis, juist ongeveer in het
jaar dat Poot, in de nachtstilte van ons Hollands landschap, de Maan in Endymions
armen liet rusten, kwam er in Engeland een even raadselachtig als vernuftig brein,
dat Jonathan Swift heette, de man van Gulliver's travels, op het denkbeeld, dat men
een vreemd en verrukkelijk soort verzen zou kunnen schrijven, wanneer men het
pastorale genre, gelijk destijds in zwang (naïeve herders, landelijke verzuchtingen,
natuur-fabels, e.d.), eens ging aanwenden voor het stadsvolk,
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zoals men het uit den treure voor het landvolk deed. Het bucolische van de
baliekluiver, het schuinsmarcheren van de leeg- en klaploper, de ongereptheid van
het vrije plebs, wie het moeras nu eenmaal een element is, de after-all schuldeloosheid
der volstrekte onmaatschappelijkheid, de levenszwier zonder enige scrupules, het
oer-oud Germanen-genot van te drinken en te dobbelen, terwijl de vrouwen het werk
verrichten (hier natuurlijk alle mogelijk straatwerk); - was dit niet even arcadisch als
welk ander landelijk paradijs ook? - Er bevond zich toevallig onder Swifts vrienden
een innemend individu, met de opgewekte naam John Gay, die zich voornam zulke
verzen eens te gaan proberen.
John Gay had achter de toonbank gestaan in een zijdewinkel. Hoe lang dat duurde,
en met hoeveel voorkomendheid en schelmsheid hij de dames bediende, weet zelfs
Dr. Johnson niet, maar in 1712 werd hij particulier secretaris van een hertogin die
zich gaarne prinses liet noemen. Het beste wat hij in de zee van vrije tijd welke deze
betrekking hem bracht verrichtte, was het opstellen van een vloeiend gedicht
‘Landelijke vermaken’ dat hij met een vleiende dédicace aan de grote Alexander
Pope opdroeg. Pope was gecoiffeerd, en Popes vrienden werden Gays vrienden, al
bleven ze hem meer als een charmante jongen dan als een collega beschouwen. Zo
ongeveer als Lafontaine, waar hij in karakter zeer veel en in talent misschien meer
dan men aanvankelijk meent mee gemeen heeft, door zijn vriendenkring beschouwd
werd. Met oprechter genegenheid althans dan achting. Hij verwierf in 1720, door bij
intekening zijn verzamelde gedichten aan Lord Zus en Lady Zo te verkopen, een
ongehoord kapitaal, waarmede zijn vrienden hem hielpen speculeren, tot het
vertwintigvoudigd en toen weer geheel verdwenen was. Van woede, en meer nog
van puur gebrek, werd hij ernstig ziek. ‘Denk eens aan, niet meer dagelijks een schoon
hemd en schapenvlees.’ Maar in 1723 mag hij reeds weer aan het Hof komen
voorlezen, en in 1726 snijdt hij over een beloning, die de jonge Cumberland hem
voor een bundel opvoedkundige
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fabels zou geschonken hebben, met zulke wilde bedragen op, als slechts armoede en
ijdelheid kunnen ingeven.
In 1727 onderging hij wederom bittere teleurstellingen, die hem bespaard waren
gebleven, had hij zich eerder Plantijns ‘n'espérer rien des grands’ ter harte genomen.
Op dit moment kwam Swifts losse opmerking en Gay ging voor het eerst met geheel
zijn hart en verstand aan de arbeid. Het werd iets minderlyrisch' dan de Dean verwacht
had. Het werd een balladeopera, een oplichters-vaudeville met zang-intermezzi, half
een parodie op de muzikale Italiaanse opera, en voor de andere helft een proza-dialoog
van een zo rechtstreekse en daardoor ontwapenende gewetenloosheid, met liedjes
zo suikerzoet-immoreel, als slechts het land van Fielding en Congreve kan opleveren;
en het succes was in Londen en geheel Engeland jarenlang zo overweldigend en
aanstekelijk, dat de Italiaanse opera haar zaal moest sluiten, dat de wegen op het
Britse eiland als nimmer tevoren wemelden van bandieten en zakkenrollers, en dat
John Gay, toen hij in 1732 plotseling stierf, in Westminster Abbey werd begraven.
Swift, met het voorgevoel van een naderend verlies, legde de brief met de doodstijding
enige dagen ongeopend terzijde.
Ziehier de voorgeschiedenis van de Drie-stuivers-opera, welke men thans in een
uitnemende bewerking en uitvoering in het Centraal Theater te Amsterdam moet
gaan zien. Ging het te Londen, vlak na de oorlog, gedurende vier jaar, als een
charmant-gemonteerde ondeugende antiquiteit, de Duitse bewerker Brecht, wiens
voorbeeld Defresne, de Nederlandse schrijver en regisseur, grotendeels volgde, heeft
er een modern, met alle opzettelijkheden modern, music-hall-spel van gemaakt, en
de nieuwe ‘levensliedjes’, op melodieën van Weill, genre tango en blues, doen het
overige om de tweehonderd jaar die het stuk telt te laten vergeten. De bewerking is
bijzonder gelukkig geslaagd. De Engelse valse speler Macheath is een
apache-moordenaar geworden, en oefent zulk een aantrekking uit, dat de
politie-commissaris, die twee eeuwen geleden de medeplichtige
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was van Peachum, de heler en zakkenrollers-africhter, thans als een gezworen
kameraad van Macheath optreedt. Zij zijn oude dienstvrienden, en met dit
kameraadschapsgevoel door dik en dun, volgens Remarque het enige goed dat de
oorlog bracht, is de inhoud opeens van onze tijd geworden en heeft nog een geheel
andere diepte dan het origineel verkregen. Ook de verrukkelijke scène in het huidige
stuk, de bruiloft van Macheath en Polly Peachum, met de gestolen
huwelijksgeschenken, kwam in het oorspronkelijke niet voor, evenmin trouwens als
het lied van Macheath onder de galg, waarvoor Brecht en Defresne dood-leuk Villons
beroemde ballade ‘Frères humains, qui après nous vivez’ vertaalden. Het is
merkwaardig na te gaan, hoe dit onvergelijkelijke brokje poëzie zowel het spel als
Macheath's karakter met één ruk naar de hoogste tragische spanning opvoert, waarvoor
dan weer de bewerkers als een verlossende finale vonden het juist op tijd verschijnen,
tijdens het schorre jubelen van een slotkoor, van de redding-brengende ‘pijlsnelle
bode des konings’, een deus ex machina, die, zoals de bedelaarsmeditatie waarmee
het stuk besluit, mijmert: ‘in werkelijkheid nimmer komt, maar van het toneel een
kortstondig paradijs maakt.’

‘Het hoedje uit Florence’
Van hoeveel belang een goede bewerking is, kan men zich duidelijk maken, als men
na De drie-stuivers-opera eens naar ‘Het hoedje uit Florence’ gaat zien. Het is een
opgerakeld stuk, uit de tijd van onze oud-tantes, mahonie-meubelen en
huiskamer-muziek, een vermakelijk prul met een cascade van dwaze situaties,
Labiches eerste Werk (1851), dat zonder grondige herziening niet meer te vertonen
valt. Maar de bewerking is in één woord jammerlijk; Simon Koster heeft door het
invoegen van de platste cabaret-conférencier-moppen de stemming van Tweede
Keizerrijk, welke in het oorspronkelijk stuk nog fijntjes tussen het sarcasme van
Daumier en de fantasie van Offenbach heen en weer tintelt, bedorven, en er niets
voor in de

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

618
plaats gebracht. Waarom, als in het laatste bedrijf een schildwacht op de wijze van
Speenhoffs ‘mannetjesputters’ wordt afgelost, waarom niet in deze richting verder
gedurfd en het bedrijf naar de Dam, waar zo vele nachtfuifjes een einde nemen,
verplaatst? En het stuk begonnen op het Kalfje, inplaats van in het Bois de Vincennes?
En het derde bedrijf in een grachtenhuis? En als bruiloftslied ‘wij gaan nog niet naar
huis’ canonisch bewerkt? Men had er misschien nog beter een stuk à la een novelle
van Wodehouse van kunnen maken. Piëteit tegenover het origineel is hier overbodig.
En De Meester Jr. wiens regie, vooral van de bruiloftsstoet, aan durf en zwier niets
te wensen overliet, had dit heus wel aangekund, en op deze achtergrond meer reliëf
aan de groteske optocht verleend, dan thans het geval was, nu het meest fade
operette-libretto abrupt werd afgewisseld door Blauwe Vogel-effecten. Het tempo
was voortreffelijk, maar het werd door de luchtledigheid zodanig versneld dat het
rammelde en vermoeide. En ondanks alle tierelantijnen en fantastische tableaux van
soms grootse onzin, ondanks een werkelijke verkwisting van regie-virtuositeiten,
welke maar zeer weinig toneelleiders De Meester kunnen nadoen, snakte men
meermalen naar de rust, al was het maar van een historisch miniatuur, van een
sentimentaliteit of een andere menselijke gemeenplaats. Men kan dit zonder twijfel
alles aan de bewerking wijten. In ieder stuk dat goed getimmerd is, en dat is Le
chapeau de paille d'Italie, kan men betekenis leggen door een nieuwe bekleding.
Maar die moet midden-in aanvangen, in het hartje, en er niet met dikke vlokken van
kleuren wollig omheen wapperen. Niets bespeurt men zo spoedig als de onzichtbare
ijdelheid van binnen. Ik moet even Georgette Hagedoorns, bijzondere creatie van
het bruiloftskind vermelden.

‘Een ideaal echtgenoot’
‘An ideal husband’ is Oscar Wildes beste blijspel. Maar het is dat niet alleen, het is
werkelijk een meesterstuk, en behoort
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tot het beste wat er in zijn genre de laatste vijftig jaar geschreven werd. Ik geef er u
de juist één tikje tè bedachte Pleasant plays van Shaw, plus de tè gevoelde van Barrie,
plus de tè smal geintrigeerde van Molnar, gaarne voor cadeau. De humor van de
echte blijspeldichter heeft steeds de finesse om niet alleen zijn omgeving, maar in
de eerste plaats zichzelf uit te beelden. De autobiografische tint is hier een daad van
rechtvaardigheid, om niet slechts ten koste van anderen zijn geest te tonen. Bovendien,
men houdt de mensen geen spiegel voor, en voelt daar het dieper belang niet van,
zonder zelf met een mengeling van vertedering en ijdelheid daar urenlang verwijld
te hebben. Het blijspel is de meest lyrische toneelschrijfkunst. Ge merkt dit bij
Beau-marchais, bij De Musset, aan wie ik vooral denk dat Wilde in deze veel te
danken heeft.
In de Amsterdamse couranten, bij de oordeelvellingen omtrent Verkades
wederopvoering van de Ideaal echtgenoot, hebben de verslaggevers elkander algemeen
nagepraat dat dit stuk verouderd zou zijn. Dit is alleen juist, wanneer verouderd
klassiek betekent. Het stuk is vol fijne en over de gehele breedte van het gegeven
vertwijgde zielsbewegingen, die altijd blijven boeien. De raillerie van de dialoog,
die nimmer kwetst en door niets anders dan puntigheid van in kort bestek verborgen
gehouden gevoels-echtheid opvalt, beoogt alleen de personen in de gelegenheid te
stellen zich in omgangstaal rechtstreeks uit te drukken. Geen enkele pose is hinderlijk
wanneer men uit verlegenheid met eigen inwendige goedheid poseert, en de handeling
gaat er natuurlijk en ingetogen toe en forceert door geen enkele overbodige
complicatie dit spel van fijnzinnige karakter-ontplooiing. Welk een rijkdom van
motieven! Robert Chiltern, de man die gespannen voor zijn ambitie leefde, en eindigt,
op het moment dat hij bereikt wat hem voorzweefde, liefde hoger te stellen. Lady
Chiltern, die aanvangt met de verering die zij gevoelt voor de nobele idealen en
onkreukbare levenswandel van haar man (‘we needs must love the highest’) voor
liefde te houden, en eindigt eerst recht te weten wat liefde in
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het hart betekent, wanneer het standbeeld is ingestort. Mabel en Lord Goring, de
beide leeglopers, die het leven zo scherp zien dat zij hun eigen hart niet meer au
sérieux kunnen nemen, en die blijken niets heviger te begeren dan gewone stervelingen
te worden (Mabel: ‘All I want is to be a real wife to him’, en Goring: ‘I prefer my
career domestic’; hun beider laatste woorden). In al deze vier figuren, evengoed in
Chilterns Streberei, als in zijn vrouws zelf-begoocheling, evengoed in Mabels
franchise als in Gorings ledige mondaniteit, zit een goed deel, zit het beste deel van
Oscar Wildes eigen persoonlijkheid uitgesproken, met in het verborgene het fatale
heimwee naar een werkelijkheid, die te rauwer en vernietigender zijn leven zou gaan
openbreken, naarmate zijn geslepen cynisme zich hoogmoediger verzette. Want zelfs
de bazar-glans van het namaak-Perzisch en de kunst-orchideeën, waarmede hij het
merendeel van zijn werk overlaadde, krijgt een ‘wachtende’ betekenis, wanneer men
de Gevangenis-ballade in het uitzicht houdt, dat ijzeren gedicht van broederlijke
deernis, die menselijker kreet dan ooit enig socialistisch dichter aanhief, een gedicht
dat men, als het niet door een cel-nummer getekend was, aan Tolstoi alleen zou
kunnen toeschrijven.

Matthijs Vermeulen
‘Klankbord’, een verzameling muziek-kritieken
Er is, in onze letteren, maar één man waarmede Matthijs Vermeulen als essayist te
vergelijken zou zijn; maar één man, die nog met zulk een gedrongen gloed schreef
over verschijnselen op kunstgebied, alsof zijn overtuigingen zijn beginselen waren
en hij voor die beginselen een godsdienstoorlog aanbond; en dat is Van Deyssel, en
dan nog de Van Deyssel uit de beste periode en in de beste opstellen. Er is nooit zo,
door niemand in het buitenland, naar mijn weten, over Zola geschreven als door Van
Deyssel, en wanneer ik enkele bezielde pagina's van Proust uit-
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zonder, weet ik niemand die Beethoven met zulk een machtige pen geschetst heeft
als Vermeulen, toen hij twee jaar geleden, naar aanleiding van de honderdste sterfdag
van de onvoorwaardelijk bewonderde meester, een artikel in dit tijdschrift plaatste,
dat men in deze verzameling met onverzwakte waardering zal herlezen.
Vermeulen, met zijn explosieve potentie, met zijn heroïsche vererings- en
vernietigingsdrang, met het verbeten en bezeten Hercules-gebaar waarmede hij zijn
zinsneden hakt en hamert, zou ook een met Van Deyssel vergelijkbare macht in zijn
tijd kunnen bezitten en de hemel weet wat voor baanbrekende vernieuwingen in ons
bewustzijn kunnen teweeg brengen, wanneer er, waag ik te vermoeden, een geheel
toevallige omstandigheid, buiten zijn toedoen en ondanks zijn heftigste hunkering
ontbrekend, in zijn leven aanwezig ware. Deze bewonderings-begerige, deze enorme
handen die niet alleen wensen te strijden maar ook te beschermen, deze sterke keel
die niet alleen wil vermanen maar ook van zalige aanschouwing jubelen, vindt geen
meesterlijk tijdgenoot als voorwerp voor zijn verrukkingen, maar moet een eeuw
terug, naar Beethoven, om zich met onomwonden hartstocht aan het bewonderde te
kunnen geven. Deze Nietzsche heeft geen Wagner, deze Van Deyssel geen vier jaar
oudere Kloos, als troostende manifestatie van een ophanden zijnde en reeds bepaalbare
schoonheid. Zulk een gemis heeft onberekenbare gevolgen. Het is een verloochening
van het absoluut-psychisch element, dat aan elke geestelijke vernieuwing als drijvende
oorzaak ten grondslag ligt, wanneer men de beweging van '80, als letterkundig
verschijnsel, ergens anders aan toeschrijft dan aan het eenvoudige feit, dat Van
Deyssel met recht een mateloze bewondering kon koesteren voor de vier jaar oudere
Kloos, die op zeer jeugdige leeftijd zijn onvergelijkelijk werk had geleverd, voor
Kloos die weer van zijn kant in de betreurde Perk steun vond. Ik zou dit voor Gorter
ten opzichte van Van Deyssel, voor Leopold ten opzichte van Gorter kunnen
doortrekken, en het zou u misschien duidelijk
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worden, hoe de omkeer van '80, die zich anders waarschijnlijk schilderkunstig of
sociaal gekleurd het helderst geformuleerd had, thans, door de machtige
persoonlijkheden dezer schrijvers en hun onderlinge relaties, voornamelijk onder
letterkundig aspect op geheel ons volk invloed heeft doen gelden. Ik wacht al jaren
tevergeefs op een studie of een dissertatie, die dit allereenvoudigst gezichtspunt als
basis durft nemen, die van hieruit het onderscheid kan maken tussen het begrip
‘Tachtig’ en het daarmee geheel niet identieke begrip ‘Nieuwe Gids’, die aantoont
hoe dit laatste gedurende zes jaar het orgaan kon zijn van het eerste en als zodanig
van een voor een tijdschrift in de geschiedenis onzer letteren ongeëvenaard belang,
en die dan als vanzelf de gronden blootlegt waarom het zo plotseling, omstreeks
1894, ineenstortte. Een geheim waar elk scherpzinnig mens achter kan komen, als
hij maar niets in handen neemt dan het werk van dit handjevol enkelingen, en uit het
Handboek van Prinsen e.d. alles vergeet behalve de daar vermelde jaartallen.
Maar Vermeulen mist zulk een meester en tijdgenoot, mist hem aan de ziel en aan
den lijve, en dit geeft letterlijk aan zijn stem iets van een roepende in de woestijn.
Wie dit zo ziet, zal met een bijzondere ontroering de drie artikelen lezen, welke in
deze bundel aan Diepenbrock gewijd zijn, en een interieur drama vernemen in het
‘Tot een schaduw’ waarmee hij zich rechtstreeks tot ‘de eenige die genie heeft’ richt.
- ‘Gij zijt een meester en speelt de schim. Dat zijn onze verlangens niet. Dat bukt
ons, dat vermindert ons, dat vermindert onzen moed en onze hoop... Wat helpt in dit
zonderlinge geval Diepenbrock, die eene schim wil zijn, alle bewondering en
geestdrift?... Hij staat in de groote stilte, onbereikbaar voor òns, onbereikbaar voor
zichzelf. Zijn idealen schemerden en hij is meegegaan in den schemer, tot hij voor
ons tijdgenooten nauwlijks nog een levend wezen is... Geen enkel enthousiasme zal
daarbij baten...’ Heeft één onzer ooit Leopold zo durven toespreken, en had hij niet
hetzelfde gelijk gehad als Vermeulen hier? Maar daar vlak
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vóór laast gij de verrukte jubelzang over ‘De Mis van Diepenbrock’, en daar vlak
achter ‘De uitvaart van Diepenbrock’ met een prachtige evocatie van Diepenbrocks
kamer aan de rand van de stad, met het ‘wijkende’ van de meester tegenover
stadsuitbreidingen en moderne muziekrichtingen, en met de zucht, bij het zien van
Diepenbrocks dirigeerstokken, waarop deze de schaarse data zijner uitvoeringen
geschreven had; ‘ja, veel onvervulde verlangens laat hij achter.’
En daar is, ander voorbeeld, zijn afrekening met Stravinsky, wie hij in de laatste
werken intellectuele luiheid en lauwheid verwijt, karakterloos-modern tegenover de
zeldzame energie van de aanvang. Maar sla terug en ge vindt een kenschetsing van
de boer-componist, de Oostenrijker Bruckner ‘de eenige, na Beethoven, die
onbeschrijflijke dingen gecomponeerd heeft’, een kenschetsing als een met oer-woede
ontworpen borstbeeld, in welks leem men de duimlengte en de vingerindruk van de
boetseerder wel moet herkennen.
Sla terug, via ‘De dubbele Bach’, ‘Harmonie-Contrapunt’ naar het deze bundel
inleidend artikel ‘Buiten de warreling’. Ge leest daar naar aanleiding van Mengelberg:
‘Naast al zijne fouten of bedenkelijke hoedanigheden beschikt een Mengelberg over
zijn onweerstaanbaren magnetischen stroom van muziek, waartegen ik het altijd zal
moeten afleggen. Ik zelf heb nooit zijn consequente tegenstander kunnen blijven...
Het is zonder twijfel jammer, dat ik Mengelberg niet heb kunnen bewegen tot mijne
zienswijze, die werkelijk van een hoogere gradatie is dan de zijne. Ik kan mij niet
voorstellen, dat eene in wezen zoo uitnemende natuur als de zijne, zich op den duur
bevredigd zal voelen met eene muziek-beoefening, zooals zij zich in den loop der
jaren gesolidifieerd heeft -’
En lees daarop het slot van de Bruckner-studie en ge hebt, als ge verband durft
leggen tussen dit en de persoonlijke roep naar Mengelberg, een beeld van wat ik een
interieur drama noemde:
‘Hanslick was Bruckner's verbeten en lang niet nobele aartsvijand. Hij heeft den
meester der negen symphonieën, welke...
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gecomponeerd zijn als zingende architecturen, blindelings verworpen en onbehoorlijk
uitgescholden. De tijd was te onrustig en te woelig voor Hanslick om de waarheid
te zien en Bruckner miste er de scherpzinnigheid voor. Maar eene
Bruckner-psychologie zou rekening moeten houden met deze twee fundamenteele
factoren: Hanslick, die hem afmaakte, die hem levenslang door het hoofd spookte
en dien hij wel gaarne tevreden gesteld had met een goed werk, naïef als hij was. En
verder het idee, dat er eene sfeer was boven den mensch, boven het leven, eene sfeer
van onzienlijk licht, van wonderbare warmte, waarheen alles trachtte, waarin alles
zou opgenomen worden en opgelost en stralend vereenzelvigd.
Bruckner, de arme, povere, tragische Bruckner heeft zich misschien meer
uitgesloofd voor Hanslick dan Brahms, Hanslick's vriend en ideaal. En om dat
onuitgesproken, verre en gedroomde licht te naderen ontwierp hij de eene symphonie
na de andere; met altijd denzelfden, langzamen opgang, dezelfde moeizame bedevaart
van eerste deel over adagio en scherzo naar de stijgende glories der finale, waar alles
radieerde in eene roos van vuur. -’
Het meest intense boek, het best geschreven proza, dat dit jaar in Nederland
verscheen.
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Moderne dichters
Paul van Ostaijen
Te denken, dat ik de weinige vrije uren, die de militaire dienst tijdens de mobilisatie
mij overliet, besteedde aan het lezen van letterkundige tijdschriften! Het was in het
najaar van 1916. Men wordt naderhand nimmermeer zo gespannen op literaire
actualiteit, als in de maanden dat men zelf zijn eerste bundel poëzie uitgeeft. Mijn ‘
Wandelaar’ was een korte poos verschenen, toen ik in een tijdschrift voor het eerst
verzen van Van Ostaijen las, aangehaald in een bespreking van zijn eerste bundel ‘
Music-hall’. Ik zal die indruk nooit vergeten. Het waren slechts een paar regels, die
door de recensent tamelijk belachelijk gevonden werden, maar die ik nog uit het
hoofd citeren kan. Ik ‘herkende’ terstond. Voilà un homme, zal ik zo ongeveer gedacht
hebben. Er was iets in de hardheid van het beeld, in de rapiditeit van het ritme van
deze enkele nuchtere regels, welke voor mij boekdelen spraken, waarvan ik de durf
kon beseffen, en waaruit ik onmiddellijk opmaakte, hier voor iemand te staan die in
dezelfde tijd leefde, voor eindelijk iemand waarmee ik rekening te houden had. Ik
wist ook terstond waar hij vandaan kwam, dat wil zeggen, welke literaire school hij
doorlopen had. Het nonchalante spleen van Laforgue en daarna het unanimisme van
Jules Romains. Hij streefde nu, wist ik, naar een inwendige zelf-herneming, naar het
vinden van een eenheid te midden der levensverschijnselen, en dat in een wereld,
waarin hij zichzelf niet mocht toestaan het ene ding te verwerpen en het andere te
aanvaarden, het ene schoon en het andere onschoon te noemen, maar waarin hij
zichzelf oplegde, de ganse schepping ipso facto als één esthetisch geheel zich voor
ogen te bewaren. Iedere kritiek, iedere kiezende beschouwing, betekende zwakheid
van blik, betekende zichzelf niet durven openbreken tot het absolute ‘zien’, betekende
bewustzijns-verenging, moedwillige bewustzijnsverbijzondering. De weg tot het
‘opengebroken zien’ was het ‘constateren’, de taalhardheid, het voorkeurloos noe-
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men van elk beeld met gelijk gewicht. ‘De grasspriet is niet geringer dan het wentelen
der sterren’ sprak Walt Whitman, en, als literaire consequentie daarvan, ‘schaf de
bijvoegelijke naamwoorden af’, had Marinetti in zijn manifest van het futurisme
uitgeroepen (Nog steeds een der heilzaamste wenken die men aan een beginnend
dichter kan geven). Onze enige taalrijkdom bestaat uit zelfstandige naamwoorden,
de directe voorwerps-benoemingen; wij maken ons deze uitwendige wereld van het
oog tot een inwendigheid, tot een bewust eigendom, door deze concreetheden in
onderlinge positie en spanning te brengen: de functie van het werkwoord. Daarmede
treedt echter de syntaxis op, het geheimzinnigste element van de taal, waardoor de
koude aanduidingen door een zekere zelfvoortdrijving een vaart verkrijgen, waarin,
buiten ons waarnemend bewustzijn om, het scheppend element gaat optreden. Zonder
syntaxis geen creativiteit. Zonder syntaxis glijdt de wereld weer over ons bewustzijn
voorbij gelijk de aanschouwde beelden over onze oogbal.
Maar laat ik u hier eerst de regels van Van Ostaijen overschrijven die mij in 1916
zo bijzonder troffen. Ze zijn uit een gedicht ‘Music-hall’, het gedicht waarmee de
gelijknamige bundel opent. De music-hall, weliswaar iet-wat moderner getint, was
een even typisch unanimistisch thema, op zichzelf even goed, als de stad, de straat,
de kazerne. Een levenloos verzamel-ding, dat, op het moment dat het bevolkt wordt,
een eigen leven verkrijgt, een leven dat wederom op eigenaardige wijze de
samengestroomde toevallige bevolking tot een eenheid maakt en een kenmerkende
eigenschap verleent. De kazerne is een dood ding, maar dan komt de soldaat, de
kazerne vangt te leven aan en maakt eerst recht soldaten van de soldaten. Zo beschreef
Jules Romains de kazerne. Zo beschrijft Van Ostaijen de music-hall. Haar ziel leefde
duizendvoudig verstrooid langs de straten, totdat de bezoekers binnenstromen, en
gezamenlijk haar ziel formeren, haar ziel, die dan weder de menigte-ziel bepaalt. De
passage, door de recensent aangehaald, betrof het weder verbrokkelen van deze ziel,
het uiteengaan van het kortstondig hart,
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en ik bewonderde de moed van Van Ostaijen om van deze ontreddering zo zakelijk
als ooggetuige verslag te kunnen doen.
Als het volk buiten was,
Hebben de kellners ras
Opgeruimd het glasWerk en de stoelen boven
Op de tafels geschoven.
Dan zijn de kellners verdwenen
En de lichten, die voorhenen
Zo vrolik de zaal doorschenen,
Ook zijn uitgedoofd. De Dood,
Zij werkt steeds onverdroten...

Na dertien jaar vind ik dit fragment nog even meesterlijk getekend met het haastende
en kletterende van de aanvang, met de verlangzaming van de in het duister der zaal
stilwordende laatste zucht. En toen ik ‘ Music-hall’ in zijn geheel las, vond ik daarin
tal van dergelijke scherpe omtrekken. Het gedicht is een unicum in onze taal. Het is
met Van Looys ‘Hartjesdag’ onze beste bijdrage tot het unanimisme, en het is
geschreven door een jongen van negentien jaar.
Verder treffen we in deze eerste bundel een serie liefdesgedichtjes aan, waarvan
elk een telkens verder stadium van het aflopen van een miserabel minnarijtje
beschrijft: ‘Verzen voor de Prinses van Ji-ji’. Ze hebben weinig om het lijf, deze
verzen, even weinig als waarschijnlijk de Prinses van Ji-ji zelf; zwakke navolging
van Laforgue. Maar er zijn hier en daar een ogenblik scherper momenten. Ji-ji en de
dichter plagen elkaar, en al zijn ze beiden het schertsen gewoon, zij zijn ‘vaak nog
wat onhandig in 't onderscheiden van wat scherts is en wat waar’. Van Ostaijen
overpeinst:
Zo werd de scherts 'n metselaar
Die met stiekeme list
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Bouwt tussen mij en haar
Een wal van twist.

Het merkwaardige van dit rijmpje is de vrije gedurfdheid van het woord ‘metselaar’.
Stond er bijvoorbeeld: ‘toen metselde de scherts’, hoeveel zwakker was deze
voorzichtige beeldspraak geweest dan de directe personificatie. Men ziet thans het
mannetje aan de arbeid. Iets dergelijks trad ook reeds op bij de ‘kellners’ van het
vorige fragment. Juist door met hun argeloze vaknaam te worden aangeduid,
verkrijgen deze handlangers van het fatum een geheel zichtbare geheimzinnigheid.
In bijna al de langere gedichten van Van Ostaijen - en dit zijn de beste, - treden
dergelijke spookachtige heertjes, incognito in hun klederdracht, opeens te voorschijn.
De molenaar, de handelsreiziger, de schildwacht, de nachtwaker, de kleine kluizenaar.
Zijn tweede bundel ‘ Het sienjaal’ verscheen twee jaar later, in 1918. Ik meen dat
het zijn beste werk bevat. Behalve de invloed van Walt Whitman, die overheersend
is, hoor ik ook Charles Péguy. Het ritme is breder, rustiger, de beelden verschijnen
niet enkel in uitgesneden omtrekken, maar brengen sfeer mee, een sfeer van meditatie
en schemering. Er is, bij de ontzaglijke woordendurf en woordenrijkdom, iets slepends
in de toon, iets langzaams en nadrukkelijks. En wat opmerkelijk is voor onze tijd,
men heeft het gevoel dat de dichter niet alleen de lezer aanspreekt, maar tegen een
geheel volk iets te zeggen heeft, iets vrooms en ernstigs. Het zijn gedichten uit een
oorlogsland, uit een land van gemeenzame gevoelens. De dichter heeft niet meer
nodig, gelijk in ‘ Music-hall’, om een eenheid uit een toevallig vergaderen van
samentreffende fragmenten op te bouwen; er is reeds een immense ziel immer
aanwezig: het volk, de mensheid.
ziel van buiten, geworden tot mijn ziel;
kracht, die weer buitenwaarts gaat.
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Men leze het ‘Zomerregenlied’ (en men vergelijke dit eens met Van Schagens Regen)
het ‘Avondlied’, hiervan vooral de schilderende inzet, ‘De appel’ (geschreven 10
oktober 1917, maar dat als een periode van Proust aandoet), ‘Zaaitijd’, met het brede
bucolische landschap en het weglachen van twist en gramschap, en vooral het
slotgedicht, waar de bundel naar genoemd is: ‘Het sienjaal’. Men leze ook de
gedichten welke meer onmiddellijk op de oorlog betrekking hebben, als ‘Gulden
sporen’ en ‘Aan een moeder’. In dergelijke met warme ontroering geschreven verzen
herkent men de eerlijkheid aan het feit, dat de klank verhardt tijdens de ontboezeming,
dat er geremd wordt inplaats van uitgevierd. Maar deze hardheid heeft meer oorzaken.
Van Ostaijens gemoedsleven moet van een niettezeggen tederheid en innigheid
geweest zijn, met iets verlegens en weeks. Het overslaan van zulk een karakter naar
plotselinge vlagen van ruwheid en brutaliteit, is een bekend verschijnsel. Van
Ostaijens verzen leveren daar voorbeelden genoeg van. En bij hem, van nature geneigd
het accent te leggen eerder op de schrilheid van een sterk beeld dan op een heftiger
bewogen syntaxis, werden deze uitvallen een groot gevaar voor zijn scheppend talent.
Hoe langer hoe meer wordt het gedicht als het ware voortgestoten van bizar woord
naar bizar woord, waartussen het zinsverband inzakt als een slappe telegraafdraad
van paal naar paal. De intensiteit zelve der visie wordt zodanig geteisterd en
opgezweept, dat elk herscheppen in poëzie bijna als verraad gaat aandoen. De formule
der visie moet volstaan. Dan laat hij, onder invloed van zekere moderne richtingen
als dadaïsme, waarvoor hij heus te goed was en te veel talent had, op eenmaal alle
syntaxis varen, spat de woorden als vonken over de witheid der pagina's zodanig
uiteen, dat de tussenruimten dienst moeten doen als spanningbrengende stilten,
waaruit dan op bepaalde tijdstippen, uit het zwijgende, kreten als vuistslagen
opspringen, meent daarmede het absolute te benaderen, verklaart nu eerst ‘voor zijn
plezier’ gedichtjes te maken, vergenoegt zich een geruime tijd van zijn kort leven
met deze rit-
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mische typografie als ersatz voor syntaxis, voelt dan toch weer een leegte, hoort
jazzband-muziek, en krijgt de ingeving, de witte stilte waaruit de woorden verbrokkeld
omhooglaaien, te vervangen door een ondergrond van een mechanische monotonie,
welke die woorden opvangen, terugkaatsen en maatvast en syncopisch voortschokken
moet. Het enig resultaat is het virtuozen-stukje ‘Boere-charleston’; maar is het al dit
dwalen waard geweest?
Met uitzondering van ‘ Bezette stad’, een typografische improvisatie afgekeken van
Blaise Cendrars' ‘La fin du monde’, publiceerde hij in de laatste tien jaar van zijn
leven geen verzenbundels meer. Dit is een feit van betekenis, vooral als men bedenkt
dat hij slechts twee-en-dertig jaar oud was toen hij in 1928 stierf. Hij wist
klaarblijkelijk wat het betekent, een dichtbundel uit te geven, definitieve vorm te
verlenen aan losse noteringen, vooral omdat hij vervuld was van het besef, dat een
verzamel-vorm weder op zichzelf iets uitdrukt en mededeelt aan het daarin
opgenomene. Hoeveel temeer bestond deze moeilijkheid ten opzichte van de verzen
zijner laatste jaren, die eigenlijk niet anders waren dan ‘tot dingen gestolde’ aparte
sensaties. Zijn vrienden, toen hij gestorven was, hebben met deze scrupules natuurlijk
geen rekening kunnen houden, maar eenvoudig een bundel samengesteld, in
chronologische volgorde, geloof ik, van alles wat hij na ‘ Het sienjaal’ verspreid in
tijdschriften en almanakken had gepubliceerd (Paul van Ostaijen, ‘Gedichten’. - ‘
De Gemeenschap’ Utrecht, ‘ De Sikkel’ Antwerpen). Men vindt hier de ‘Feesten van
angst en pijn’, de geteisterde notities waarvan ik zojuist sprak, de
werkelijkheids-bezetenheden die wel altijd meer een curiositeit zullen blijven dan
bijdragen tot de kennis van Van Ostaijens persoonlijkheid. Men had met deze
publikatie gerust nog kunnen wachten, tot Van Ostaijens persoonlijkheid meer
doorgedrongen was. Zij belemmert nu meer dan zij helpt. Bovendien is het geen
uiterst toppunt als bijvoorbeeld Rimbauds ‘Une saison en
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enfer’. Daarvoor is het teveel een moedwillige wegcijfering van gemoedsleven. Hoort
men, zoals ik doe, hier en daar, waar de schuddende klanken opeens een waarachtig
accent krijgen, een heimwee naar landelijke rust, naar het geboortedorp, naar het
zinken van avondlicht tussen donkere bomen, naar het park met de vijver, het krakend
kiezel, de kikkers, naar de dorpsklok en de verre spoorweg-signalen, hetgeen hij in
‘Herinnering’ in ‘Music-hall’ zo prachtig beschrijft, dan geloof ik dat men het
belangrijkste uit deze verwilderde dansen verstaan heeft. Tout le reste est littérature,
neen, het is theorie, het is de verstarde abstractie, de methodische waanzin waartoe
alleen een groot brein in staat is.
Deze ‘Feesten van angst en pijn’ had Van Ostaijen zelf gebundeld. Het volledig
manuscript berustte bij de beeldhouwer Oscar Jespers. De inleiding deelt ons helaas
niet mede wanneer het daar gedeponeerd werd. Van Ostaijen heeft het waarschijnlijk
beschouwd, evenals hij zijn vorige bundels beschouwde -als een overwonnen
standpunt, en is verder gegaan. Hij publiceerde het niet.
Het is moeilijk zijn laatste stappen te volgen. Terwijl hij rondliep met het
voornemen een nieuwe bundel uit te geven, wat voor hem de formulering van een
laatst stadium betekende, werd hij door de ziekte verrast, die na zes maanden een
eind aan zijn leven maakte. De inleider tot de ‘ Gedichten’, Gaston Burssens, zegt
hieromtrent in de verantwoording der uitgave:
‘Blijft aldus nog het ‘Eerste Boek van Schmoll’, hetwelk de in portefeuille liggende
en in tijdschriften verspreide gedichten der vijf laatste jaren moest bevatten, en welke
de dichter onder deze titel zich voornam te publiceren. Echter waren wij bij de keuze
van de in portefeuille nagelaten gedichten aan ons zelf overgelaten. Het was ons niet
mogelijk uit te maken in hoeverre een gedicht voor Paul van Ostaijen zijn waarde
verloren had, omdat... een ander gedicht wellicht voor zijn gevoel het zich gestelde
probleem beter en met eenvoudiger middelen had opgelost. (Want dit toch was zijn
streven...) Kortom we hebben ons verplicht
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gezien alle verspreide en onuitgegeven nagelaten verzen op te nemen, op gevaar af
de bedoelingen van den dichter te verraden...’
Had men deze verzameling dan niet juister ‘Nagelaten verzen’ genoemd? De titel,
welke de dichter zich als verzamelnaam indacht, mogen ze niet voeren, nu hij de
bundel niet zelf samenstelde. - Eerste boek van Schmoll.
Het ligt in de lijn van Van Ostaijen om dit wonderlijk opschrift met een groot
aanvangs- of slotgedicht verklaard te hebben, en tegelijk daarmede orde te hebben
geschapen. Wat betekent Schmoll? Is het de naam van een dorpsjongen, wiens
overpeinzingen de gedichten zouden heten uit te beelden, en wiens levensgroot ernstig
portret te midden dezer fantastische tekeningen zou gestaan hebben, gelijk Vincent
van Gogh eens een boer schilderde, met op het behangsel, dat als achtergrond dienst
deed, een wemeling van Japanse prenten? Maar elk vermoeden is hier een tasten in
het ledig.
Een ander bezwaar dat ik tegen de samenstelling van ‘ Gedichten’ gevoel, is dat
de inleider, om aan deze bundel het uiterlijk van compleetheid te geven, aan de
‘Feesten van angst en pijn’ en ‘Het eerste boek van Schmoll’, vooraf liet gaan een
bloemlezing uit ‘ Music-hall’ en ‘ Het sienjaal’. Men ging daarbij zo te werk, dat
men die gedichten nam, waarvoor Van Ostaijen zelf in zijn laatste periode nog het
meest voelde, of liever, die hij het minst verafschuwde, want hij beschouwde de
bundels van 1916 en 1918 als minderwaardig werk. Had men niet beter gedaan, met
de verzen te nemen, welke de dichter ten tijde dat hij de bundels samenstelde, zodanig
principieel voorkwamen, dat hij de bundels er naar noemde? Dus de beide
titel-gedichten. Ik meen dat de lezers van ‘Gedichten’ daarbij gebaat waren geweest.
Men had de figuur van Van Ostaijen meer ten voeten uit kunnen overzien, dan thans
het geval is, nu teveel nadruk gelegd wordt op zijn slotperiode, welke hij zo goed
als zeker eveneens als overwonnen standpunt zou zijn gaan beschouwen, wanneer
hij veertig geworden was. Wat bij-
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voorbeeld, losgerukt uit de suite ‘Liederen voor de Prinses van Ji-ji’, drie afzonderlijk
onbeduidende romances te betekenen hebben, is mij een raadsel.
Ook in deze laatste verzen treft allereerst het landschap. In warme en
woelig-donkere beelden doemen dorpsgezichten voor u op. Er is een sterke
binnengloed in de voorstellingen. Zware kleuren, verlatenheid, vreemd en ver licht.
Het komt als een lome droom uit het verleden aangewolkt.
Er moeten witte hoeven achter de zoom staan
van de blauwe velden langs de maan
's avonds hoort gij aan de verre steenwegen
paardehoeven
........
- gij hoort plots het zijpelen
van avondlik water de paarden drinken haastig
en hinniken
dan hoort men weer hun draven stalwaarts

Het is niet een eenvoudige dorpsbeschrijving, het is een uit een hemels landschap
neerdalend dorpsbeeld. De hoeven zijn wit, staan voorbij de horizon en derwaarts
keren ook de geheimzinnige paarden terug. Het water dat zij gedronken hebben
zijpelde uit ‘maanfonteinen’, zoals de dichter zegt in twee niet zeer fraaie regels, die
ik met stipjes aangaf, omdat ik meen dat men ze zonder schade kan weglaten. Het
was ‘alles stille waan’, zegt hij daar nog, deze avondgeluiden.
Er zijn tal van zulke prachtige evocaties in deze nagelaten gedichten, raadselachtig
uit het onzienlijke plotseling zeer nabij verschijnend, in de wonderlijkheid van hun
werkelijke gestalte; raadselachtig van een binnenlicht dat de verschijningen doortrilt.
Dit binnenlicht in de dingen was het wat Van Ostaijen uitdrukken wilde. Hij stelde
het hoger dan de bezielde waarne-
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ming, die de duigen enkel optilt en van buiten vergoddelijkt, en, zoals hij het eens
uitdrukte, ‘buiten God’ wil scheppen. Zo begreep hij het bijbelwoord, dat de zon
schijnt over goeden en bozen gelijkelijk, en dat de regen valt voor rechtvaardigen
en onrechtvaardigen.
Dat deel van het dak waar de zon op ligt,
rijst herdoopt en gelukkig in het licht;
dat waar echter de schaduw rust niet minder.

P.C. Boutens
‘Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van
Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden’
Over de betekenis van het koninklijk jubileum kan men verschillend oordelen, maar
denkt men er gelijk Boutens over, of gelijk de stad Den Haag, dan zijn de
morgengedachten van de dichter een heel wat waardiger viering van deze gebeurtenis
dan het door de overheid der Residentie aangeboden avondvermaak. Een stoet van
etalerende verenigingen en winkeliers door verlichte straten -, de bevolking mag er
misschien verbluft naar staan te gapen, Oranje-boven gaan zingen, en er, onder
politietoezicht, bij gaan joelen, dansen, hossen en wat dies meer zij, - van een door
hoger hand geleide herdenking zou men toch kunnen vergen, dat op meer directe
wijze de beschaving, die ons gemeenschappelijk is, werd recht gedaan. De toespraken
op een feestmaaltijd zijn niet altijd het aangenaamst gedeelte, maar zonder hen wordt
een maaltijd geen feest. Er moet nu eenmaal op een dag, die immers niet door de
natuur maar alleen door ons menselijk besef als bijzonder wordt onderscheiden, een
moment van ‘stilstand’ wezen, van eeuwigheidshouding, van onuitwisbaarheid, of
hoe men dit min of meer verheven noemen wil, en de taal is daarvoor het aangewezen
werktuig, sinds
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triumfbogen en muurschilderingen meer geschikt zijn voor de vastlegging van actuele,
persoonlijke daden van de gevierde figuur, voor feiten vers in de herinnering liggend
maar waarvan de tijdgenoot meent dat zij historische betekenis zullen krijgen, dan
voor de verduidelijking van een reeds in het volksbewustzijn opgenomen gestalte,
sinds lang door de historie geheiligd en door de tijd eerbiedig gehandhaafd. Hier is
de ruimte van een opdracht aan een dichter. Een volksfeest in de ware zin van het
woord betekent voor hem wat voor de schilder een kerkraam is, of een muur in een
openbaar gebouw. Daarbij komt, dat het ons land waarlijk niet elke eeuw tebeurt
valt, een dichterlijk vermogen rijk te zijn, om dergelijke opdrachten uit te voeren.
Een Haags gezaghebber echter had voor deze aangelegenheid toevallig niet ver
behoeven te zoeken. De dichter van ‘Middelburgs overgang’, een spel van precies
het gezochte genre, wandelt dagelijks van de Laan Copes naar het Plein. Eén
toegestoken hand, en wellicht had er op de halve maan voor het Huis ten Bosch, of
op de zilveren spiegel van de Vijverberg, een herdenking plaatsgegrepen, die niet
met de lampjes der illuminatie was uitgedoofd.
Boutens' lyrisch en mijmerend gedicht bij de vijftigste geboortedag der Koningin
mist thans de toegankelijkheid voor het ongeoefend oor, die zijn ‘O Walcheren,
zee-omgorde tuin’, uit Middelburgs overgang, en zijn ‘Nieuw Geuzenlied’, naar
aanleiding der Antwerpse kanaalkwestie, kenmerkte. Toch behoort dit soort bewogen
gelegenheids-poëzie door haar ruwe grootheid tot des dichters beste produktie in de
laatste jaren.
De ‘Morgengedachten’ vangen aan met een overpeinzing over het Hollandse
volkskarakter, en hoe uit ruimte-zucht en eeuwigheidsdroom, tijdens de wereldoorlog
binnen de grenzen van het land ‘thuisgebannen’
Niets dan de pit en kern der teêrheid overschoot.
Deze ‘andere en stillere’ Hollander keert tot zichzelve in ‘op den schoonsten dag
van den vervolden zomer’. Volgt een be-
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schrijving van het Hollandse morgenlandschap, en op de wazige, bedauwde velden
komt in de verte een gedempte, maar onweerstaanbare marsmuziek. Het Wilhelmus
wordt duidelijker, klinkt steeds meer van nabij, en de dichter tracht innerlijk
rekenschap af te leggen van de vervoering waarin hij geraakt, terwijl in de nevelen
een stoet van visionaire gestalten op dit marslied voortschrijdt.
Stil, op dien maatgang stijgt uit de afgrond van 't verleden
Van al de groote dooden het verstilde koor,
Al die op deze wijze Hollands naam beleden,
En in hun reien schrijdt de Groote Zwijger voor...
Daar knielt en dekt zich de oogen in der vleuglen veêren
De geest die vindt geen vreê vóór hij in ootmoed buigt
Voor wat hij tegelijk moet minnen en vereeren,
En is gereed, en geeft zich over, en getuigt.

Zoals in deze wereld elkaar twee mensenkinderen vinden, en al hun dagen in het
‘verzwegen wonder’ leven van wederzijdse overgave, zonder ‘zelf ook maar te
verstaan wat de één den ander doet’, - zo, zegt de dichter, stijgend met een steile ruk
uit de bemijmering van diepste persoonlijke tederheid naar de herdenking van ‘het
algemeenzaam feest van Hollands huisgezin’, - zo is het verband tussen U, koningin,
en ons, Uw volk, het volk dat, dwars door het dwaas geraas van wereldlijke partijen
heen, naar U blijft luisteren als naar de aanwezige stem uit het grote lied; het edele
volk
Dat in zijn midden voert Uw vorstelijke Gratie,
Als Isrel met zijn Efod toog door de woestijn...
Ziehier de inhoud van Boutens' Morgengedachten. Wat de vorm betreft is de vraag
gewettigd, of men zes-voetige jamben tot vierregelige, rijmende strofen kan
samenstellen zonder een
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strenger cesuur in het midden der regels. Een sterk rijm-schema, gelijk in dit gedicht,
vergt een sterke midden-indeling. De draperie wordt iets te ruim en krijgt iets
retorisch. Er struikelt een slank, snel, slagvaardig Geuzenlied in de plooien van een
post-Vondeliaanse toga. Maar er zijn persoonlijke accenten te over, die, in de
ongedwongenheid welke hun het brede gebaar van het ritme verleent, dit weer
ruimschoots vergoeden.

Elisabeth Zernike
‘De gereede glimlach’
Een bundel losse verhalen, schetsen van overschaduwde vrouwenlevens, geschreven
met de fijne, bedwongen gevoeligheid, die zo vaak de uiting is van diepliggende
onmacht. Zo de stijl, zo de mens. Deze vrouwenlevens, welke de schrijfster ons hier
in de doorsnede van huiselijk realisme voorlegt, of liever: dit vrouwenleven (want
het is altijd dezelfde edele, een weinig misdeelde, verongelijkte en dit weer
begrijpende en vergevende vrouw, die Elisabeth Zernike tot schrijven beweegt), in
haar innerlijk apart-staan en in haar slechts voor haarzelf waarneembare trillingen
tussen schuwheid en aanvaarding, is iets wat ons tegelijk door zuivere bedoeling en
door weerloosheid treft. Het is de vrouw die zich belemmerd voelt, niet alleen door
een tekort aan uiterlijke aantrekkelijkheid, maar vooral (ik meen echter, dat zij zich
hiervan niet bewust is) door een teveel aan inwendig dromen, waarin zij zichzelf
rechtvaardigt en bij voorbaat reeds een stille revanche op het leven neemt. Deze
mijmeringen nemen de overhand, snijden haar van de buitenwereld af, maar geven
niet hetgeen dromen geven kunnen: een krachtige zelfbestemming. Zo leven zij in
de schaduw van ‘de anderen’, een vader, een broer, een vriendin, man of kinderen,
en leven daar, minder gedrukt, denk ik, door het zien van zoveel lachende en zorgeloze
bewegingen om haar heen, waaraan zij weliswaar geen deel hebben maar dat haar
geest toch vermoeit, dan
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door het aanhoudend besef van geïsoleerde illusies, die zij binnen zich voelen dringen,
maar niet naar buiten weten te brengen. Eenzaam maar tevens afhankelijk.
‘Een voorjaar’ meen ik mij uit ‘De Stem’ te herinneren maar het stotende slot is,
als ik mij niet sterk vergis, een nieuwe toevoeging. Dit is geen verbetering. Maar
ondanks dit, en zelfs in spijt van de weeheid, waarmee vrouwen gewoonlijk over
kinderen schrijven, is dit verhaal het beste uit de bundel. Het landhuisje, de
regenachtige middag, het plotseling verschijnen van het paard voor het keukenraampje,
zijn beelden die bijblijven. Dit verhaal en ‘De vreugdevonk’, mijmeringen van een
vrouw, zoals ik hierboven trachtte te typeren, op haar doodsbed, doen ons even
terugdenken aan Elisabeth Zernikes ‘Een vrouw als zij’, dat, laten wij het niet
vergeten, een der aardigste boeken van de laatste jaren blijft.

J. van Oudshoorn
‘In memoriam’
Zoals Elisabeth Zernike de schrijfster is van één vrouwenfiguur, zo is Van Oudshoorn
de schrijver van één man, die men het best vindt weergegeven in zijn prachtige
verhaal ‘De tweede fluit’ en in de aanvang van zijn roman ‘ Willem Mertens'
levensspiegel’ (Dit boek, als men het overleest, zakt aanzienlijk na het eerste derde
gedeelte, maar er is misschien niemand die het zure leven in een kleine Hollandse
stad, met zijn achtergrachtjes en bierkroegjes, in zulk een verheven proza tot zulk
een woeste en broeiende gloed heeft opgetild, als hier gebeurd is). Van Oudshoorns
mannenfiguur bewandelt uitsluitend de nachtzijde van het leven, zit gedeprimeerd
in derderangs gelegenheden, tobt achter de rode gordijnen en de gore opschik aldaar
eindeloos over tal van wrange ervaringen, beklaagt zichzelf, rekent met het leven af,
en houdt zich, tussen geestverduisteringen en momenten van kille overbelichting,
staande op de
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rand van waanzin en zelfmoord. Deze door het werk van Van Oudshoorn overbekend
geworden figuur nogmaals aan te treffen in de leraar Ter Laan, zo heet hij in ‘ In
memoriam’, is geen groot genoegen. Men leest dit boek echter om het proza, om de
wonderlijke scherpte der beelden, ijzig-wit en vooruitspringend als foto's bij
magnesiumlicht, zoals de beschrijving van het hoteltrappenhuis in het badplaatsje,
of van de open veranda met de stoel in het maanlicht, waar de vrouw zat, die jaren
geleden, na een mislukte verhouding met Ter Laan, zich het leven benam. Het slot:
Ter Laan, geheel omlaaggezogen in neerslachtige herinneringen en obsessies, ontmoet
een jongere zuster der gestorvene, een dubbelgangster met als het ware terugwerkende
kracht, en wordt door de reïncarnatie van het verleden tot het leven gered, is niet te
beschrijven teleurstellend. Goedertierenheid van gene zijde des grafs verdient Ter
Laan in geen enkel opzicht.

Eva Raedt-de Canter
‘Internaat’
Een debuut van een jong schrijfster, deze gebundelde opstellen over Rooms
meisjeskostschoolleven, een debuut waarbij men niet weet wat te doen: zich verheugen
of zijn hart vasthouden. Want hier is vlotheid, iets te handig, hier is vertelkunst, iets
te berekenend, onschuld, iets te geaffecteerd, arrivisme, iets te achterbaks, en deze
bundel is in elkaar geflansd, gelijmd, gepleisterd en geplakt met evenveel echt gevoel
als met smekende blikken om verstandhouding tot de lezer. Ontegenzeggelijke
hoedanigheden, die echter, zo uitgebuit, bijna ondeugden en hinderlagen worden.
Het eerste opstel is uitstekend, het laatste minder dan niets, en daartussen zakken we
van schetsjes naar aquarelletjes, van aquarelletjes naar krabbeltjes, en van krabbels
naar het meest onbenullige gebroddel. Neen, zo debuteert men niet, als men iets
ernstig en uit het hart schrijven kan als het eerste verhaal. Het is geen manier, om er
dan nog vier, immer slap-
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per wordende, aftreksels achteraan te brouwen, en dan, één-twee-drie-in-Godsnaam,
de gehele zwik in grote letters ruim te laten drukken op dik papier, om iets dat op
een lijvige roman lijkt de wereld in te sturen. Dat doet men niet. Daar valt men mee
door de mand. Een jong auteur die, na al is het nog zo'n kleine maar voortreffelijke
prestatie als het eerste verhaal, niet zelf begint daar eerbied voor te hebben, maar
zwicht voor innerlijke drijfveren van gevleide behaagzucht om dit voortreffelijke te
verwateren en tot een procédé te verlagen, moet van verder dan van voren af aan
weer beginnen.
Het eerste verhaal blijft, op zichzelf beschouwd, zijn waarde behouden. Het tekent
op meesterlijke wijze de verbetenheid van het op de nonnenschool geestelijk
gemaltraiteerde en tegen scherpe tralies gejaagde kind. Soeur Alphonse, met haar
geraffineerde kwelzucht en met kennis van het kinderhart en zijn kwetsbaarheid
toegespitste pijnigings-vondsten, is in deze kleine wereld van verschrikking wat een
inquisiteur in de grotere moet geweest zijn. Zij domineert, als een verstikkende
schaduw, dit eerste verhaal. Zij is de geest der school. En het kind, dat dit verhaalt,
is zo niets, totaal niets, in vergelijking tot deze onheilen met zich mede schuivende
schim, dat het zich als verteller niet met ‘ik’ of met ‘wij’ of met een naam durft
aanduiden, maar zichzelf als het ware tegelijk te verveelvoudigen tracht en te
verdoezelen, en zich benoemt met het evenzeer vaagomvattende als onpersoonlijke
‘je’.
‘Je wist dat het dolle, driftige doorpraten... de straf aanmerkelijk zou verzwaren.
Maar het onrecht schudde je tusschen zijn kaken heen en weer, zooals een hond een
gevangen konijn. Je stond op tegen de macht en tartte...’ etc.
Deze ‘je’-schrijfwijze is in de volgende verhalen eindeloos toegepast, en wordt
daar onuitstaanbaar en zinledig, daar er niets dan zoetsappige figuren optreden,
waarvan de schrijfster met een telkens sluiks oogje naar de lezer, gemakkelijk de
meerdere is. Zulke triomfen zijn vernederend na de eervolle verslagenheid van de
aanvang. En ik heb mij er op betrapt, dat ik,
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terwijl het eerste documentaire verhaal mij op de hand van het kind deed zijn, later
mijzelf ging afvragen, of Soeur Alphonse het niet in de grond bij het rechte eind
gehad had.

P.H. van Moerkerken
‘De historie en het droomgezicht over den prins en den moordenaar’
Een merkwaardig boek, dit laatste werk van Van Moerkerken. Een merkwaardigheid,
minder van stijl, die tot in bijna iedere zinsnede de oververvuldheid heeft van
opzettelijk mooi-schrijven, dan van gedurfde compositie. Het verhaalt, in korte,
kernige, in snel tempo (hoe dan ook) schilderende hoofdstukjes, de levenslopen
beurtelings van Prins Willem de Eerste, de Vader des Vaderlands, en van Balthazar
Gerardsz, de moordenaar. Als een grote landkaart ligt de 16de eeuw onder ons, in
woelig donker, en wij zien een zoeklicht afwisselend zwenken van Nassau-Dillenburg,
waar de Prins, naar de Franche-Comté, waar Balthazar Gerardsz geboren wordt;
vervolgens zien wij de steile straal glijden over Luxemburg, Brussel, het Maasdal,
de Nederlanden, Holland en Zeeland, om ten slotte op het oude stadje Delft, waar
het samentreffen der beide gestalten in een noodlottige botsing plaats vindt, een harde
lichtbundel neer te werpen. Hier eindigt de historie. Er volgt, als een soort verzoenende
apotheose, een droomgezicht van een oud monnik, die het zoeklicht uit de
duisternissen dezer aardse omwandelingen opwaarts richt, de dieper duisternissen
van de hemel in. Mijmerend over een opperst gelijk, vernietigt hij Balthazars als een
relikwie bewaarde schedel, verbrandt diens apologie, en hij ziet, omhoog, de twee
gestalten van de Prins en de Moordenaar ‘tot elkaar nijgen in een broederlijken groet.’
- ‘Over hen heen’ - vervolgt dit vroom visioen - ‘buigt genadenrijk het Goddelijk
Hoofd. In het verblindend licht, in de liefde die het al beweegt, worden zij
opgenomen.’ -

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

642
Dit slot komt het boek niet ten goede. Het is, denkt de lezer, aan mij, en niet aan de
schrijver, deze summa summarum als conclusie te trekken. Wat een schrijver te doen
heeft, is van zijn figuren de aardse natuur en wat zich daar psychologisch uit
loswikkelt aan te tonen. Iedere creatie krijgt dan reeds vanzelf zijn
bestaansrechtvaardiging mede. Dit met een goddelijk oordeel gelijkstellen, is meer
dan een mens kan verantwoorden, zelfs in een ‘droomgezicht’.
De scherpe en aangrijpende beschrijving van Balthazars moedwillig martelaarschap
en zijn verbetenheid tijdens de wrede terechtstelling, is de beste passage uit het boek.
Zijn dweepzucht, zijn listen, zijn ziekelijk overleg worden zielkundig zeer fijn in de
voorbereidselen en omwegen voor de moord uiteengezet. Het tengere ploertje wordt
op een voetstuk van waarlijk voldoende verheffing geplaatst. Hetgeen hij ook bitter
van node heeft, om zelfs tot de knieën te reiken van de Prins, wiens geweldige gestalte
van heldhaftige offervaardigheid in dit boek, op zijn zachtst gezegd, slechts in
uiterlijkheden is geschetst.

Twintig Noord-en Zuid-Nederlandsche verhalen
Samengesteld en ingeleid door Constant van Wessem
Deze bundel Noord- en Zuidnederlandse verhalen, zegt de inleider in zijn voorwoord,
geschreven door schrijvers van de laatste jaren, werd opgezet als een pendant van
de gelijksoortige verhalen-uitgave van Russische schrijvers: ‘30 neue Erzähler des
neuen Russlands’ en van Duitse schrijvers: ‘24 neue deutsche Erzähler’.
Het denkbeeld van zulk een samenstelling is niet onaardig, wanneer het wordt
uitgevoerd volgens de achterliggende gedachte van de oorspronkelijke Russische
opzet: propaganda voor moderne Russische literatuur in het buitenland. Dan hadden
deze Nederlandse verhalen dus in het Frans, Duits of Engels
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vertaald moeten verschijnen, en dan hadden de wereld en wij eerst recht gezien wat
zij waard waren zonder het element specifieke Nederlandse woordkunst. Van Wessem
immers, in zijn inleiding, betoogt niet anders, dan dat het ‘moderne’ dezer verhalen
hierin bestaat, dat zij creatief zijn zonder woordkunst. Het was dus, volgens zijn
zienswijze, niet onmogelijk geweest hiermede Europa te tonen, hoe modern Holland
leeft en denkt.
Wat zou Europa verbaasd geweest zijn en ontgoocheld! Begrijpen dan die
Hollanders hun eigen charme niet, had het uitgeroepen. Zijn zich die Waterlanders,
die vreemde eenden in de bijt, dan niet bewust, dat hun waarde schuilt in de zwijgende
volharding, waarmede zij hun hoekje drooggelegd weiland, volgens een beproefd
systeem van intense ontginning tien maal vruchtbaarder maken dan landen twintig
maal zo groot? Begrijpen zij de bekoring niet, die ieder buitenlander ondergaat
wanneer hij hun prentbriefkaarten met de molens, de dijken en de klederdrachten
ziet, dat zij, door eenvoudig te zijn wat ze zijn, zonderlinger en aantrekkelijker blijven
dan de binnenlanden van het Hemels Rijk achter de Chinese Muur? Willen zij nu
heus al dit aparte afwerpen, en als boeien onwennig in burgerkleding, verhalen gaan
verzinnen volgens het recept van Amerikaanse film-scenario's of Duitse Neue
Sachlichkeit, waarin een haastigheid de onhandigheid moet achterhalen?
Gelukkig bespaarde de samensteller Europa deze teleurstelling en liet de twintig
Nederlandse verhalen in het Nederlands verschijnen. Hetgeen alleen jammer is van
de prachtige vertelling ‘Het landpad’ door Aart van der Leeuw, waarmede men gerust,
in welke taal ook, voor de dag kan komen, en die de enige zou zijn, welke ik, gesteld
dat er eens werkelijk een staalboek van Nederlandse verhalen voor het buitenland
zou moeten samengesteld worden, uit deze verzameling zou overdrukken, naast ‘De
dood van mijn poes’, ‘De uitvreter’, ‘De vreemde plant’, ‘De klompjes’, en ‘Phil's
eerste amoureus perikel’. De hier genoemde ouderwetse vertellingen zijn heus heel
wat vrijer van literatuurvergoding, dan de meeste dezer in abrupt
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en rumoerig, zogenaamd modern, proza-jargon gestelde, maar in de gevoelsgrond
tot de draad versleten verzinsels. Bemerken zij dan niet, hoe pathetisch en vals het
verhevigen der met geweldig accent genoteerde detail-beschrijvingen klinkt? In die
trant kan men alleen schrijven, maar nooit denken, voelen, zien en leven. Ergo:
literatuur.
Ik maak hier een kleine uitzondering voor het werk van Beb Vuyk en E. du Perron,
omdat hier inderdaad het verhaal zijn eigen vorm heeft, dat wil zeggen, niet anders
geschreven had kunnen zijn. Het verhaal is nonsens, maar de brutale en vrolijke durf,
waarmede het verteld wordt, is ook nonsens, en zo is het geheel zeer genoegelijk te
lezen.
Verschillende andere verhalen zijn geen novellen, maar roman-fragmenten. Voor
hen geldt deze kritiek niet als eindbeoordeling. Veel hoop geven ze echter niet.
Een enkel woord over Beb Vuyk. Ik meen stellig, dat zij een nichtje is van Mien
Proost. De Gemeenschap is haar bakermat. Een goed verstaander heeft aan een half
woord voldoende.

Geoffrey Chaucer
‘De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg’, vertaald door
A.J. Barnouw
Men kan niet anders dan bewondering voelen voor de moed van Professor Barnouw,
en voor zijn doorzettingsvermogen, om Chaucers Canterbury tales in Nederlands
rijm en versmaat over te brengen. En terstond hierop past een woord van dank aan
de onbaatzuchtige uitgever, die het dorst ondernemen daar zulk een fraaie en
verzorgde uitgave van te maken. Vooral omdat het voor de hand ligt deze
vertalingsarbeid monnikenwerk te noemen en omdat voor het grote publiek deze
publikatie eerder een rijstebrijberg dan een traktatie zijn zal.
Voor Professor Barnouw betekent dit boek niet veel minder dan een levenswerk.
Reeds ongeveer twintig jaar geleden, als ik
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mij goed herinner, las ik in ‘Onze Eeuw’ een fragment, ik meen de Proloog, der
Canterbury tales, en al die tijd moet Barnouw onvermoeid hebben voortgewerkt in
de Vertellingen. Men bespeurt die arbeid, en een zekere moeizaamheid, tot zelfs in
het onophoudelijk aanwenden van abrupte zinswendingen en woorden van
middeleeuwse klank, hetgeen de indruk maakt alsof de vertaler telkens door de vondst
van een frisse tekening of een fonkelend gepoetst antiquiteitje de lezer tot voortgaan
tracht te prikkelen; terwijl wij, innerlijk, nadat wij gaarne een tol van eerbied voor
de toewijding en de enorme eruditie betaald hebben, hoe langer hoe meer overtuigd
raken, dat de lectuur van Chaucer, after all, meer een studie is en een genoegen, dan
een geestelijk voordeel.
Chaucer heeft dit met meer grote dichters gemeen, die als taalbouwmeesters, als
beschavingsmijlpalen of als bewustzijns-concentraties voor hun eigen letteren van
niet te overschatten belang geweest zijn, maar die niettemin meer overeenkomst
tonen met een reservoir dan met een levende bron. Zij behoren bij het verleden, bij
het schip waarvan zij de vlag waren. Zij komen ons niet tegemoet; wij moeten de
eeuwen, die ons van hen scheiden, op eigen kracht terug afleggen, maar, eenmaal
die moeite genomen, verbazen wij ons dan aanhoudend, hoe zuiver zij het in de vorm
van hun kunst vastgelegd tijdperk nog weerspiegelen. Tegenover eeuwige meesters
als Homerus, Dante, Shakespeare, ja, zelfs tegenover zoveel smaller maar warmer
figuren als Villon of Dickens staan wij geheel anders. Voor hen was nog maar
materiaal wat voor Chaucer reeds inhoud was. Hun opmars overrompelt ons reeds,
nog vóór wij goed en wel een schrede in hun richting gezet hebben. En vandaar dat
bij hen reeds een gebrekkige vertaling de betekenis heeft van een benadering, en dat
zij, gelijk Huizinga terecht in zijn voorwoord opmerkt, niet ‘volledig zijn zonder den
krans van vertalingen, waarin hun woord weerklinkt’.
Dit zijn zaken die misschien meer vóór het maken van een vertaling dan daarna
de moeite van het overwegen waard zijn.
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Maar zij geven een verklaring, waarom, met uitzondering van Bilderdijk, die een
enkel fragment spelenderwijs vertaalde, de Nederlandse literatuur zich zo weinig
met Chaucer bemoeid heeft. Men behoeft zich daar niet over te verwonderen, zelfs
niet wanneer men met Huizinga aanneemt (hetgeen ik met voorbehoud doe), dat
Chaucer de kant van de Engelse aard belichaamt, waarin wij ons daaraan het meest
verwant voelen. ‘Hij geeft ons’, schrijft Huizinga, ‘met een glimlach, kleurige
werkelijkheid, het bonte leven van den dag, waarmee de Engelsche letterkunde ons
ook later steeds zal blijven trekken.’ Dit mag heel juist zijn, maar de Nederlandse
kunstzin heeft voor de weergave van dit werkelijkheidsgevoel een heel wat geëigender
orgaan gevonden dan de Engelse, die geen ander instrument ter beschikking schijnt
gehad te hebben dan dat der letteren; namelijk de schilderkunst. En wanneer Professor
Barnouw, in zijn voor de samenvatting van gegevens omtrent Chaucers bewogen
leven zo belangwekkende inleiding, ter plaatse waar hij naar de Nederlanders een
geringschattende blik werpt, nu eens niet de arme Haagse hofdichter Dirc Potter had
terechtgewezen, maar de naam van Breughel uitgesproken, dan zou het nog te bezien
geweest zijn, of die zijde der volksgeaardheden, waarin Huizinga verwantschap
constateert, nog niet groter en eeuwiger door de Nederlander dan door de Engelsman
in kunst werd uitgedrukt. De tegenstelling had de vergelijking althans vruchtbaarder
gemaakt. En Huizinga's kleine inlassing: ‘met een glimlach’ had misschien boekdelen
gesproken. Want juist in die glimlach zit Engelands trots en Hollands vertedering,
veel onderscheid en niettemin veel overeenkomst.
Wat nut heeft het, boudweg te veronderstellen, gelijk Barnouw doet, dat Huygens
de Canterbury tales ongelezen in zijn boekerij opborg? Dit mag juist schijnen voor
de dichter van de ‘Korenbloemen’, maar is het niet minstens twijfelachtig voor die
van de ‘Karakters’?
Zo zou men meer opmerkingen kunnen maken, en zich afvragen, of gulheid wel
altoos het kenmerk is van specialisten, en
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of liefde de eenkennigheid die zij meebrengt rechtvaardigt? Het is wellicht
onverbiddelijk de keerzijde van sterk bepaalde toewijdingen, die bij voorbaat ietwat
beducht zijn tekort te schieten. Zonder iets af te doen aan de waarde der vrucht, kan
men ronduit verklaren dat zij naar meer smaakt, en dat, voor dit ‘meer’, Professor
Barnouw eer in Holland dan in Engeland stof had kunnen opdoen. Huizinga spreekt
de hoop uit, dat ‘men deze nauwgezette mozaïek-arbeid’ (er is geen beter woord om
dit boek te kenmerken) ‘als een frisch en gaaf, echt-Nederlandsch kunstwerk zal
genieten.’ Om inderdaad aan deze hoogste eis van vertalen te beantwoorden, had
Professor Barnouw zich moeten inlaten met tal van moeilijkheden het Nederlandse
vers betreffend, maar die nu eenmaal onvermijdbaar zijn, wil men zijn werk van
inheems belang doen wezen. Een Nederlands dichter, bij beschrijvende verzen, heeft
een andere taalbehandeling, vooral in de woordomzetting, dan de Engelse. In Gorters
Mei, in Verweys Persephone, in Leopolds Molen en Cheops, valt hieromtrent veel
te leren, om van Huygens maar niet te spreken. De verhouding van zinsbouw en rijm
blijft in het Nederlands, waar meer gevaar voor het klappend samenvallen bestaat
(zie Cats), een veel gevoeliger vraagstuk, dan in het Engels, dat nog steeds een sterke
afleider in stafrijm binnen de regel bezit. Hiervoor kan een ieder onzer nog eens met
vrucht de ‘Gebroken kleuren’ van Henriëtte Roland Holst als een meesterlijk
voorbeeld herlezen.
Het is waar, wat Huizinga opmerkt, dat het Engels der veertiende eeuw nog de
uitgangen kende, die onze taal bewaart; maar het is de vraag, of dit Professor Barnouw
te stade kwam, gelijk hij aanneemt. Want de moeilijkheid schuilt in de breedheid
van spraak, in de lange slag, die dit meebrengt. Hoe in het Hollands die langzame
deining, dat verheven bewegende weer te geven? Chaucers groene, weelderige,
dampende zachtheid, die als een vredig achtergrond-landschap de rijkdom zijner
beelden opneemt en in een glans van saamhorigheid zet?
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Anthonie Donker
‘De draad van Ariadne’
Het kan soms hinderlijk zijn, zoals jonge dichters de ene bundel laten volgen op de
andere, zonder van enige vernieuwing of zelfs maar van verbeterde werkwijze blijk
te geven. Op zijn best handhaven zij zich dan op een zekere hoogte en slaan de
meedogenloze waarheid, dat wie stilstaat achteruitgaat, onnadenkend in de wind.
Wie heeft er baat bij acht bundeltjes, die er evengoed één hadden kunnen zijn?
Maar voor Anthonie Donker ben ik blij, dat hij zo spoedig na ‘ Kruistochten’, dat
naar men zich herinnert nog geen twee jaar geleden uitkwam en toen met de Dom-prijs
voor poëzie bekroond werd, deze nieuwe bundel heeft uitgegeven. Want
‘Kruistochten’ gaf niet meer dan de gemiddelde kracht van zijn talent, waarbij men
dus alleen kon opmerken, dat hij niet, gelijk andere jonge dichters tegenwoordig zo
gaarne doen, zonder innerlijke noodzaak van richting veranderde, en bijvoorbeeld
van heel traditioneel heel modern, of, wat meer in de mode is, van heel modern heel
traditioneel geworden was. Neen, hij verloochende de leuzen van zijn aanvang niet,
wat altijd als een hachelijke willekeur aandoet; hij bleef zich zelf gelijk, in toon met
sterke herinneringen aan Werumeus Buning, in ritme met dat eigenaardig golvende,
heuvelachtige, dat hieruit bestaat, dat de heffing zijner regels doorlopend precies in
het midden valt.
Zijn nieuwe bundel nu, ‘ De draad van Ariadne’, sluit gelukkig weer aan bij het
beste wat ik van hem uit ‘ Grenzen’ kende, en geeft, in enkele gedichten, weer datgene
wat zijn aanleg bereikbaar stelt maar toch meer dan die aanleg is. Om het kort en
ruw-weg te zeggen, is het levensbesef, dat de aanleiding was en de inhoud van zijn
verzen, het volgende. Wanneer men in onze wereld het einde aller dingen als hun
eigenlijke diepte opneemt, begint de dood zoiets als de plaats te vervullen der derde
dimensie. De voorwerpen en gebeurtenissen zelf krijgen daar-
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door iets vlaks en tweedimensionaals, maar winnen aan scherpte van omtrek, schuiven
geruchtloos dooreen, meer in droomtoedracht dan in bontheid. Er ontstaat een zekere
ijle wellust zichzelf daarbinnen geplaatst te voelen, de schaduwen zo realistisch
mogelijk te benoemen, en met dit bitter-zoete spelen der woorden het eigen hart te
vertederen en te bedwelmen. Neuriën als een soort opium, een slaapwandelen door
water, een schimmenrijk, waarin men zich gewichtloos als een engel voortbeweegt.
Maar deze onbestemdheid tussen tijd en eeuwigheid, dit gebied der ‘grenzen’, is eer
een gevaar voor het vinden van vormen, dan op zichzelf reeds een vorm van poëzie.
Maar hoe zich vrij te werken uit de zoete vergetelheid van dit al te lieflijk labyrint,
dat ten slotte door de eigen stem is opgeroepen? Is daar een draad van Ariadne door
dit Acheron? Is er voor de eenzame wandelaar over de besneeuwde berghellingen
een aanwijzing voor de weg naar het dorp? Ja. Achter hem. Het buigende spoor van
zijn eigen stappen. En met dit omzien begint de bevrijding, en met die bevrijding
begint dat mengsel van onbekommerdheid en lust aan de wereld, van
eeuwigheidsgeheim als iets vanzelfsprekends en werkelijkheid als een grondeloos
raadsel, van onverschilligheid en eindeloze liefde, die in samenstelling de
bewogenheid teweegbrengen in een kunstenaarshart. Het is niet langer om de
droomtoestand te doen, om de bevlogenheid, om de ruimte, maar om hetgeen men
vandaar bevrijd te aanschouwen en, als het nog kan, te omarmen vermag. Laten het
kleine dingen zijn, goed, maar zij zijn klemmend, aandoenlijk in hun stiptheid, en
de dood is achter hen weggevallen.
Niet alle verzen in Donkers nieuwe bundel geven blijk van deze verhelderde
terugblik. Vele bewegen zich nog op de gemiddelde hoogte van zijn poëtisch besef,
komen niet uit de verf, zoals schilders dat te noemen plachten. Maar er zijn er die
zich losmaken uit des dichters kenmerkende woordenkeus, waar ijlheid zo licht
verijdeling wordt. Er is dan steeds een naamgeving, een directe voorwerpsbenoeming,
een atmosfeer van een dieper
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eerlijkheid dan die ener stemming. Aan sommige lezers zal een gedicht als ‘De
uitverkorene’, ondanks de vermelding van het gras, het vlierblad en de gentiaan, nog
meer een gevolg van mediterende vertedering dan reeds van beeldend vermogen
toeschijnen. Maar in de ‘Morgenwandeling’, het aanvangsgedicht van de bundel, is
zonder enig verlies van sfeer de bepaling der vogels en het landschap in het beeld
van de verdwaalde dichter opgenomen. Het is te lang om het hier over te nemen. In
plaats daarvan schrijf ik gaarne, als bewijs van hoever Donker in zijn beste werk
reeds gevorderd is, het gedicht ‘Het landhuisje’ over.
Het doel en de roes van het leven
en de wedren van den tijd
zijn mij langzamerhand om het even.
Het haastig horloge ten spijt
zijn wij hier achtergebleven,
gelukkig en eigengereid.
Van wat ik wellicht moest weten
is mij velerhand ontgaan.
Doch mooi en om nooit te vergeten
is de zon door de berkenlaan,
en het beekje, een smalle Lethe,
waarlangs onze voeten gaan.
Het is of ons niets ontbrak.
In den avond het lief bekoren
van je hand die het licht ontstak.
De hond richt soms even de ooren
om een vogel onder het dak
of de wind in de dennen te hooren.
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Den Doolaard en Nijhoff op ski's
A. den Doolaard: ‘Van camera, ski en propeller’
Dit boek is lectuur bij uitstek voor de - gelukkig - jaarlijks groeiende menigte van
wintersport-enthousiasten, die naar de Alpen tijgen om zich schadeloos te stellen
voor de zachtheid van het Hollandse klimaat. Ski-lopen is zowel voor beginnelingen,
die men in grote getale op de besneeuwde berghellingen vlakbij de hotels opgewekt
ziet oefenen, als voor de meergevorderden, die als bruingebrande toppenbedwingers
's avonds weer naar de dorpen afdalen, van begin tot eind, gelijk Den Doolaard terecht
in zijn voorwoord opmerkt, een groot avontuur. Een deftig leerboek schrijven, zegt
hij, ging hem niet af; ski-lopen is voor hem de grootste hartstocht van zijn leven; hij
heeft met mededeelzaamheid daaromtrent gewacht op een aanleiding die al evenzeer
als een avontuur mag beschouwd worden. Hij kwam toevallig verzeild bij de filmtroep
van Dr. Fanck, toen deze in het Mont-Blanc-gebied zijn nieuwe toonfilm: ‘Stürme
über den Mont-Blanc’ vervaardigde, en eigende zich gedurende dit wekenlang verblijf
in het hooggebergte de finesses van het ski-lopen eerst toe. En nu schreef hij dit
alleraardigste boekje, dat vermengd met werkelijk zeer boeiende beschrijvingen van
Mont-Blanc-bestijgingen in zomer en winter, en met een joviaal en goedmoedig
relaas van zijn omgang met de filmartiesten, ondertussen een betrouwbare en
methodische handleiding geeft om te leren ski-lopen. Illustraties en duidelijke
schetsjes van de vereiste lichaamshoudingen werden in de tekst ingelast, en het enige
jammere is eigenlijk, dat het boekje niet gewoonweg ‘Hoe ik leerde ski-lopen’ heet,
omdat het dan met meer zekerheid het publiek zou bereiken, waarvoor het bestemd
is.
Want de camera en de propeller komen er bekaaid af. Op frisse wijze wordt ons
iets van de moeilijkheden verhaald van filmopnamen en vliegprestaties in de bergen,
maar hier mist men het vakkundig begrip en de leraarsliefde, welke Den Doolaard
bezielen, zodra hij over bergbestijgingen te spreken
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komt of ons in de geheimen van het ‘stemmen’, het ‘telemarken’, en de ‘kristiania’
gaat inwijden. En bij zijn persoonlijke omgang met de artiesten, heeft Den Doolaard
zonder voorbehoud al zijn kansen als romanschrijver laten varen en die van journalist
aangegrepen. Het toeval wilde, dat ik juist gisteren te St. Moritz de film ‘Stürme
über den Mont-Blanc’, waarvan Den Doolaard de wordingsgeschiedenis verhaalt,
gezien heb. Het is met één woord een onmogelijk prul, als gegeven een draak, als
natuuropname vlak en zonder climax ineengeflansd, hetgeen bijna paradoxaal klinkt
als men het over de Mont-Blanc heeft. Men mag gerust aannemen, dat het werkje
van onze landgenoot het beste is wat de expeditie heeft opgeleverd.
Er is echter één mooi moment in, namelijk wanneer in het overdreven stormgeloei,
dat op deze film nimmer schijnt over te drijven, plotseling in het gierend gehuil over
het gletschergebied, verwaaid en verbroken, de zware melodie wordt aangeheven
van Beethovens ‘Die Ehre Gottes aus der Natur’, als een telkens overstemd maar
aanhoudend uit de diepte weer aanvangend koraal. Het aanwenden van dit motief
lijkt misschien een banale vinding. Toch berust het op een ervaring die ieder mens
ondergaat, wanneer hij niet slechts met zijn benen ski-loopt, en die iedermaal weer
als wonderlijk aandoet. Zodra men in het bovengebied komt, tussen de nog slechts
met een dun laagje poedersneeuw bestoven rotstoppen en de met dikke gerimpelde
sneeuwvachten behangen bergkammen, begint er een andere wind te waaien dan er
nog juist even lager was, en deze passenwind, die zeer koud en fluitend en vlijmscherp
aandringt, en waarvoor ieder bergbestijger als voor de dood zo bang is en inderhaast
zijn Windjacke aantrekt en zijn oren beschermt, heeft iets heel merkwaardigs, wanneer
men de laatste Odysseus-maatregel nog een ogenblik uitstelt. Men hoort dan namelijk
in het zeer hoge fluiten langzaam een gezang gaan dreunen als van honderd
mannenstemmen, zeer lage stemmen, en hetgeen die bassen daar beneden zingen,
want het schijnt altijd van beneden te komen, gelijkt op een plechtig kerkelijk
hymnisch
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lied, dat onafgebroken temidden van het scherpe gefluit, dat men ook vernemen blijft,
voortdeint, in een melodie waarvan men de gang niet vermag te volgen, al voelt men
daar een onbedwingbare behoefte toe. Het is een gewaarwording vergelijkbaar met
het zitten in een trein, wanneer men in het tikken op de rails een ritme gaat vernemen
en dit weer tot een liedje tracht samen te stellen. Hoort men dan opeens een deuntje,
dan hoort men het ook aanhoudend, tot het geneurie zelfs hinderlijk wordt,
waarschijnlijk omdat het deuntje zo onnozel is, maar ons toch niet loslaat. Iets
dergelijks, maar zonder het hinderlijke, ervaart de ski-loper in het passengebied.
Verschillende van mijn tochtgenoten hebben mij herhaaldelijk verzekerd ook het
‘orgelen’ te horen temidden van het gefluit. En als men dan per ongeluk, bij wijze
van spreken, ‘Die Ehre Gottes aus der Natur’ gaat onderscheiden, blijkt dit prachtig
gezang, zo ervaar ik het althans, overtuigend en duidelijk te kloppen met de gang
van het zware geluid en is het haast onmogelijk de melodie er weer van los te maken.
Er zijn meer zulke waarschijnlijk op zeer nuchtere wijze te verklaren raadselen in
de bergen. Zo wanneer men aan de rand van een sneeuwsteilte staat, met de zon in
het gezicht, en men ziet, als men aan het pijnlijk tintelen gewend is, en de groene
bril nog niet opzet, naar beneden een gebroken regenboog voor zich heen op de
sneeuw. De boog heeft echter een dubbele dikte, zijn binnenlijn is rood en gaat naar
buiten en naar het midden via blauw en violet weer in wit over, en hij schuift ver
voor onze skipunten uit over het sneeuwvlak.
Den Doolaard heeft tal van zulke verschijnselen natuurlijk ook ondervonden, en
nu hij mij zo voortreffelijk ski-lopen geleerd heeft, dat ik nog alleen aan een cursus
zou meedoen als hij er de leider van was, maar dan ook terstond zou inschrijven,
vraag ik van hem, als vervolg op zijn boekje, een uiteenzetting van dergelijke dingen
die voor een mens op de sneeuw zich voordoen en die gemeenlijk raadselen voor
hem blijven van vuur en water en van de grote stilte.
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Jan Engelman
‘Sine nomine’
Jan Engelman is een der leiders van een groep van enigszins esthetisch en intellectueel
georiënteerde, nog tamelijk jeugdige, katholieke schrijvers en dichters, die zich om
het tijdschrift De Gemeenschap, dat te Utrecht verschijnt, hebben samengevoegd.
Er zijn, buiten deze Gemeenschap, nog andere katholieke jonge schrijvers, doorgaans
verstrooider opgesteld en argelozer, minder letterkundig van toeleg, minder modern
toegespitst, wier landelijke katholiciteit, om een treffend woord van Dirk Coster te
gebruiken, doet denken aan de warme en fijne dorpen van Brabant en Limburg,
terwijl de Gemeenschap meer de indruk maakt uit noordelijke stedelingen te zijn
samengesteld. Het merkwaardige dier Noordelijken is, dat zij, bij een zeer sterk
uitgesproken partij-besef in hun kritisch werk, - want het zijn bijna allen voor hun
overtuiging door het vuur gaande journalisten, soms dermate, dat men zou denken
nog steeds met bekeerlingen te doen te hebben, - in hun poëzie daarentegen naar
motieven zoeken, waaraan, zo meent een leek althans, het geloof niet noodzakelijk
ten grondslag behoeft te liggen. Men kan er een katholiek moeilijk een verwijt van
maken, dat hij bewondering koestert voor type-writers en vliegmachines, maar men
kan zich verbazen, dat iemand, die zulk een innerlijke en oude cultuur bezit, deze
bewondering voor alles wat grootsteeds en Amerikaans aandoet zo jongensachtig
etaleert. Van een ‘trahison des clercs’ is hier zelfs geen sprake, al zou men verwachten,
dat een gelovige het moderne eer aannam als reeds lang gepro-feteerd, het als een
toevallig-laatste benaderingsvorm van het eeuwig-onuitsprekelijke beschouwend en
er dus met meer beheersing dan aanbidding tegenover stond. Maar wat te denken
van de opdracht vóór-in Jan Engelmans nieuwe bundel: ‘Voor jou, Charles Lindbergh,
zeemeeuw, ijlbode onzer nostalgie’, als men er niet om wenst te lachen? Is Lindbergh,
vraagt men dan, voor de dichter een verschijning van dusdanige technische

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

655
perfectie, dat hij weder in het natuurlijke, de zeemeeuw, terugverdwijnt? Gaat daar
‘onze nostalgie’ naar uit? Vloog Lindbergh onwankelbaarder over de Oceaan dan
Petrus wandelde over het meer bij Genesareth, Petrus wie een heel wat machtiger
Hand werd toegestoken dan enige machine ooit in staat zal zijn uit te rusten? Neen,
over deze opdracht, waarachter men bij een Jood als Apollinaire of een heiden als
Walt Whitman de ernst van een overtuiging had kunnen gissen, doet men hier beter
in het geheel niet te denken en te verkiezen met een naïeve brooddronkenheid te
doen te hebben. Naïveteit is prachtig, maar als zij niets betekent behoort zij tot de
nooit toegestane dichterlijke vrijheden. Zo iets zal men bij Péguy of Francis Thomson
nimmer aantreffen; hoe groot en vrij en katholiek zij ook waren. Gesteld eens dat
zulk een dichter het in zijn hoofd gekregen had zijn verzen aan een vliegenier op te
dragen, dan zou hun naïveteit hier hoogstens geschreven hebben: ‘Voor u, Charles
Lindbergh, zeemeeuw, tweede Petrus over het water’, daarmee aangevend, dat de
aan Petrus verleende genade nog van hoger orde was dan het motorisch hulpmiddel
dat Lindbergh ter beschikking stond, ofschoon ook dit in zijn perfectie even voor
een werktuig Gods kon doorgaan in onze sprakeloze bewondering.
Er is natuurlijk voor een katholiek iets vermakelijks in, om van een leek te
vernemen dat hij niet voldoende katholiek is. De Kerk, zal hij zeggen, legt mij niet
zoveel verplichtingen op als de eerste de beste buitenstaander. Misschien heeft hij
gelijk. Misschien is het Rome niet onwelgevallig, om een kleine falanx van
moderniteit aan onze letterkunde te zien meedoen, zolang het maar zeer ondiep en
uiterlijk blijft. Wat dan ook het geval is. Het gedicht dat Engelman vlak na de opdracht
aan Lindbergh wijdt onder het opschrift The flying fool, is daar een treffend staaltje
van. Het rammelt en raast van de retoriek, en dat bij een dichter, bemerken we verder
lezend, wiens talent en taalgevoeligheid, met het aanroeren van zeer diepe raadselen,
tot een wonderbaarlijke verfijning van woordenkeus en betekenisnuancering in staat
blijkt te wezen.
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Engelmans kracht ligt in de diepte. Er moet onder de koele rust van zijn met uiterste
bezorgdheid gestileerd werk veel beheerste en misschien nog niet recht aangevangen
strijd aanwezig zijn. Zijn moderniteit, zoals in dit Lindbergh-gedicht, is dan ook een
soort vakantie-uitbundigheid, een ontploffing van schuldeloze pret, die we hem
gaarne gunnen. Maar hij schijnt afgesproken te hebben, dat de diepte van zijn geloof
en de diepte van zijn taalgevoel nimmer samen zullen liggen. Zodra het geloof even
geroerd wordt, ontslaat hij zich met een vlucht naar een week poëtisch weefsel van
fluisteringen of naar een plaatjesachtige oppervlakkigheid, hetwelk hij gevoeglijk
aan minder begaafde dichters kon overlaten. Want lees eens Amenophis, verreweg
het beste gedicht uit de eerste afdeling van zijn bundel, wellicht omdat hij zich met
Oudegyptische geloofsmotieven even onbelemmerd kan laten gaan als met schuldeloze
moderniteiten, terwijl het hem niettemin tot dieper aanslag noopt.
Een boek vol strenge beelden. En de zwarte hierarchie
van de gelaten, ondoordringbaar, overvloert het hart.

Aldus de aanvang, met een onmiskenbaar accent van zelfportret, en een durf zich in
het voorgestelde te verliezen.
Ik weet niet of ik de Latijnse titel Sine nomine moet vertalen met ‘zonder naam’
of met ‘zonder de Naam’. De hem ingeboren diepte van zegging, welke zich opgelegd
heeft voor het Onbenoembare halt te houden, vindt nog twee ruimten van
bewogenheid: een wiegende woordeloosheid van vervoerde liefdesintimiteit en een
schuimende woord-wildheid in een bries van zorgeloos lentelicht. Zowel van het
eerste als van het tweede vinden we prachtige voorbeelden, onderscheidenlijk
tezamengebracht in afdelingen II en III van de bundel. Met al de invloed van Leopold
die er in te bespeuren valt, en ondanks een ongaafheid van ritme in de derde strofe
die met een enkele omzetting te verhelpen zou zijn, heb ik grote bewondering voor
de donkere melodie van het volgende lied.
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Zacht branden van de teedre lenden:
een wiegeling, een wit satijn
aan mijne handen, de gewenden,
die met haar leest verzameld zijn
tot éénen slag en in het stuwen
des bloeds niet laten van hun wit.
Die stem, die stameling bij 't huwen:
wie zijt gij? - En het diepst bezit
de tweelingster, haar oogen, weergevonden
in de golven en het nachtstruweel
der haren, stroomende ontbonden
op dezen schouder en haar prille keel.

En wie een voorbeeld zoekt van arcadisch en lichthartig woordglijden, spelend
vermijdend alle betekenis, woorden als bloemkelken op het water geworpen,
wiegelend, steelloos, verdrinkend, overstuifd telkens door een nieuwe neerval uit de
geopende hand van een lachende zefier, leze het gedicht Vera Janacopoulos, waarmee
de bundel besluit. Het is, in dit zingende en snelle ritme, alsof voortdurend hetzelfde
woord opgetogen met een ander woord achterhaald en herhaald wordt. ‘Klankgazelle’,
‘kindermond’, ‘zeeschuim en rozen’, ‘zoete zoele’, ‘muze morgenlicht’, het betekent
alles hetzelfde lentelijke geluksgevoel, het is een vederlichte beweging die zich in
steeds fijner en hoger spiralen optrekt naar het ‘duizendjarig dolen’, waarmede dit
echter nog geen einde neemt, want de Naam, zo ijl omstreeld, blijft ongenoemd.
Ambrosia, wat vloeit mij aan?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen
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de klankgazelle die ik vond
hoe zoete zoele kindermond
van zeeschuim en van rozen
o muze in het morgenlicht
o minnares en slank gedicht
er is een god verscholen
violen vlagen op het mos
elysium, de vlinders los
en duizendjarig dolen

Gerard Wijdeveld
‘Het vaderland’
Gerard Wijdeveld, katholiek evenals Jan Engelman, draagt meer het kenmerk der
zuidelijke katholieken. Het mag wezen, dat hij ook in De Gemeenschap schrijft, dit
stempelt hem niet tot Utrechtenaar. Hij heeft noch het zwijgen, noch het zingen,
beide voor de noorderling vermijdingsvormen van het noemen, hij heeft het
eenvoudige spreken. Al vrij spoedig, bij de eerste woorden die hem aangrijpen,
geraakt zijn hart mede in ontroering, het geloof dat het vervult dringt naar buiten, en
de poëzie die ontstaat is een mengeling van heftige bewogenheid en een poging om
‘gewoon’ te blijven spreken, die manlijk en waardig aandoet. Er is iets van een soldaat
in Wijdeveld, en zijn gedichten doen denken aan houtsneden uit de tijd, toen men
die praktijk nog niet als primitivisme toepaste, maar als het beste procédé om een
beeld in ieders bereik te brengen. Zij hebben bij de eerste blik veel stijfs en lelijks,
deze beelden, meestal Madonna's met het Kind, met landschappen uit een onwezenlijk
Heilig Land, heuvels, dorpen op de hellingen, engelen in de hoeken met papieren
spreuken, - maar wanneer we een gedicht als Visitatie ten einde gelezen hebben,
bemerken
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wij dat de dichter zeer helder gezegd heeft wat hij te zeggen had, of liever wat hem
werd ingegeven, want hijzelf is verdwenen uit het gedicht, als een waardeloos
instrument, zodra de lelijkheid met een sprong naar de diepte voor duidelijkheid
plaats maakt en het niet langer om de spreker maar om het gesprokene gaat.
Het is of ik den man, die van u twee ging spreken
nimmer en nergens meer vind O Moeder, Moeder en Kind.

Dikwijls wordt het beeld van het Kind zó stralend, dat niet slechts de dichter, maar
evenzeer de Madonna, in wier afglans hij nog een schrede verder het Licht
weerspiegeld had waargenomen, ‘gansch weggewischt’ wordt: met andere woorden,
de dichter laat bij het einde van het gedicht Maria ervaren, wat hij zelf bij de aanvang
ervoer.
Zichzelf ontdekkend vóór de lage poort
hoorde Maria, hoe haar hartklop klom,
steeds hooger klom, tot zij zich vreemd verloor:
een ander, eindeloos leven begon.

Een ander maal vereenzelvigt de dichter, zoals in Annunciatie, zich met de engel
Gabriël, die, wanneer hij de verkondiging aan Maria zal overbrengen, ‘in een afgrond
ziet’ en geruggesteund moet worden door de onmetelijke hemelse stoet die achter
hem in afwachting staat opgesteld.
Eerste hulplooze woorden. Toen groeide zijn stem;
hevig, tot bijna fluisteren, heeft hij gezegd.

Ik vermoed echter dat dit gedicht Annunciatie, evenals helaas te veel gedichten uit
deze bundel, tot jeugdwerk van de dichter behoort. Het heeft nog een zekere
behaagzucht en schertsende

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

660
welgevalligheid die in ongetwijfeld rijper werk als Visitatie en in dat prachtige
Wedervinding, misschien het beste uit de bundel, niet meer voorkomen. Maar men
leze vooral ook Gethsemané, waarin de dichter Christus in Zijn duisterst uur zonder
tussenkomst van Maria of Gabriël waagt te benaderen.

Kroniek der Nederlandse letteren I
F. van der Goes: ‘Litteraire herinneringen uit den Nieuwe-Gids-tijd’
Reeds enige jaren geleden heb ik, in een dagbladartikel, er op gewezen, dat, wil men
zich een helder denkbeeld vormen omtrent de merkwaardige ontwaking, op
letterkundig en ander geestelijk gebied, in het laatste kwartaal der vorige eeuw in
ons land, men verstandig doet een onderscheiding te maken tussen Tachtigers en
Nieuwe Gidsers. Dit onderscheid komt velen op het eerste gezicht wellicht kunstmatig
voor, wij zijn gewend geraakt onder Mannen van Tachtig slechts letterkundigen te
verstaan, maar toch heeft het een gerechtvaardigde grond. Enerzijds geeft het een
verklaring voor de ongeëvenaarde rol welke deze mannen vervuld hebben gedurende
de korte tijd dat hun orgaan, om zo te zeggen, het doorbraakpunt was ener veel
bredere, maar nergens nog zo duidelijk samengetrokken, beweging, anderzijds doet
het een dankbare verontschuldiging aan de hand voor het onafwendbare, zo spoedig
gevolgde verval. Het begrip Tachtig brengt ons bij een wijder uitzicht dan het begrip
Nieuwe Gids, we zien allerhande krachten van sociale en culturele aard toestromen
en zich verzamelen in Tachtig. Domela Nieuwenhuys was een Tachtiger, Vincent
van Gogh, evengoed als Diepenbrock, Berlage en Van Deyssel. Het merkwaardige
van de Nieuwe Gids wordt dan, en dit verklaart de positie die het tijdschrift met goed
recht innam, dat zijn oprichters en grote redacteuren tevens in die brede zin Tachtigers
waren, niet alleen afzonderlijk, maar in groep, en dat zij in deze
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betrekkelijk toevallige formatie toenmaals de zichtbaarste aanwijzing belichaamden
van de veranderingen welke zich in ons volksbewustzijn voltrokken.
Hoe kort de acht jaren dat dit geduurd heeft (1885-1893) ons thans mogen
toeschijnen, het is misschien het enige tijdperk in onze beschavingsgeschiedenis
geweest, uitgezonderd de tijd der Psalmvertalingen en Geuzenliederen, dat hetgeen
in ons volk onbewust tot opstand roerde onder de hegemonie der letterkunde tot
uiting werd gebracht. Vondels Roskam en Rommelpot, zijn Palamedes, blijven meer
kanttekeningen bij de tijd dan richtingverwekkers. Doorgaans spreekt de letterkunde
tot een volk, hier sprak een volk, nog onontwaakt, door de letterkunde. Een
letterkunde, let wel, stelliger dan ooit bewust dát zij schreef, minder dan ooit bewust
van het wát. Individuele expressie van de individuele emotie, en nu laat ik de
superlatieven die van een stelling een leus maken nog achterwege, is waarschijnlijk
de meest argeloze wijze van schrijven. Deze intuïtieve energie, van de tijd
doorblonken maar niet op de duur doorvoed, was vrij spoedig doorgebrand. De
letteren moesten, hoe helder ook, een spiegel blijken, te gering van oppervlak voor
dit groot terrein. Dan komt de tijd dat de mannen streefden naar theoretische uitwegen
en verbredingen. Sommigen zochten, voor de hand liggend, in sociaal werk, zoals
Van Eeden, anderen in een denkbeeldige mensheid, als Gorter, weer anderen in
wijsgerigheid, als Verwey. Er waren er ook wier tachtigerschap zich in de
speciaal-letterkundige richting voortzette, welke de Nieuwe Gids, van de oprichting
af, had voorgestaan; die, kan men zeggen, blind waren voor de breder beweging
welke zij hadden helpen ontvlammen, maar die, aan de andere kant, liever lucifer
bleven dan vuur te schijnen.
Afgezien van dit streven naar natuur, ideaal, tucht en zuiver letterkundige vibratie,
was men ouder geworden, daarmede persoonlijker en aparter, en daar de ware
oorspronkelijkheid een verschijnsel is van de rijpere leeftijd, was men elkaars verschil
meer dan de overeenkomst gaan voelen. Ongemerkt komt
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voor ieder de tijd, dat men met rust gelaten wil worden en alleen wil voortarbeiden
aan de dingen die zich in persoonlijke vorm aan ons voordoen en die altijd,
merkwaardigerwijze, juist datgene blijken te zijn wat de tijd van ons vraagt.
Toen speelde het element ‘literair relletje’, dat de Nieuwe Gidsers als een mengsel
van fuif en klopjacht tegen de oudere generatie hadden aangevangen, hun zelf
noodlottige parten. Het is moeilijk een vlag te verzaken waaronder men fortuinlijk
gevaren heeft. Maar het kleur-bekennen werd een obsessie. De haat sloeg op de
stuurlieden onderling over en men zag menig officier en matroos van boord geworpen
worden. Hiermee eindigt de eer van het tijdschrift en het laat ons gedurende een korte
poos aan de overpeinzing over, dat wie met het zwaard strijdt door het zwaard zal
vergaan. Spoedig echter had de kapitein nieuw volk aangemonsterd, deels beproefde
vechtjassen, en niets dan dat, deels goedaardige dwepers met geen ander wapen dan
met de overtuiging dat er tussen Poot en Perk geen poëzie te genieten viel. Eerst dan
treden figuren op de voorgrond van in het soort waardeerbare Nieuwe Gidsers,
artiesten, die echter geen Tachtigers waren. Zij hebben met hun domme ijver en hun
angstvallige zorg vooral ‘du dernier bateau’ te zijn, deze précieux ridicules, met hun
taalgebroddel en gemaniëreerde schilderkunstigheid, veel afbreuk gedaan aan een
tijdschrift, aan welks bloeiperiode en roem zij hun gering beetje naam te danken
hadden. Nomina sunt odiosa. Voor zover zij nog leven, rusten zij in vrede.
Inderdaad heeft de Nieuwe Gids, tussen een eerste en een tweede reeks, in het
voorjaar van 1894, een ogenblik niet bestaan. Dit ledig ogenblik, waarin, onmerkbaar
voor het publiek, van alle zijden geageerd werd om het tijdschrift weer te doen
opleven in de oude vorm, is het moment dat Van der Goes gekozen heeft, toen hij
zijn ‘Herinneringen’ te boek ging stellen. Er zijn veel bittere briefkaarten en
hooghartige brieven gewisseld, er is getwist, gepleit, kopij verduisterd, er is
vastberaden vergaderd, er zijn scheldsonnetten gedicht. Wie er van houdt,
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het klassiek gebouw, dat men tussen 1880 en 1890 had opgericht, te gaan bezichtigen,
en daar binnen te komen door de slordige keuken in de bijbouw van 1894, waar de
koks elkaar met koekepannen en vleesmessen te lijf gaan, zal van deze herinneringen
genieten. Mij komt het voor, dat Van der Goes, door de beruchte gezondheidstoestand
van Kloos uit de Sloterdijker tijd te verzwijgen, misschien kiesheidshalve de houding
van de leider in een onjuist licht heeft gesteld. Ook wordt ergens Van Eedens antwoord
op een brief eerder afgedrukt dan de brief waarop Van Eeden antwoordde, hetgeen
de indruk, die de schrijver van ‘Een broederveete’ hier maakt, niet ten goede komt.
Ook wordt, naar mijn gevoel, te veel klem gelegd op het recht der oprichters, toen
het de voortzetting van een tijdschrift gold; en dat deze voortzetting, in de
oprichtingsvorm, toch nutteloos geweest zou zijn, kan men niet nalaten te gissen, als
men overziet hoe weinig nieuw bloed men van plan was toe te laten. Over Herman
Gorter als eventueel nieuw medelid der redactie wordt terloops onderhandeld, maar
aan Couperus, Emants, Berlage of Diepenbrock schijnt men geen moment gedacht
te hebben. Men zit vastgebeten in een kleine cirkel. Men ploegt en spit in uitgeput
land. Van geestdrift bespeurt men niets in dit toegespitst geharrewar.
Voor een toekomstige Dostojewsky en voor proefschriftschrijvers over dit tijdperk
is dit werkje van documentair belang. Ik verwijs hen dan bovendien naar Paap, naar
zijn roman ‘Vincent Haman’, met grote allure geschreven, waarin een veel breder
en dieper beeld wordt geschetst van deze ondergang en de mannen die zich het zelf
berokkenden.
Van der Goes publiceerde deze herinneringen zo tijdig, om de in opspraak gebrachte
figuren, merendeels nog in leven, in de gelegenheid te stellen zich nog te verweren.
Indien hij dit uitlokt, en indien Van der Goes dan weer van antwoord zal dienen,
hopen wij vurig dat er herinneringen uit het bloeitijdperk voor de dag zullen komen.
Zodra wij 1894 schrijven, wat wij doen waar Van der Goes aanvangt, zijn we de
Nieuwe Gids
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al een weinig vergeten, en als we er aan terugdenken, dan is het, omdat in deze
jaargang de eerste verzen van Leopold staan afgedrukt. Dan komen in 1895 de ‘
Sonnetten en verzen in terzinen geschreven’ van Henriëtte van der Schalk, in 1896
Boutens' eerste bundel, en we zijn eigenlijk een ander tijdperk van de letterkunde
ingetreden. De Nieuwe Gids is een tijdschrift geworden, een speciale richting
vertegenwoordigend, waardeerbaar soms uit letterkundig oogpunt, zoals er meer
zijn, maar de algemene belangstelling is verlegd van tijdschriften naar boeken, van
een groep naar in hun afzonderhjkheid dieper doorblonken figuren. Een groep had
in het geheel geen zin meer (dit komt eerst weer tijdens de oorlog), wat noodzakelijk
was, waren afzonderlijke organen. En zo zien wij hen uiteenstuiven naar het
Tweemaandelijksch Tijdschrift, naar Taks Kroniek en naar de Nieuwe Tijd.
We bezitten nog één Tachtiger, die, letterkundig gesproken, Nieuwe Gidser
gebleven is, maar die tevens tot de allergrootsten der Tachtigers blijvend zal gerekend
worden: Willem Kloos. Het is te vrezen dat het boekje van Van der Goes aanleiding
zal geven tot een vernieuwde verguizing, en dan met een schijn van historische
gegrondheid, van deze wortel-figuur, wiens grootheid men evenzeer aantast door
haar te baseren op twaalf of twintig sonnetten, als onbeschadigd laat door spot te
drijven met tweeduizend binnengedachten. Er zijn tal van monumenten in ons land
die bescherming minder waard zijn. Zonder een man als Kloos zou de ontwaking in
onze literatuur en hetgeen zij aankondigde, op niet veel meer zijn uitgelopen, dan
op het in keurig proza gesteld misnoegd gepruttel, dat Frans Coenen ons nog steeds,
week in week uit, te genieten geeft. Men kan nooit gul genoeg zijn voor iets dat groot
is of groot geweest is, nooit afwerend genoeg voor het middelmatige dat middelmatig
blijft. Als er in onze letteren te snoeien valt, dan is het elders dan bij de boom, waarvan
de stam tijdens een ingeslagen onweer verkoold werd, uit wiens koppige stronk nog
een kromme zijtak groeit, maar die niemand de weg verspert.
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Er is voor tuinlieden, die het ernstig menen met hun messen, wel beter werk te doen.

Albert Verwey: ‘De figuren van de sarkofaag’
Verwey heb ik indertijd geschetst als een Paulus onder de Tachtigers, een
jongst-bijgekomene, die nimmer van aangezicht tot aangezicht heeft aanschouwd,
maar die, op een weg naar Damascus, een visioen gehad heeft, dat hem terstond
weliswaar verblindde, maar waardoor hij sindsdien in stelligheid is blijven verkeren
omtrent een zichtbaarheid van het geheim dezer wereld. Dit geheim zijnde: slechts
in de verbrokkelde schepping, hoe donker en wonderlijk zij zich voordoet, is de
lichtende wil van de schepper aanschouwelijk; slechts via de waargenomen
werkelijkheid wordt de onzichtbare geest kenbaar; - wordt het kunstenaarschap de
rol toegewezen, oog daarvoor te hebben. Maar de dichter, volgens Verwey, doet
meer dan zijn enkel passief artiesten-oog op de schepping laten rusten. Hij bindt,
actief, in de spiegel zijner taal de verbrokenheid weder aaneen. Dit dichterschap is
een genade, een heil dat verkondigd moet worden, want in aanleg bepaalt het ieders
hogere natuur en is ons dus ingeboren, evenzeer als in de lagere natuur de zondeval.
De verbreding van persoonlijk leven tot een wereldbeeld, het uitgebreid besef dat
slechts in het zien of in de verwachting van een gezuiverde mensheid het individu
gelukkig zijn kan, daar het hart anders zal blijven lijden van schaamte en deernis bij
het aanschouwen onzer onwaardigheid, de dorst naar schoonheid als een in onze
natuur verscholen aardse god, de hunkering naar gemeenschap als onderlinge
herkenning en verruiming van het koninkrijk binnen in ons, het denkbeeld dat de
mens niet leeft in de mens maar in persoonlijk werk, in als het ware geobjectiveerde
energie, overgedragen aan de maatschappij, - al deze dingen, psychisch en sociaal
kenmerkend voor alle Tachtigers, bezit Verwey in hoge mate maar in een sterk
innerlijk saamge-
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perste neerslag. Het mag misschien een vergissing zijn, wanneer hij te
beperkt-wijsgerig aanneemt, dat de dichter in kleiner formaat een herhaling is van
schepper en schepping, een microcosmos in omgekeerde volgorde; het mag niet juist
zijn, of zelfs averechts verkeerd, dat, daar God zich in de werkelijkheid
uiteengebroken openbaart, men deze werkelijkheid slechts weer behoeft te binden,
om de voor ons mensen enig mogelijke afbeelding van de scheppende wil te
benaderen; het is de vraag of de scheppingszucht van de mens niet eer van natuurlijke
dan geestelijke orde is, en dus zelf tot de uiteengebrokenheden behoort, zodat wij
God sneller naderen in een zo bijzonder mogelijk gehouden werkelijkheidsbesef,
dan in welke binding van afgetrokken aard ook; of kunst dus niet beter doet, de
werkelijkheid te beschrijven en haar werkelijkheid te laten, waardoor vorm niets
meer dan tussenschakel wordt, een tijdelijkheid van onze voor hoger dingen nutteloze
geest, die eerst goed gaat werken, zoals in klassiek-geworden poëzie, als men hem
slechts onbewust ontwaart; - met dit al blijft de poëzie van Verwey, of liever het
poëtisch systeem dat hij voorstaat, zo direct een innerlijke gevolgtrekking van een
eerlijke en dus door onze tijd bepaalde levenshouding, dat zij onze aandacht nog
immer ten volle verdient, hoe beroepsmatig, hoe stijf, hoe weinig bloeiend zij ons
uiterlijk ook mag voorkomen.
Het is misschien juister van een dichter te zeggen dat hij baart als de aarde, dan
dat hij schept als God. Na het lezen van Verwey althans, in wiens gedichten het
vrouwelijk element zo deerlijk afwezig is, is men geneigd het enkel manlijke met
melancholie te beschouwen. Niet het uitbeelden van onze wil binnen onze grenzen,
maar het meer en wonderlijker voortbrengen dan wij ooit gedroomd hadden; niet het
helder werk en de kortstondige bewustheid moeten het doel zijn, maar het
teweegbrengen van een ding, dat, al is het maar met één centimeter, onze grenzen
overschrijdt; een vrucht, die, al is het maar met één aanwijzing, los van ons geraakt,
zelf een wil krijgt, een organisme wordt, en, al is het maar voor één ogenblik, buiten
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ons getreden een eigen leven vervolgt, iets meer uitsprekend dan wij het konden
meegeven.
Deze meer-waarde zal men in de poëzie van Verwey schaars aantreffen. Zijn taal
is te uitsluitend hulpmiddel, beheerst maar onbevrucht, corpus vile: ja, men kan zich
wel eens afvragen, deze denkende dichter lezend, wiens verzen zo noodlottig
beantwoorden aan Perks poëtica van het beruchte sonnet en inderdaad kinderen zijn
‘der rustige gedachte’, of de taal, waar een dichter zijn mijmeringen vlees en bloed
mee verleent, ten slotte voor hem wel iets meer betekent dan zijn pen en papier, zijn
kamer, zijn boeken, zijn uitzicht uit het raam, zijn inkt en zijn belezenheid; of deze
stoere man, enerzijds voor een realistisch beeld, anderzijds voor de jambische gang
van een versregel zo overgevoelig, zo waarlijk diep-bewogen, inderdaad wel iets
meer van de taal verwacht, dan dat zij zich verbrijzelt in nauwgezette beeldjes en
zich dan weer samenvoegt op de stroeve toon van zijn theorie. En al geeft hij
middelerwijl een omstandig verslag van de ‘ik’ die schrijft, van de maker, van de
omwandelende en voortdurend alles bevattende dichter, - eigenlijk de enige inhoud
van Verweys verzen tussen hun werkelijkheidsaanleiding en hun metrische
formulering, - het blijft wonderlijk, hoe weinig diep zijn beeld in het taalvlak bijt,
hoe de bontheid en soms de weelde van zijn woorden de indruk blijven maken van
niet in het weefsel binnengezogen kleuren, hoe klonterig vaak, hoe boven-op, hoe
dik van streep en aanzet, het werk van deze tussen beschouwing en wijsgerigheid
geen ander dan redekunstig verband leggende dichter zich voordoet, wiens palet even
rijk zou kunnen zijn aan verrassingen en gedurfde kleurschikkingen als dat van
Breitner was. Maar Breitner hield zich aan het beeld dat hem eenmaal bewogen had,
dorst, in de hoge vaart die het meedeelde of in de diepe vertedering, zijn geestdrift
verliezen, enkel artiest blijvend, terwijl Verwey, doorgaans na drie regels, zichzelf
herneemt, de bewuste mens beschouwen gaat als de moraal der schepping, en, niet
gans onvoldaan daarmede, zich met zijn dichterschap vereenzelvigt en
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verder peinst; het beeld intussen, nog niet ten voeten uit voltooid, is reeds
vervluchtigd. Maar reeds heeft het oog weer een ander beeld gegrepen, en weer blijkt
de theorie bij machte de talloze onvoltooidheden te ordenen tot een gave
gedroomdheid.
Men kan begrijpen, wat voor zulk een rustige geest en rusteloze hand de
vriendschap moet geweest zijn van Floris Verster, in zoveel opzichten zijn
tegenstelling. Aan de nagedachtenis van de onvolprezen schilder en zijn vrouw heeft
Verwey de bundel ‘De figuren van den sarkofaag’ opgedragen. Er is in al deze verzen,
panelen van een sterfkamer, zoals het boek minder poëtisch, maar tevens minder
pronkend had kunnen heten, met een titel, die dan juist dat tintje Potgieter en
Biedermeier zou uitdrukken, dat voor mij een der bekoringen is dezer dichtkunst, er is een beweging van dictie, hier en daar zelfs een gratie, een bevalligheid in de
rangschikking, die voor wie smaak heeft voor ouderwetse eenvoud tot het hart zal
spreken. Verweys ommegang door de ‘ledige stad’, zoals hij Leiden noemt, na het
ontvallen zijner vrienden en de brand van het stadhuis (‘de lieflijkheid van ons
Stadhuis’, ‘Het Huis dat wij herdenken’), de innerlijke overpeinzingen gedurende
zijn wandeling, waarbij de dichter, als een andere Socrates, van tijd tot tijd de pas
inhoudt en in vraag en antwoord met het gestorvene zich eenzelvig rekenschap geeft
van het verlies, de taferelen ten slotte, waarmee hij hier en daar de mijmeringen als
met flankstukken verbreedt, Dürers Melancolia, Delacroixs Jacob met de engel,
Vondels Ifis, Jefta's dochter, Breugels Ikarus, - het doet zich alles voor als kopieën
in kopergravure van een dier van voorstellingen wemelende schilderstukken uit het
midden der vorige eeuw, waar men als kind, en nu nog, uren geboeid naar blijft
kijken, hoeveel er wel op staat en hoe kundig alles geschikt is. Doré's illustraties van
Dante, een plaat van Swift en Stella in een kamer zo stampvol als het studeervertrek
uit Huets ‘Lidewijde’, Rossetti's eerste ontmoeting van Beatrice en de Florentijn bij
een brug, Ary Scheffer, - al zulke herinneringen sprin-
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gen bij het lezen van deze met evenveel beraming als uitleggende vertedering
geschreven reprodukties in mij boven. Lezen wij bijvoorbeeld Dürers Melancolia.
Wat baat het? Zwaar is 't zitten op de treê,
Zwaar 't steunen van de vuist aan 't hoofd. De hand
Die in de schoot rust steunt de passer niet
Noch 't boek met toegeklampte sloten. Ziet,
Het godlijk kind Geheugen slaapt alreê,
Voorovervallend op de staande rand
Van een onnutte molensteen, de stift
En lei krampachtig tegen 't lijfje. En Drift,
Mijn eedle waakhond, rust hoewel hij waakt.
Wat baat het, zijn ook aan de wand gehaakt
Weegschaal en uurglas, bel en cijferbord:
De veertien schikkingen van een tot zestien; - dood
Ligt het gereedschap om mij uitgestort:
Hamer, zaag, nijptang, houtschaaf en retort;
Doodstil die rollende, de ronde kloot.
En 't halfbehouwen blok, evenwichtloos,
Leunt aan de ladder, en ik poos, ik poos,
Ik mijmer in een ongewilde rust,
Ik vleugel-zware sla mijn droefheid ga;
Want schoon de hemel straalt op zee en kust,
Luid krijscht de vleermuis Melancolia.

Verwey is steeds een meester onder de meesters zolang hij zich bepaalt tot
werkelijkheidsbeschrijving en niet in bespiegelingen overgaat. Sinds ‘Demeter’ en
‘Persephone’, en denk maar eens aan dat prachtige gedicht ‘Goede Vrijdag’, heeft
hij dit vermogen intact bewaard. Zijn stem heeft nooit melodie, ook in beschrijvingen
niet, maar daar wordt de stroefheid een deugd en geeft een accent van
onafwendbaarheid, een hardheid en lengte van slag, en de diepste bewogenheden
schijnen in zakelijkheid bedwongen. Iemand die de beschrijving leveren kan
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van de brand van het Leidse stadhuis in die gedenkwaardige winternacht (blz. 83 en
84 van de bovengemelde bundel) is meer dan een volleerd meester. De toon en de
woordenrijkdom, de climax, de voelbaarmaking van het verloop en de duur der ramp
(in veertig regels gans de lengte van een nacht), het is een beschrijvende passage van
Shakespeare waardig. Het gedicht is te lang om hier aan te halen, maar de twee
bladzijden reeds, waar het voorkomt, maken de bundel onvergetelijk.

Halbo C. Kool: ‘De tooverformule’
U roept een god met zijn meedoogenlooze sterren en mij een wereld met
haar lichtreclame.
Tijdens het lezen dezer twee regels van de jeugdige dichter Halbo C. Kool maken
we de sprong van Verweys generatie naar die der allerjongsten. Wat is er veranderd
in de ruim veertig jaar die de beide dichters van leeftijd verschillen? Want,
aangenomen dat de menselijke natuur zoals zij in passieve of actieve toestand
vegeteert op deze wereld, nimmer wijzigt, wel degelijk wijzigt zich het instellen van
het bewustzijn. Het bloed is hetzelfde, maar hoe wij het horen kloppen is van richting
veranderd. En deze omzwenking van de belangstelling is een der belangrijkste welke
zich ooit in de menselijke geest hebben voltrokken.
De aard dezer omzwenking, moet ik ronduit bekennen, ben ik niet bij machte
uiteen te zetten, deels omdat het te wijd is voor mijn gezicht en te direct onder mijn
oog, omdat ik het dus nog niet helder genoeg zien kan, deels omdat mijn gering
formuleringsvermogen eenvoudig te kort zou schieten, om een zo groot verschijnsel
van mijn tijd vast te leggen. Maar ik maak met vreugde uit de talrijke publikaties op
essayistisch gebied van schrijvers jonger dan ik de gevolgtrekking, dat deze drang
tot vastlegging der verandering algemeen gevoeld wordt, en hoop van harte dat
iemand daar in slagen zal.
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Het komt, wanneer mijn dagelijkse gedachten tot gids mogen zijn voor een toekomstig
beter uitgerust denker, - het komt in hoofdzaak misschien hierop neer, dat zekere
bovenmenselijke, zich in de ruimte van hemel en noodlot verliezende onzekerheden,
die aan de poëzie en aan de gedachte van vroeger een grootsheid verleenden van
klank in de verte, storm achter 't toneel, heldenspraak, hebben opgehouden het
geestelijk leven te verontrusten. Al hebben Freud, sportleven, vrijer sexueel verkeer,
hygiëne en hetgeen in de ogen van Europa in Rusland en Italië nog onbegrepen bezig
is zich te voltrekken, wellicht nog geen voor allen zichtbare zekerheid gebracht, reeds
het verdwijnen der grote onzekerheden is een aanwijzing in welke richting men
zoeken moet. Daarom lijkt mij verwarrend, een mening onlangs door Anthonie
Donker in zijn proefschrift over de beweging van Tachtig verdedigd, deze beweging
te beschouwen als een nabloei van de Europese romantiek. Neen, met het realistisch
werkelijkheidsbeschrijven dat zij bracht en met de bloedwarme lyriek die haar eigen
is, ligt haar betekenis en kenmerk in het instellen van geestelijke belangstelling in
de mens als natuurverschijnsel, zonder dat dit woord natuur een romantische
bijgedachte oproept. Dit koele, dadelijke zien van een beeld en ondergaan ener
sensatie heeft Tachtig ons gebracht, in een praktijk die misschien van de latere afwijkt,
maar waarvan in de grond alle jongere schrijvers nog uitgaan. Ditzelfde bedoelde,
als men zijn brieven leest, Keats waarschijnlijk, toen hij waarheid schoonheid noemde,
en schoonheid waarheid. En we kunnen dit allemaal nog van Shakespeare leren, die
het klaarspeelde, de diepste dingen in het menselijk hart tot waarheid te maken,
zonder een beroep te doen op welke hogere machtsingrijping ook van boven of onder
de mens. Want dit alles, gaan we zeggen, is juist de mens, met zijn herinnering en
zijn voorgevoel, door dingen van lang voor zijn geboorte en lang na zijn dood bepaald.
Het diepste geheim der schepping, zou men het Oude Testament kunnen nazeggen,
is in het bloed. Van al het andere zijn we zeker. En men kan de machtige uit-
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roep: het woord is vlees geworden, niet letterlijk genoeg opvatten als laatste profetie
en eerste evangelie.
Terzake. Wij staan op een dijk, in een Hollands landschap, even buiten Amsterdam.
Het is nacht. Mijn moeder kijkt naar de sterren en ik naar de rode gloed die opstijgt
uit de stad. En hier zijn we eensklaps in de stellig te scherp en schamper geformuleerde
situatie van Kools dichtregels: ‘U roept een god met zijn meedoogenlooze sterren
en mij een wereld met haar lichtreclame.’ De jongeling, die zich hier ‘ik’ noemt, zou
zich bewust kunnen zijn, dat ook hij, die zijn moeders bloed draagt, naar de sterren
keek, waarvoor hij immers het adjectief ‘meedoogenloos’ vond, en dat juist deze
meedogenloosheid hem de blik deed richten naar het lokkende licht van de stad. De
moeder daarentegen heeft juist naar de sterren omhooggezien, om steun te zoeken
tegen het verleidend stadslicht dat haar om haar zoon nog bevreesd maakt; en het is
weer, met deze vrees en afweer onbewust bewapend, dat de zoon deze wenkende
gloed met het woord ‘lichtreclame’ bemint en beschimpt. Al de onverschillige
schrilheid en de met opzet genoten geuren van grootstad en kamertjeszonde, de zucht,
in het kort, om met overdrevenheid in de uitdrukking een verdrongen gevoelsstaat
goed te maken, is als reactie-verschijnsel op overgeleverd bloedsbewustzijn te
verontschuldigen, en daarmede ga ik het merendeel van Kools gedichten in zijn
bundel ‘De tooverformule’ stilzwijgend voorbij.
Een donker, verleidelijk sissen
slingert over mijn bloed:
teedere wezens vergissen
zich en vergaan voorgoed.

Als iets het ‘teedere wezen’ echter niet redden kan, dan is het de ironie van zulk een
formulering. Dit ‘gered worden’ is ook eigenlijk niet zo noodzakelijk, wanneer men
jong is, er moet nog veel ouds in ons vergaan, vóór het bloed tot zijn oorspron-
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kelijkheid ontwaakt en dan zijn oorsprong neemt. Middelerwijl is er een wellust in
het leed, dat men met dieper bedoeling dan men zelf vermoedt, met toverformules
naar zich toe bezweert, een genoegen zelfs, om het dan zo scherp en vlot mogelijk
te zeggen:
haar handen zijn teeder, haar oogen zijn schuw;
een streeling wordt dientengevolge wat ruw.

of:
zij speelt piano met scheeve mond,
terwijl haar hart een hemel vond.

Twee voorbeelden van met gemak en niet zonder schaamte belachelijk gemaakte
zieleschemeringen.
Er staat echter in deze kleine bundel één gedicht, van zo bijzondere waarde,
onmiddellijk van zulk een ernstiger inslag en breder trant, dat ik er Kool al zijn
onhandigheden en ontleningen en al zijn voor ‘jongleur du diable’ spelen in het
jargon onzer jongste generatie, gaarne om vergeef. Gij vindt dit gedicht op bladzijde
9. Het heet ‘Wederkeer’. Het beschrijft een verloren vriendin, die bij haar vriend nog
éénmaal terugkeert, om afscheid te nemen of om te sterven (Dit kan hetzelfde zijn,
en is het hier ook). Tijdens dit aardse afscheid voltrekt zich tevens een hoger
thuiskomst van de ziel, en, in het wonderlijk gevoel van vervreemding en verzoening,
heeft de scheiding de betekenis van een wederkeer tot datgene, waarvoor men de
dood in het leven begrepen moet zien om het te kunnen verstaan. Dit alles zou even
fraai zijn als vaag, wanneer niet het over-oude beeld van de geest, als duif, hier
ingelast was, zonder enige overdrachtelijke opzet, met niets dan de warmte der
werkelijkheid, als een aanduiding zowel van de ziel als van de vrouw, op een wijze
zo toevallig en sierlijk in de beweging van rijm en regels opgenomen, omvlochten
en voortgezet, dat men geloven kan Jan Luyken te lezen.
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Haar, die mij indertijd verliet,
wachtte ik sinds: zij keerde niet,
maar dezen avond kwam naar hier
een leven zonder veel vertier
bijna ten einde; in het oog
rilde verlangen; daar bewoog
- als in het slag voor de open schuif
tegen den nacht een tamme duif
luisterend naar de verre roep
van de verloren wilde troep de ziel in dit verduisterd kot
luisterend naar den roep van God;
tenslotte is zij heengegaan
over de stralen van de maan
fladderende - een ongewend
jong dat dit wonder slecht herkent;
zij gaf in mijne armen 't lijf
snel over, dat al koud en stijf
geworden was, eer ik verstond
wie zoo bij mij haar einde vond
en vinden moest, omdat een hart
wel totterdood een ander tart
maar elk verzoend eerst afscheid neemt
hoezeer tevoren reeds vervreemd.

Kinderkruistocht
Daphne Muir: ‘The lost crusade’
De redactie van het Critisch Bulletin ging misschien van de mening uit, dat ik een
expert ben op het gebied van ‘kinderkruistochten’, toen ze mij Daphne Muirs ‘The
lost crusade’ ter bespreking toezond. Want dit boek, dat een tweede prijs behaalde
in een Historical Novel Competition, uitgeschreven door de
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uitgevers Chatto en Windus, bevat een romantisering van het vreemde en wilde
gegeven van de kinderen, die in 1212 in scharen van Keulen naar Brindisi en van
Vendôme naar Marseille zuidwaarts zich verzamelend voorttrokken, om de Turk uit
het Heilige Land te gaan verjagen. Onschuld echter die voordeel ziet in het vertoon
van onschuld, argeloosheid die berekent dat de wereld aan argeloosheid geen
weerstand biedt, de onnozele die speculeert dat er een God is voor onnozelen, is niet
gans onschuld, gans argeloosheid en gans onnozelheid meer. En zo bleef de wereld
hard en God hield zijn wonderen in. De zwervende jongens en meisjes werden
gestolen en geschaakt door bandieten en de Middellandse Zee opende niet haar
wateren voor een droge baan naar Jeruzalem, gelijk de Rode Zee gedaan had voor
de Joden. Wij weten dat een klein contingent van de Duitse afdeling Brindisi bereikte
en daar verdween in de achterbuurten, en dat de Franse bij Marseille ‘en masse’ door
Marseillaanse kooplieden verkocht werd aan Mohammedaanse haremhouders. C'est
triste. Maar ook Christus had zijn Judas, en wij kunnen er over mijmeren, of de ware
onschuld niet eerst ontstaat, wanneer zelfs de bewustheid van onschuld vernietigd
wordt door een overweldigende schuld van buiten. Er is in deze ontmoeting van
goedheid met slechtheid, die goedheid eerst waarlijk goed maakt, om met Dante te
spreken, een laatste wijsheid en een eerste liefde. En zo komt het dat deze kinderen
der kruistocht, zo teder en gruwelijk verlopen, misschien toch een Heilig Land
bereikten en dat zij in onze ogen althans meer hebben van de bloedende wichten te
Betlehem dan van slachtoffers van een hemelse Rattenvanger.
Ziezo. Nu weet u evenveel van de kinderkruistocht als ik. Wie feiten en bronnen
wil weten, neme Dana C. Munro's boek ‘The children's crusade’ van 1916. Marcel
Schwob, onlangs door Victor E. van Vriesland vertaald (uitgegeven door Stols te
Brussel) en in deze vertaling prachtig voorgedragen door Charlotte Köhler, heeft in
moderne transcripties van half authentieke half gefingeerde kronieken er een zoet
en schrijnend
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verhaal van samengesteld. Henri Bordeaux' ‘La nouvelle croisade des enfants’ is een
ontroerend relaas van een kinderpetitionnement, dat echter met de oude kruistocht
weinig uitstaande heeft. Wie de geest van de kinderkruistocht wil leren kennen en
vooral die van de z.g. eerste kruistocht van 1096, welke merkwaardigerwijze juist
de enige twee waren, die, elk op hun eigen manier, Jeruzalem bereikten (want alle
overige kruistochten waren slechts diplomatieke, strategische en koloniale
ondernemingen en veroverden nooit een voetbreedte van het Beloofde Land), leze
het boek van Lamb, ‘Iron men and saints’, hetgeen in geen enkel opzicht verloren
tijd is.
Wat Daphne Muirs roman ‘The lost crusade’ betreft, het is een week en lauw en
poëtisch romannetje. Aan het hoofd van de Franse kinderen staat een jongen, aan
het hoofd van de Duitse een meisje. Ze komen ten slotte samen op hetzelfde
zeeroversschip en worden samen verkocht aan een Arabier te Caïro met ‘ogen
brandend als de Poorten der Hel’. Dat de kinderen elkaar lief krijgen en dat de Halve
Maan zich neerwerpt aan de voeten van het Kruis, zijn dingen vanzelfsprekend in
zulke liefelijke boeken van cretonne en schijngehakt.

Kroniek der Nederlandse letteren II
Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: ‘ Kinderen van dezen tijd’.
Lekenspel in drie bedrijven Henriëtte Roland Holst-van der Schalk:
‘ De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van het socialisme’
L. Ragaz: ‘Van Christus tot Marx - van Marx tot Christus’. Vertaald
door E. Brouwer en ingeleid door Henriëtte Roland Holst - van der
Schalk. Menno ter Braak: ‘ Afscheid van domineesland’
Het zal de lezer wellicht verwonderen, onder de titels der hierboven aangekondigde
boeken er minstens twee te vinden, die
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striktgenomen in het gebied der Nederlandse letteren niet thuis horen. Zowel de
studie van Henriëtte Roland Holst ‘ De geestelijke ommekeer en de nieuwe taak van
het socialisme’, als de verzameling voordrachten van de ex-hoogleraar in de theologie
te Zürich, Leonhard Ragaz, onder de titel ‘Van Christus tot Marx - van Marx tot
Christus’, zijn geschriften omtrent nieuwe theoretische stromingen in de socialistische
denkwereld. Maar ook het opmerkelijke boek van Menno ter Braak met het uitdagende
opschrift ‘Afscheid van domineesland’ bestaat uit gebundelde opstellen, welke zich
merendeels niet bezig houden met letterkunde in de enge zin van ‘belles lettres’,
terwijl ten slotte het lekenspel ‘ Kinderen van dezen tijd’, dat Henriëtte Roland Holst
voor de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond heeft geschreven en dat in de
afgelopen winter met zoveel succes onder leiding van Abraham van der Vies te
Arnhem en andere steden ten tonele werd gebracht, evenzeer een bewustheid van
sociale en geestelijke gerichtheid uitspreekt, waarbij de zuiver-letterkundige
arbeidzaamheid slechts de dienst van tolk heeft verricht. Het wil voorkomen, alsof
het socialisme, zich wendend van een aardse tot een geestelijke, zelfs godsdienstige,
bezorgdheid, het terrein der letteren als een gletscher heeft doorschoven, terwijl
moderne godsdienststromingen, als het ‘praktisch christendom’ en het katholicisme
sedert de encycliek ‘Rerum Novarum’, een sociale taak gaan behartigen, en, - ziet u
eens naar de jong-katholieke letterkunde die bestaat en de jong-protestantse die
bestaan wil -, deze stromingen gaan getuigenis afleggen van mensheids-idealisme
in de vorm van volksvriendschap. Sociale dichters doen hun best zich religieus,
religieuze zich sociaal voor te doen, en het is alsof er zich over de gehele breedte
een heimwee voor doet naar ‘volkskunst’, waarin het godsdienstig element op zo
eenvoudige wijze vervlochten was met natuurlijkheid in de uitdrukking. Men verwerpt
daarom de literatuur an sich, men verheimelijkt de religie an sich, men verfoeit het
materialisme van het wetenschappelijk socialisme, op zoek naar dit mengsel van
eenvoud en warmhartigheid.
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In mijn vorige kroniek, in de juni-aflevering van deze jaargang, heb ik er reeds op
gewezen, hoe verschillende geestes-gesteldheden, welke de persoonlijkheden der
grote Tachtigers gemeen hadden, aanvankelijk als persoonlijke eigenaardigheden,
beseft, naderhand, toen zij in de maatschappij tevoorschijn traden, een breder
voorstellingsvorm vonden in de socialistische begrippen, die toen nog alle
aantrekkelijkheid van het nieuwe vertoonden, en bovendien, hetgeen voor kunstenaars
gewoonlijk de doorslag geeft, persoonlijke moed vereisten.
Het is een wanhoop der tegenwoordige maatschappij, in de ogen der jonge
schrijvers, dat er zich sedert de wereldoorlog geen nieuwe richting heeft voorgedaan,
waarvan enige bezieling zou kunnen uitgaan. De samenleving, welke zich meer als
een mechanische regeling dan als organisch leven vertoont, biedt geen
voorstellingsvormen meer aan. Hoe wil men dat een artiest, gesteld dat hij intellectuele
vermogens bezit en niet geheel toegewezen is op de romantiek van zijn hart, in gloed
gerake voor de diplomatieke en economische compromissen, waarvoor Europa sedert
het verdrag van Versailles tot schaakbord dient? Hoe wil men dat hij bewogen wordt
door de onnaspeurlijke schommelingen, waarmede, achter de rug van de mensheid
om, een onnatuurlijk evenwicht van traktaten kunstmatig wordt bewaard? Het is alles
scherpzinnige halfhartigheid, op de ‘eilanden’ Rusland en Italië na, die tenminste
ronduit praktijk beoefenen en zich laten disciplineren door hun geloof. Het socialisme
echter, zoals zich dit in ons land omstreeks 1890 voordeed, bezat een direct op de
mens en zijn leven doortastende tendentie en met zijn kosmopolitisch karakter sneed
het een nieuwe indeling door de ganse mensheid. Het had een gevoelskant, zo bij de
grond als de ‘uitgezogen proletariër’ en de ‘verwaarloosde jeugd’, zo verheven als
een nieuwe vrede en een mensheidsschemering. Het bracht oproer, vaandels in de
straten, persoonlijke offers, en het beleefde zijn groot moment tijdens de
spoorwegstaking in 1903. Men kan gerust beweren, dat een dichter als Adama van
Scheltema voor dit moment
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heeft bestaan; maar ook Henriëtte Roland Holst, al komt haar kracht uit innerlijker
oorsprong en al heeft zij verder voorwaarts geleefd, is in dit moment gekristalliseerd.
Thans is er in ons land geen massa, aan wier zijde een ontvankelijk gevoel, redelijk
of onredelijk, partij zou kunnen kiezen. Er is geen collectieve verkroptheid, waaruit
een nieuwe levensbeweging, al was het maar een nieuw treurspel, een nieuwe melodie
of een nieuw signaal, te verwachten is. De massa heeft het goed. Leeft in de grote
steden in keurig door architecten en gezondheidscommissies beraamde
huizencomplexen, gezinsgewijs, bij radio's en schemerlampjes, op door
sierkunstenaars ontworpen karpetten. Dit wil niet zeggen, dat men terwille van een
nieuw treurspel de straatverlichting en riolering zou moeten intrekken, maar dat wij
eerlijk moeten zijn en verklaren, dat er geen proletariaat meer is. Tenzij dan het
‘hoedenproletariaat’, de enorme hoeveelheid bank-, kantoor- en winkelpersoneel,
dat een boord draagt en een vouw in zijn broek, en na 8-urige bezigheid van de
betrekking de bioscoop binnengaat om te leven. Dit proletariaat, zich gedragend als
de bourgeois bij uitstek, heeft een innerlijke leegte van lusteloosheid en
levensonmacht, welke misschien hèt sociale leed van onze tijd uitmaakt. Aan dit
pijnloos en onpersoonlijk leed, dat zelfs als ‘divin remède à nos impuretés’ weinig
uitwerking heeft, lijden tevens al de maatschappelijk vermomden, ambtenaars zonder
vooruitzichten, leraren zonder ambitie, journalisten zonder ernst, al zij die geen
spontane arbeid verrichten maar hun baantje nog zo belangrijk mogelijk doen schijnen,
en niet de moed hebben om voor zichzelf en anderen voor het inzicht uit te komen,
dat hun ‘job’ geen andere waarde heeft dan een toevallige broodwinning en dat hun
wezenlijke hartstocht bestaat uit een particuliere liefhebberij, duiven houden
bijvoorbeeld, huiselijk leven, sport, metafysische bespiegelingen, of eenvoudig
amusementsbejag. Voor ziekte, ouderdom en ongeval verzekerd, voor lot en leven
gevrijwaard, is deze welgeklede massa de dupe van een samenleving, uiterlijk zo
voorspoedig, inwen-
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dig zo troosteloos. Hun samenhang is een ketting geworden, zo strak gespannen, dat
geen individu de grond meer raakt en zich kan voeden met het voedsel van dieren,
planten en mensen. Massaal produktie-factoren, individueel renteniers, hangen ze
arm in arm samengeklemd in een luchtledig, waar het niet is ‘om in te ademen’.
De moeilijkheid is, dat deze compacte stand van zaken een economische noodzaak
lijkt, gezien de ontzaglijke bevolkingsvermeerdering van de laatste vijftig jaar. Wij
hebben elkaar nodig in arbeidsverdeling voor produktie en consumptie, en aangezien
het ‘pijnloos leed’ van het tekortschietend persoonlijk leven met wat parasiteren op
kunst of religie zo goed als geneutraliseerd wordt, moeten wij deze geestelijke
krachten, deze onuitputtelijke bronnen van persoonlijke vervolmaking, niet slechts
als vormende drijfkrachten maar als geneesmiddelen gaan aanwenden.
Wij moeten de stoffelijke belangen, roept Henriëtte Roland Holst, welke het
socialisme tot dusver terecht in de eerste plaats behartigde, gaan achterstellen bij de
geestelijke. Onze opvatting van de stof, - argumenteert zij, steeds Marxistischer dan
zij misschien zelf vermoedt, - is door de voortgang en de omzwenking in de
wetenschap sinds Curie, Einstein en Freud zodanig gewijzigd, dat ook de opvatting
van onze geestelijke geaardheid zich wel wijzigen moet. Tal van nieuwe velden zijn
experimenteel ontdekt, de materie in haar aanschouwelijkheid is niet meer gelijk wij
dachten, evenmin als de psychische realiteit van de mens. Het probleem is verlegd
van klassenstrijd naar strijd tussen maatschappelijke gebondenheid en geestelijke
vrijheid. Zoals in de natuurwetenschappen de mechanisch-materialistische koers
heeft plaatsgemaakt voor de dynamica van de elektriciteit, zo is ook in de biologie
het probleem van de vorm dat van de ontwikkeling van de vorm geworden, met de
ziel als innerlijk aandrijvend element, en daarmede is de tastbare omtrek zelve, van
ons lichaam bijvoorbeeld, een raadsel geworden dat alleen zielkundig benaderbaar
is. Er ontstaat, nu de ziel
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meta-biologisch in het organisme begrepen ligt, een zekere mystiek van de
werkelijkheid; elk moment, elke daad is een crisis in een voortspoedend proces; ‘het
dier is een gebeuren’ en ook de mens is een stroom van contacten tussen subject en
object, over en weer zijn psyche voorwaarts bepalend. Wat nut heeft voortaan de
klassenstrijd, welke stoffelijke verbeteringen najaagt, als niet de zielskracht tevens
gesterkt wordt? Moraal, opvoedkunde en ethiek zijn door het socialisme van een
afgelopen tijdperk verwaarloosd. Dit heeft het peil der arbeidersklasse geestelijk
verlaagd. Wat wij moeten kweken, nu wij beseffen dat alles bestaat uit vloeibare
samenhang, en nu de arbeidersklasse de gehele maatschappij heeft doordrongen en
reeds aanmerkelijk gezuiverd, zij het ten koste van haar pure geestkracht van de
oorsprong, - is verantwoordelijkheidsbesef, belangstelling voor het boven-tijdelijke
en vooral het geluk van spontane geestelijke arbeidzaamheid. Deze taak heeft de
arbeidersklasse van heden niet alleen tegenover zichzelf maar tegenover de gehele
mensheid te vervullen. Zij kan de kracht daartoe slechts uit het ‘Eeuwige’ putten.
De voordrachten van Ragaz en het boek van Henriëtte Roland Holst geven als
geestelijke ommekeer een zelfde afkeer van het materialisme, maar voor Ragaz is
de nieuwe taak van het socialisme gelijk aan de oude van het Christendom. Zijn
studies zijn buitengewoon helder geschreven, maar meer docerend dan meeslepend.
Het socialisme, zegt Ragaz, is in bedoeling nooit iets anders geweest dan een praktijk
van de oud-christelijke leer van naastenliefde en broederlijke gemeenschap. Wat de
Roomse Kerk van oudsher misdreven heeft, door uit deze broederschap een hiërarchie
op te bouwen, kunnen de Protestanten haar niet verwijten, want Luther heeft in 1525
evenzo gedaan, toen hij de partij koos der Duitse vorsten en kapitalisten en de
boerenopstand bloedig liet onderdrukken. Daarmede heeft de kerkelijke orthodoxie
het volk van zich vervreemd, de heilstaat werd op aarde niet meer mogelijk geacht
en voortaan bij uitsluiting geplaatst aan de overzijde van het graf, het we-
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reldlijk leven had weinig belang meer, men moest maar leren ‘berusten’ en de religie
ontaardde tot speculatieve oefeningen achter de wolken. Marx, als eerste, heeft weder
door zijn klassenstrijd-theorie, die op een onafwendbare zegepraal van het volk
uitliep, een duizendjarig rijk van vrede en gelijkheid op aarde in het uitzicht gesteld.
Het prestige van zijn leer berust op een ‘messianisme’, ditmaal wetenschappelijk
aangekondigd. Terwijl Marx' profetie in wezen neerkwam op het ideaal van het zuiver
Christendom, was het echter zijn historisch-materialistische voorstellingswijze,
namelijk dat dit wonder zonder geestelijke inspanning uit de economische
ontwikkeling als vanzelf zou voortkomen, hetgeen de arbeidersklasse moreel
gemakzuchtig heeft gemaakt. Ragaz wil aan Marx' visioen vasthouden, maar de
christelijke leefregel, zoveel natuurlijker met de geest van het socialisme
overeenstemmend, voor het wetenschappelijke dogma in de plaats stellen. Zo kunnen
Christendom en Socialisme elkaar zuiveren van de wederzijdse misvattingen in de
historie begaan, waarvan ontaardingen voor beide het gevolg zijn geweest, en is een
‘nieuwe aarde’ wellicht nog vervulbaar.
Ik meen hiermede de boeken van Henriëtte Roland Holst en Ragaz in het kort te
hebben samengevat. Noch de een, noch de ander geeft echter een praktisch
programma, waarmede wij vandaag zouden kunnen beginnen. Wel zegt Henriëtte
Roland Holst, dat er in onze volkswoningcomplexen grote gemeenschappelijke zalen
aanwezig moesten zijn, waar, zonder verstoring van het ‘heilig’ gezinsverband,
bijeengekomen moest worden om voordrachten en uitvoeringen bij te wonen; wel
zegt Ragaz dat de volmaaktheid welke Jezus van ons eist langzamerhand en gradueel
nagestreefd moet worden en dat het reeds een hele stap zou zijn, als arbeiders
eenvoudiger en intellectueler gingen leven en geen kapitalistische genoegens als
autorijden begeerden; - het maakt de indruk dat het oude Evangelie, enigszins gezien
door de ogen van Tolstoi, en met een nadruk op ‘het koninkrijk Gods is binnen in
u’, wederom als nieuwe Boodschap moet dienst doen.
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Maar Jezus heeft geen nieuwe wet en profeten gebracht, hij heeft een voorbeeld
gegeven hoe die in onze persoon te vervullen. Het evangelie richt zich niet als een
voorschrift tot de mensheid, maar tot ieder mens apart. Het kent geen gezamenlijkheid,
het vervreemdt eerder van het verband. Het drijft tot steeds intenser persoonlijk leven
aan en door steeds te geven aan wie reeds heeft, te doen zien aan wie reeds ziet, te
doen horen aan wie reeds hoort, door een leer neer te leggen in gelijkenissen en niet
in directe wetsbepalingen, door voor ieder moment des levens de inzet te vergen van
de ganse bereidgestelde persoonlijkheid, zodat wij iedere naaste, onverschillig in
welke relatie, moeten ‘liefhebben gelijk onszelf’, - door dit alles wekt het eer een
verwilderende grootheid van de enkeling, die echter bereid is deze gehele
geaccumuleerde zielsspanning op het spel te zetten en ‘om Jezus' wil’ te verliezen,
dan tot een vertrouwelijke broederschap van massaal leven. Het is deze ‘woestheid’
der evangeliën, speciaal Mattheus en Marcus, die, met hun eis van primaire menselijke
hartstochtelijkheid, voor de huidige tijd van zoveel meer belang kunnen zijn dan de
ethische reglementen van zelfbedwang ten bate ener samenleving, welke men er
gewoonlijk nuttigheidshalve uit distilleert. Jezus predikt geen goedheid terwille van
goedheid, maar omdat goedheid een onvermoeibare en kostelijke prikkel is tot
zelfverwerkelijking. Zijn goedheid is een ontplooiingsmiddel, dus bijna tegengesteld
aan de wegcijfering der persoonlijkheid, welke men daar zo vaak onder verstaat. Zijn
goedheid begint eerst waar de ethische normen door persoonlijke toepassing worden
overtroffen. De weg naar de volmaaktheid gaat door de uitzonderlijkheid heen. En
deze weg is langer dan het leven.
Ook Henriëtte Roland Holst, schoon zij theoretisch nog steeds hoopt, dat, door
accommodatie van de liefde voor maatschappelijk gebruik, een gelukkiger mensheid
in de toekomst deze aarde zal bewonen, ziet, zodra zij tot de praktijk van haar poëzie
overgaat, dat er voor de ‘kinderen van dezen tijd’ niet anders is weggelegd dan het
nobele struikelen. Als eerlijk kun-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

684
stenares kan zij niets zien dan ‘dezen tijd’. Zij ziet dat hij afgedaan heeft. Maar wettigt
dit de conclusie dat een beter tijd ophanden is? Neen, want dan zou zij in haar spel
gestalten hebben geschapen, die deze tijd overleefden, die de kenteringen doorstonden
en in hun figuur reeds de omtrek vertoonden van de ‘nieuwe’ mens. Wat zij
daarentegen in haar spel juist doet zien, is hoe deerlijk de zuiverste beweegredenen
nog vergissingen kunnen zijn, als men daar maatschappelijke en geen persoonlijke
gevolgtrekkingen uit maakt.
De poëzie van deze ‘moralité’ is een zeer fijn spinsel boven de wereld, een
herfstrag, een verwarde zangerige woeligheid van het uitspansel doortrillende
stemmen, en er hangen tintelingen in van aardse en hemelse weerschijn. Geesten van
raad, geesten van bijstand, stemmen van koren en solisten, weven een
achtergrondwebbe van glinsterend gezang. Daartegen verschijnen, als allegorische
verbeeldingen, enkele gestalten met het begin van menselijke eigenschappen: Rogier,
de fabrieks-administrateur, Peter en Marijt, de zinnelijke geliefden, Martijn, de
uitvinder, die allen echter als mensen en daarmee als dragers van hun verkondiging
tekortschieten en weer vervagen in de mist der stemmen, welke als een zingende
sluier zich van hen lossscheurt en deinend en van nieuwe illusies doorblonken
verderdrijft. Rogier heeft van het grootbedrijf de produktie weliswaar doelmatig
vermeerderd, maar de misdeelden der maatschappij trekken daar geen evenredig
voordeel van, en, inziend dat deze verwijten gegrond zijn, schiet deze man, van wiens
ontwaakt verantwoordelijkheidsgevoel thans meer dan ooit redding zou te verwachten
zijn, zich voor het brein. Peter en Marijt hebben, wars van conventionele preutsheid
en vrijmoedig voor hun aandriften uitkomend, een vrij huwelijk aangegaan, maar
als deze relatie is spaak gelopen en een noodlottige wending neemt, blijven wij ons
afvragen of hun beweegredenen niettemin niet zuiver kunnen geweest zijn. Het koor
echter begrijpt deze afloop als een natuurlijk gevolg, vereenzelvigt zich met de
ongelukkigen, blijkt schuld te zien in hun ongeluk,
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komt tot inkeer, boete, berouw, gaat luisteren naar de goede geesten van raad en
bijstand en maakt zich op, daartoe gedrongen door verschenen geesten van
voorgeslachten en nakomelingen, een nieuwe gemeenschap te grondvesten van ‘nu
niet meer kind'ren van dezen tijd, maar kinderen Gods’. Van deze Godskinderen
krijgen we echter geen persoonlijke gestalte te zien, want geen der figuren, uitgenomen
Martijn, maar deze is een bijzonder onuitgesproken schaduw, heeft het spel overleefd.
Zo is ook hier scherper de onmacht van het heden, dan de kiem der toekomst
aangetoond.
De poëzie van Henriëtte Roland Holst heeft altijd dit strijdige gehad: een optimisme
in de uitdrukking, in de vaart der beelden, in geluksprofetieën, en een gebroken
pessimisme in de grond van het hart, een neerslachtige stilte in de benedenlagen,
waaruit zich haar steigerende verkondigingen als met een woedende ruk losmaken.
Het is deze beneden-laag, die, van menselijk zowel als van letterkundig standpunt
bezien, haar poëzie van waarde maakt, niet alleen door de zware rokende gloed die
er uit haar verzen opstijgt, maar vooral omdat haar visioenen, met een tikje minder
bewogenheid, ondanks al het tandenknersen tegen het kapitaal, onleesbaar van
zoetheid en goedheid zouden worden. Het is, zoals altijd, de oprechtheid welke de
poëzie redt van de retoriek der dromen. Ook al komt de dichteres in dit toneelwerk
tot geen enkel diep woord, tot geen uitspraak die blijft hangen, er is voortdurend een
taal die smeult en een hart dat niet met zichzelf rekening houdt. Zij tracht steeds op
het plan van een wijder levenssfeer te verwijlen, waar het persoonlijke als onbelangrijk
aandoet, en het is het wonder van haar natuur, dat dit ons meer als edel dan als
kunstmatig treft. Voor haar zal goedheid eer een ethische opgave zijn, volgens welke
de mensheid een waardiger samenleving kan bereiken, dan een pad naar de
beneden-lagen der oorspronkelijkheid. Ja, het maakt de indruk alsof haar
offervaardigheid aan hoge mensheidsillusies tevens een kant van schuwheid heeft
om dit afdalend pad te betreden, een angst om binnenste geschon-
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denheid. Maar gesteld eens, dat haar boek over Tolstoi de veronderstelling wettigde,
dat zij de ingang heeft gevonden; gesteld eens, dat zij haar persoonlijk leven, hetwelk
zij thans nog met zulke edele gewelddadigheid onder brede bedoelingen wegcijfert,
beschouwen ging als een toevertrouwd talent dat zij niet verwerpen mag maar
waarmee zij woekeren moet; gesteld dat zij tot de overtuiging kwam, dat men geen
ander visioen mag verkondigen dan hetgeen men persoonlijk belichaamt; - dan zou
het strijdige in haar natuur zijn opgeheven en wij zouden getuigen zijn, misschien
niet van gedichten, maar van een daadwerkelijke levenshouding, welke een nieuw
geslacht, een nieuw ras van mensen aankondigt. Het is een gevaarlijk vraagstuk dat
hier wordt aangeroerd. Alle poëzie is een profane, wereldlijke mystiek, een eerste
trap, waarbij de dichter lager blijft dan zijn eigen gedicht. Er komt echter een ogenblik,
waarop de dichter, als het ware in wedloop met zijn eigen werk, een hoger trede zelf
bereiken wil, en waarop hij, als zijn stem dan in gebreke geraakt, geen ander
uitdrukkingsvermogen bezit dan het lichaam waarin God hem heeft doen geboren
worden en de omstandigheden langs de weg. Eerst bij deze wedergeboorte in het
oneindig-kleine zijn wij ons ‘stomme’ zelf en vervullen, hoe stumperig ook, hetgeen
ons als een droom voorzweefde. De uitgewogen kleinspraak van Gorters later werk
en de onbeholpen grootspraak van Dèr Mouws poëtische produktie zijn beide typische
voorbeelden van deze geestelijke omslag, die niet toestond dat de dichter een dichter
en de wijsgeer een wijsgeer bleef. De een verwijderde zich van poëzie op gelijke
afstand als de ander haar nabijkwam. Poëzie verwijdert zich steeds van het poëtische,
zodra de zelfverwerkelijking een onherroepelijke aanvang heeft genomen. Eerst als
dit ‘stomme’ zelf nog stem blijkt te hebben, beginnen de grote kansen.
Deze noodzakelijke ondergang uit de wijde levenssfeer van zalige dromen, de
mensheid of het eigen ik betreffend, naar het oneindig-klein ener persoonlijke
zelfverwerkelijking; dit ver-
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lies van de geest binnen de materie ener bepalende uitdrukking, hetgeen echter naar
mijn inzicht juist de enige geestelijke ‘voorwaartse’ redding kan zijn, - heeft een
heftig maar ernstig essayist als Menno ter Braak met wraakzucht geobsedeerd. De
kunstenaar, zegt hij, boet er zijn zielsgaafheid bij in, wanneer hij deze in het ‘schone
masker’ van een kunstwerk doet bevriezen. Ieder mens die een innerlijke
bewogenheid, een droomseconde met eeuwigheidscontact, onder woorden of onder
welke ingestelde vorm ook tracht te brengen, begeeft zich van het terrein der creatie
naar dat der reproduktie, pleegt verraad en lijdt schade aan zijn ziel. Zo worden wij
allen, in Ter Braaks termen, van ‘dichters’ tot ‘burgers’. Het leven bestaat uit een
aanhoudende degradatie van onredelijkheid tot redelijkheid. Iedere daad betekent
verlies en verloochening van de ingeperkte geest.
Ter Braak heeft zich oneindig moeite gegeven voor de duidelijkmaking van dit
voortdurend conflict tussen het Pure Niets, de zielsbeweging, en het Onzuiver Alles,
de stoffelijke wereld, haar beschaving en bewerktuiging inbegrepen. Hij heeft in een
vorig essay ‘Het carnaval der burgers’, dat misschien juister ‘De zondeval der dichters’
had kunnen heten, naar een uitbeelding gezocht, door twee fictieve krachten in de
absolute mens, de dichter en de burger, als twee polen tegenover elkaar te stellen,
waartussen hij dan de neergang van de geest tot aardse massa aanschouwelijk maakt.
Hij doet zien hoe in ieder levenstijdperk de ziels-illusie zich binnen de
maatschappelijke omwikkeling gaat verstenen, gelijk een vlinder, die, met een
biologische omkering, terug zich spint in een pop. Schrijvers struikelblok is, dat hij
zijn absolute tegenstellingen niet zo indifferent heeft gekozen als horizontaal en
verticaal. Het kan niet anders, of, door ‘burger’ en ‘dichter’ te nemen, moest hij de
dupe worden van deze door het spraakgebruik gekleurde begrippen. Het ‘dichterlijke’
wordt zodoende redelijk, het ‘burgerlijke’ onredelijk gekleineerd. Gedurende de
lectuur werd ik meermalen de les van mijn moeder gedachtig, dat het enige wat in
de
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wereld burgerlijk is, het woord burgerlijk zelf is. De schrijver gaat zo ver in zijn
pathetische haat tegen het burgerdom, dat het de indruk maakt, of hetgeen hij met
zijn ‘polen’ wilde aantonen, alleen werd opgevat om de burger eens mores te leren.
Maar dit is, wat de onverbeterlijke Grock doet, de vleugel aanschuiven naar de
pianokruk. Er staan in dit boek een paar prachtige bladzijden proza: een beschrijving
van de bouw van de kathedraal te Chartres, en de rêverie van een jongmens bij de
zwaluw op een Zweeds luciferdoosje. Verder is dit essay het zoveelste slachtoffer
van het evangelie van de haat en het zijgt ineen bij de klappen die het een ander
toebrengt. Maar het pathos is zo persoonlijk geweest, dat het einde een treffend accent
draagt van deze vermoeidheid. Misschien, denkt men, was dit razen nodig om van
een jeugd-obsessie vrij te komen.
In zover is dit gelukt, dat een volgend boek ‘Afscheid van domineesland’ met een
onomwonden bekentenis daarvan aanvangt. Het boek bestaat uit een bundel opstellen
geschreven tussen 1925 en 1929, waarvan het eerste, van 1931, het opschrift der
verzameling draagt en verantwoording aflegt van het karakter van het geheel, ‘omdat
een boek niet zijn struggle for life behoeft te verloochenen’. In dit opstel staat, onder
meer, te lezen:
‘De onverbiddelijke erfelijkheid bestemde mij, bijna, tot dominee. Mijn
overgrootvader was niet de eerste, die het ambt in mijn familie bracht; maar hij was
een dominee, wiens ijzeren gehechtheid aan het moraliseeren alleen reeds een gansch
nageslacht zou kunnen bestemmen tot volmaakte ethici. Hij schreef dag in dag uit
dagboek na dagboek vol en hield aan zijn oude doopsgezinde geloof vast, terwijl
zijn zoons hem in den steek lieten. De overtuiging, dat er iets Hoogers was, gaf hem
voldoende steun, om het Evangelie op één der waddeneilanden te blijven verkondigen.
Het domineeschap was sinds dien tijd niet van de lucht (...) Voor mijn prille jeugd
was de dominee het symbool van het
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hoogere leven, waarover met eerbied gesproken diende te worden. Ik had reeds vroeg
daartegen zekere bezwaren, maar ik wist natuurlijk allerminst welke. Heimelijke
eerbied en angst vermengden zich daarom met neiging tot onhebbelijke opmerkingen.’
‘Ongeveer in dienzelfden tijd werd de dominee mij op een andere wijze een
obsessie. Met een gymnasium-vriend ging ik iederen Zondagmorgen dominees
hooren, in en buiten de stad, modern, links-ethisch, rechts-ethisch, evangelisch,
orthodox-hervormd, gereformeerd. Wel moet ons een sterke drift naar het Hoogere
bezeten hebben, dat wij het klokgebeier niet als gewoonlijk in ons bed beluisterden!’
‘Als studievak had ik bijna de theologie gekozen. Nog steeds was ik bezeten van
de gedachte, dat het Hoogere daar een schuilplaats moest hebben. Mijn oude afkeer
was echter even sterk; als ik mijzelf in een toga zag bidden, moest ik grijnzen.’
‘De reden, waarom ik deze bundel “ Afscheid van Domineesland” gedoopt heb,
zal den lezer reeds voorschemeren. De opstellen (...) zijn een onwillekeurige
afrekening met den preektoon, den uitwendigen, maar ook den inwendigen preektoon.
Met preektoon bedoel ik niet den rhetorischen galm, maar de vrees voor het gewone
woord.’
‘Met de studie over Dèr Mouw-Adwaita, den wijsgeer-dichter van het gewone
woord bij uitstek, begint, naar mijn meening, ook mijn eigen campagne voor het
gewone woord: het woord, dat zoo direct en onbeschaamd mogelijk “voor zijn
waarheid uitkomt”.’
Door deze enkele fragmenten, zal de lezer reeds tot de conclusie zijn gekomen, dat,
wat erfelijkheid aangaat, de schrijver evenveel bloed heeft van de overgrootvader
op het waddeneiland als van de zoons die deze oude heer in de steek lieten; dat de
nazaat niettemin de dagboekneiging heeft meegekregen, welke echter, in de loop der
deserterende en toch niet ‘van de lucht’ zijnde dominees-geslachten, tot een ‘zoo
direct en onbe-
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schaamd mogelijke’ bekentenis-drift is uitgewassen; dat dit doet mijmeren over een
zinsnede betreffend het ‘derde en vierde lid’ in de Tien Geboden, en dat dit afscheid
van domineesland nog geen stap daarbuiten betekent. Alleen zijn er, op de stekelige
wijze waarop deze schrijver zich tot leven schijnt te moeten prikkelen, wederom
twee nieuwe ‘polen’ opgesteld, ditmaal niet burger en dichter, maar het plechtige en
het gewone woord, om het conflict aanschouwelijk te maken, dat incarnatie van de
geest verlies en ontluistering meebrengt. En weer is het de haat tegen één der polen
die hem voortdrijft. Voor wie gemoedelijk genoeg is om schimpscheuten voor hun
bedoeling op te nemen, heeft Ter Braak echter een belangrijke schrede gedaan. Het
Hoogste acht hij thans meer ontheiligd door benadering in het Hogere dan door
zakelijke aanduiding in het Laagste. Het is onduldbaarder van de religie een ethiek
te maken dan een onbarmhartige zelfverwerkelijking. Een socialist, die alle onheil
ziet voortkomen uit kapitalistisch privaat-bezit, moet, vóór hij gaat prediken, zelf
bezitloos zijn. Een dichter, die in versvorm geestelijke verleugening vreest, doet
eerlijker zich uit te drukken in een taal-minimum. Naar mijn inzicht is dit alles
volkomen juist. Maar waarom? Alleen omdat zelfverwerkelijking op een lager plan
een persoonlijker verlies betekent dan de zelfgenoegzaamheid van het hogere. Hoe
meer verlies hoe beter. Daar legt Ter Braak zich echter niet bij neer, hij acht dit
afschuwelijk en kiest voorlopig de zelfgenoegzaamheid van het lagere, zonder zich
rekenschap te geven of de zelfverwerkelijking in het subjectieve niet even vals kan
zijn als de zelfvergeestelijking in het objectieve. Hij kiest alleen het gewone woord
omdat het hem niet vertroebelt, geenszins echter, voor zover ik zien kan, omdat het
zijn persoonlijke opwelling zuivert. Want het maakt de indruk, of Ter Braak het
gewone woord niet alleen tegenstelt aan het plechtige, maar tevens aan die
onontbeerlijke hygiëne der vervoering, de taalmacht.
Evenmin als een groot tennisspeler of schaker gevormd wordt door plezier in het
spel, want dit deelt hij met duizend liefheb-
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bers, maar door een bijzonder soort tennis-hand of schaakbrein, welke eigenschappen
zich voordoen als techniek maar in wezen een natuurlijke aanleg uitmaken die
aandrijven tot hartstocht voor het spel, zo zal men bij enig nadenken, over poëzie
bijvoorbeeld, meer waarde hechten aan het taalmeesterschap in het werk aan de dag
gelegd, dan aan de zenuwschok van vervoering die elk genieter kent.
De ingeboren bekwaamheid duikt onder in de techniek, ontdoet zich van subjectieve
vervoering en ontwaakt als hartstocht, natuurlijk en tevens functioneel gecompliceerd
als bloedsomloop en ademhaling. De knutselaar dicht zijn gevoel, de dichter voelt
zijn gedicht. Men komt pas tot de natuur door wedergeboorte en het gewone woord
is een voltooiing der wortels. De subjectieve poging tot gewoonheid is, evenals die
tot heiligheid, het eerste wat daartoe belet. Was er minder persoonlijke bitterheid in
Ter Braaks betoog tegen het plechtige, dan zou men zijn inderdaad oprechte en diepe
liefde voor het gewone woord minder voelen als een geperverteerde barok.
Alle ‘natuurlijkheden’, buiten wederontwaking ontstaan, van de boertige kluchten
der Renaissance tot de kameraden-liederen van tegenwoordige partij-dichters, zijn
primitivisme en even kinderachtig als het bijgeloof in kunstvaardigheid van de
vrijdenkende rederijkers aller tijden. Bij de laatsten is de vorm, bij de eersten de
spontaniteit van een noodzaak een literaire mode geworden, die alleen natuurlijk
schijnt omdat zij zich groepsmatig voordoet. Bloemen echter ontspringen uit de
diepte, niet uit de breedte van de bodem. Het sterke geluid van pure taal en dadelijke
beelden komen altijd voort uit de oververfijning van een persoonlijke beschaving,
die het leven verliest of reeds verloren heeft, en die het, met al de bevreemding van
het nieuwe, tussen de wortels wedervindt. Heel wat wijsgerig genachtwaak ligt
neergezogen in de ‘penny ballad’ van Coleridges Ancient mariner, heel wat sfinxenen juwelen-esthetiek verstrooid in Oscar Wildes Reading gaol, en een verklaring
waarom middeleeuwse kunst zoveel schatten heeft
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voortgebracht schuilt eerder in de vermoeidheid van het denken en dichten in
scholastiek en kerklatijn, dan in de primitiviteit, welke wij, omdat zij zo begeerlijk
lijkt, ‘als alles wat heel ver is en heel schoon’, aan de tijd van Dante en Chartres
esthetisch hebben toegeschreven.
Het is morgen. Vergilius geeft de raad, twee derden van hetgeen men de vorige dag
schreef, de volgende door te schrappen, want die behoren aan het verleden en de
doden. Alleen het levende heeft waarde, al is het slechts half zo groot en niets dan
een onopmerkelijk uitwas van gisteren. Dit levenspart van vandaag zal vandaag
groeien, en morgen moet er volgens de maatstaf van morgen twee derden van
ongedaan gemaakt. De mens moet zich beperken, beperken, beperken, tot zijn
persoonlijkheid tot de kern zich vermindert van een objectieve hartstocht.
Ik schreef over een oude dichteres, die zich wierp in de diepte der illusies, en over
een jong denker, die het dagelijks brood begeert en er niet om wil bidden. De eerste
roept welkom waar de ander afscheid neemt.

Gabriël Smit
‘Voorspel’
Het is mij niet bekend of Gabriël Smit een schuilnaam is of niet, maar wie voor een
jong dichter een naam zou moeten bedenken, zou moeite hebben een betere te vinden
dan deze samenvoeging van aartsengel en handwerksman. Van engelen is er in de
verzen van dit ‘Voorspel’ voorlopig voldoende, de ademhaling van het ritme wordt
maar al te vaak belemmerd door hun binnenvallende wiekslag, de regels liggen wit
bestoven van hun achtergebleven veren, maar de smeedkunst laat nog te wensen
over, laat helaas nog te veel te wensen over. Smits onbeholpenheid heeft niet de
vertederende charme, welke haar bij forse dichters soms eigen is, zij is bij hem
eenvoudig een tekort-
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koming. De prille weekheid van lentewind en morgenschemer, waarin hij gaarne
zijn vervloeiende gedichten drenkt, vergt juist een uiterste van smeedvaardigheid.
Smit heeft, wanneer hij in lyrische bewogenheid geraakt, een uitdrukkingswijze ter
beschikking, door de Nederlandse taal bij uitstek voor zulk een ontroering
aangewezen: de vijfvoetige jambe. Ieder maal dat hij daarvan afwijkt, men kan het
op de vingers natellen, vervlakt zijn gedicht, hoezeer ook engelen toesnellen om ons
veren voor zand in de ogen te strooien. Hij zal doodgewoon moeten leren tellen en
werken, en meer gaan vertrouwen, terwijl hij schrijft, in de onzichtbare beschermer
achter zijn schouder, dan op het toeschietelijk gewemel vlak voor hem op het papier.
Zijn poëzie is te weerloos, te passief. Zijn aanleg is echter anders. Hij heeft hier en
daar, en dat zijn de beste momenten, beslistheid en formuleringsvermogen. Hij heeft,
en dit is niet genoeg aan te moedigen, een aandrang tot beschrijvingen van eenvoudige
levensbeelden, een gezin om een gedekte tafel, een boot die op een rivier in de mist
verdwijnt, welke doen hopen dat zijn edel hart eenmaal zal weigeren dupe te zijn
van vage mijmeringen en van de een weinig behaagzieke glimlach der gemakzucht.
Ter kennisneming schrijf ik van het gedicht ‘lente-morgen’ de eerste en laatste strofe
voor u over.
De tijd is snel, kind, sneller dan het bloed
en tusschen onze monden rukken de uren
hun pracht voorbij: vliegende vuren,
door een engel glimlachend behoed.
de tijd is snel, kind, sneller dan het bloed,
maar misschien zal nog vele jaren
Gods oud gelaat verwonderd staren
in het woekerend vuur van onzen overmoed.
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Chr. de Graaff
‘Alleenspraak’
Naar mijn mening heeft De Graaff niet verstandig gedaan, deze verzen verzameld
uit te geven. In een tijdschriftaflevering, in een almanak als Erts of Balans, had zijn
stem een opmerkelijke, zich afzonderende ernst; in een bundel tezamen gebracht
verliezen deze poëtische epigrammen met hun apartheid tevens veel van hun poëzie.
Het zijn verzen die men als bladvulling onbevangen moet lezen en die dan treffen
door een toon van donkergestemde eerlijkheid. De pretentie ener uitgave vernietigt
daar veel van, de beschroomdheid gaat verloren en de eerlijke gemoedsuitstorting
gaat zich voordoen als een gekunstelde ongekunsteldheid. Het wordt alles te innig,
te vibrerend, te deemoedig voor een eenzame zucht en hier en daar tijdens de lectuur
van ‘ Alleenspraak’ moest ik denken aan passages uit Johannes Viator.
De kwestie is dat De Graaff het dringen voelt van gedichten maar geen aanleg
heeft voor lyriek. De moeizame troebelen in het eigen hart zijn hem te overmachtig.
Geluid ontlenend aan Rilke, aan Werumeus Buning en anderen, brengt hij het tot
een klacht, die hem echter niet bevrijdt. Zijn verzen gaan nergens naar toe, hebben
drang maar geen doel, zij voelen zich in hun eigen beweging niet ‘in hun element’.
Een engel heeft hem fluistrend aangezegd:
Sta op en volg mij, ziet niet om; dit oude
Huis wordt nog dezen nacht in asch gelegd.
Niets ter verteedring zal uw hand behouden.

Het spijt me dat de engel deze raad slechts fluisterde, want nu werd hij niet
gehoorzaamd. De vertedering met al haar slopende zelfkwellingen is gebleven, de
oude pijnen, soms naar de zijde der ontrukte vertroosting, soms naar die der bittere
beschouwing omgewoeld. Bovenstaande vier regels doen dromen
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van een groot gedicht ‘Loths vlucht uit Sodom’ bijvoorbeeld getiteld, waar zij een
treffend fragment van zouden uitmaken. Andere verzen uit deze bundel doen weer
denken aan studies voor een strijd van Jacob met de Engel, weer andere aan opzetten
voor altaarstukken. De adem blaast, maar in verkeerd bestek. Wellicht dat eens De
Graaff zich van de lyriek afwendt, waarin bedwelming zo zelden verdieping
meebrengt, en moed vindt tot een groot mozaïek van door hun verhevenheid voor
vertedering gevrijwaarde figuren.

G. Achterberg
‘Afvaart’
Door en door een lyricus is G. Achterberg, wiens eerste bundel met die van Wijdeveld
en Kool, reeds vroeger besproken, en met die van Smit, hierboven aangekondigd,
tot de beste debuten van dit jaar behoort. Hij bespeelt een weker instrument dan de
geëigende vijfvoetige jambe waarmede bijvoorbeeld Smit is aangevangen. Achterberg
heeft als woordmedium de strofe, vervloeid en ontbonden in binnenrijmen en
assonanties, verstrengeld en fijn vertwijgd tot een zachte eentonigheid van elkaar
herhalende en neuriënd toedekkende klanken. Hij is hiervoor terdege bij Leopold ter
school geweest. Het regent, het schemert, het sneeuwt en treurt in deze bewolkte
namiddagverzen, en als schimmen wandelen in deze atmosfeer een dichter en een
gestorven geliefde nog eenmaal tezamen door de vage eindeloosheid van in nevelen
verzonken landwegen.
Wat is dit een zoete verbintenis
u en de dood en ik.
Dat liefde er niets bij heeft ingeboet,
te geraken tot deze rust.
Nu al de vuren zijn gebluscht,
gaan we over de zachte asch
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en denken wat geleden moest,
voor ieder tevreden was.

Als de vorm van dit gedichtje opmerkelijk is, dan is het door het rijmraffinement.
‘Ingeboet’ van regel 3 rijmt niet op ‘verbintenis’ van regel 1, maar op het ‘zoet’ der
verbintenis waarop het een nagekomen accent legt. ‘Verbintenis’ zelf, met zijn
dubbele doffe i-klank, vervaagt het rijmloze ‘ik’ van regel 2, dat anders na ‘u en de
dood’ een aanmatigende climax zou worden, en bovendien assoneert het reeds op
‘asch’ en ‘was’ van de volgende strofe. Ook het rijmwoord ‘rust’ van regel 4 wijst
omlaag naar de volgende strofe, waar het terstond door ‘gebluscht’ wordt opgenomen
en door ‘moest’, met een verfijnde klankherinnering aan ‘ingeboet’, assonerend wordt
voortgezet. Dan komt, als samentrekking van de gehele innerlijke betekenis van het
gedichtje in de onderste regels, het binnenrijm ‘geleden - tevreden’, terwijl de laatste
regel een merkwaardige uitglijdende lengte verkrijgt doordat ‘was’ voor het eerst
normaal rijmt op ‘asch’. Dit ‘was’ is echter een irrealis, het betekent in dit zinsverband
eigenlijk ‘is’ in de aanvoegende wijs, en het werd, als gij voor zulke schakeringen
gevoelig zijt, niet slechts door ‘asch’, maar reeds door ‘verbintenis’ van de bovenste
regel voorbereid. Ik zou nog langer op de structuur van zulk een versje kunnen
voortgaan, er bijvoorbeeld op wijzend, hoe, door de alliteratie der b's in regel 3 en
der r's in regel 4, de rijmloosheid werd verdoezeld, die daar anders te sterk in het
oog zou lopen, maar ik vrees dat het u reeds tegenstaat, dit poëtisch apothekerspraatje.
Geen dichter is met zulke overwegingen belast wanneer hij schrijft, maar zij zijn de
reden waarom hij na het schrijven niet doorschrapt. Zij geven een garantie dat het
gedicht niet slechts in het gevoel maar in de taal zelf verscholen lag. Zij helpen de
weerstand overwinnen die reeds tijdens het schrijven de mens hindert bij het onder
woorden brengen ener opwelling.
De inleiding die Roel Houwink heeft gemeend bij deze ver-
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zen te moeten schrijven, heeft mij uitermate verbaasd. Zelden heb ik een slechter
karakteristiek gelezen. Dat het verbeeldingsrijk van deze jonge dichter ‘grenst aan
den varkensstal en de mestvaalt’ en dat het daar ‘in den winter geraden is op klompen
te loopen’ slaat misschien op de omstandigheid dat deze dichter een
dorpsschoolmeester is, maar het geeft een averechts beeld als inleiding tot deze
fijnzinnige poëzie. Ik zie wel een zeer beschroomde gemoedszuiverheid in deze
verzen, maar niets van de ‘menschelijke gevoels- en aanschouwingssfeer in haar
volle, ongerepte primitiviteit’ waarvan Houwink gewag maakt. Beweringen als ‘hij
is niet meer dan een instrument, waarop God het behaagd heeft een pastorale te
spelen, de laatste wellicht, die Hij ons, ge-asphalteerde Westerlingen, ten gehoore
geven wil’, of ‘in dit dichten liggen God, daemon en eros onder denzelfden
moederlijken mantel toegedekt’, zijn eenvoudig pure nonsens. Zo schrijft Dirk Coster
over Novalis of Zola, maar het is bespottelijk de poot van de leeuw in zulke
muizen-proporties te zien nagebootst.

Rabelais
Volledige uitgave met de prenten van Doré en Robida. Vertaald door
J.A. Sandfort
Het is met Rabelais als met radijs of Leidse kaas: houdt men er van, dan is het juist
om de scherpe smaak die een ander afschrikt. Men is, om het met zijn woorden te
zeggen, ‘pantagruellist’, of men is het niet. Men proeft in de stortvloed van platheden,
grappen, toespelingen, parodieën en schaterlachen de sterke gezondheid, of men
voelt zich beetgenomen door een taal-fantast en meer niet. Evenals op het klooster
van Thélème, een der verrukkelijkste passages uit het boek Gargantua, staat boven
heel het werk van Rabelais de spreuk: ‘Doe wat u aanstaat.’ Leef volgens uw natuur,
en de natuur leeft in u. Dit is het enige geluk der stervelingen.
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Dit sluit echter in - en hier begint, als men zo zeggen mag, Rabelais' evangelie - dat
uw natuur reeds al datgene bevat, wat de moralist met zijn wil en de wijsgeer met
zijn bespiegelingen naar zich toe moet trekken. Dat het vlees de steen der wijzen is.
Dat reuzen van ingeboren goedgeaardheid, als Gargantua en Pantagruel, zonder
schade te lijden aan geest of ziel, de hulpbruggetjes van ethiek en metafysica kunnen
veronachtzamen voor de grote polsstok, die de Schepper ons allen heeft meegegeven.
De goedgeaardheid is een voorwaarde, maar dan bungelt ook het gehele leven, de
avonturen, de mensen, de sprookjes, de vindingen van vernuft en gevoel, als speelgoed
aan uw gordel.
Rabelais was een realist. Geen centimeter-realist, als een zeker soort
romanschrijvers, die stapje voor stapje het leven op de voet volgen, maar een
zevenmijls-realist, die de werkelijkheid heus niet liefhad of schoon vond en die niet
stamelde dat het leven ‘zwaar maar kostelijk’ is. Neen, zijn liefde gold de letteren,
met al de hartstocht en onverzadigbaarheid van een humanist. Wat hij voor de
werkelijkheid voelde was veeleer een geloof. Hij geloofde vurig in het bestaansrecht
van het bestaande, in de geheiligdheid van het gewone. Het leven zelf was een
voorbeschikking. Wat leefde was goed, wat goed was leefde. Het kwade was niets
dan een onwerkelijke schim, een ‘Anti-physie’, die reeds voor één druppel bloed
bezweek.
Hij leefde in een tijd van stilstand en krachtverzameling. De Paus was besluiteloos,
de koning van Frankrijk was besluiteloos, Luther was zijn hoogtepunt voorbij en de
Contrareformatie werd aarzelend ingezet. Calvijn publiceerde zijn Institutiones
ongeveer in hetzelfde jaar als Rabelais zijn Eerste boek van Pantagruel. Zij waren,
met Ignatius, de enige mensen die althans wisten dat zij zelf iets wilden.
Aan de lectuur van Rabelais komt zeer ten goede, wanneer men de vijf boeken
niet achtereenvolgens doorleest. Het éne boek Gargantua en de vier boeken Pantagruel
zijn vijf afzonderlijke werken, door de schrijver bijna alle met grote tussen-
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ruimte en in andere tijdperken van zijn leven geschreven. Men moet beginnen met
Pantagruel I, daarna Gargantua (beide boeken zijn naderhand door Rabelais gekuist
herdrukt, en hij deed zelfs de onvervaarde uitgever Dolet een proces aan, toen deze
een onbesnoeide herdruk bracht) en eerst vervolgens Pantagruel II en III, met
privileges van de koning en de kardinaal verschenen, om te eindigen met het veel
betwijfelde deel IV van Pantagruel, dat lang na Rabelais' dood het licht zag. Ik meen
dat de vertaler verstandig gedaan had, als hij het ‘Levensbericht’ in vijf hoofdstukken
had gesneden en telkens zulk een hoofdstuk aan een deel had doen voorafgaan.
Belangrijker echter is, dat de vertaling van Sandfort zo goed is als zulks maar
wezen kan. Rabelais verliest reeds als men hem in modern Frans leest, en dit heeft
Balzac begrepen, toen hij voor zijn Contes drolatiques zijn taal archaïseerde tot die
van de zestiende eeuw. Maar wat er in het Nederlands van Rabelais bewaard kan
blijven, is hier met grote woordenrijkdom en dikwijls met veel durf bereikt. De
uitgever heeft er door de toevoeging der prenten van Doré en Robida een prachtig
boek van gemaakt, het is fraai gebonden en de band is fraai bestempeld, en, als gij
eens op een winteravond niet naar de film gaat, maar dit boek bij de kachel op uw
knieën neemt en een der delen leest, hebt ge een goede ruil gedaan.

H.C. Andersen
‘Sprookjes en verhalen’, vertaling door M. Nijland - v.d. Meer de
Walcheren
Andersen heeft 156 sprookjes geschreven. De bekende vertaling van mevrouw Van
Eeden - Van Vloten, die in de ogen van iemand die haar als kind van buiten kende
onvergelijkelijk blijft, is bij lange na niet compleet. Mevrouw Nijland heeft thans
een dertigtal sprookjes uitgezocht, waarvan er slechts twee ook bij mevrouw Van
Eeden voorkomen, en zeer zorg-
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vuldig, naar mij toeschijnt, in de toon van het oorspronkelijk vertaald. Zo is dit een
uitgave van betekenis. Mevrouw Van Eeden te verbeteren heeft, voor mij althans,
geen zin; maar aanvullingen zijn natuurlijk welkom. Het moet mij echter terstond
van het hart, hoe voortreffelijk indertijd de keuze van mevrouw Van Eeden geweest
is.
Toen Andersen dertig jaar was (ik ontleen deze bijzonderheden, evenals de brief
waaruit ik straks iets moet aanhalen, aan de sobere inleiding der vertaalster)
verschenen zijn eerste sprookjes onder de titel ‘Sprookjes voor kinderen verteld’. Ze
verschenen vervolgens jaarlijks met Kerstmis in kleine bundels van vier, vijf of meer.
Toen hij veertig werd en succes kreeg, liet hij dit ‘voor kinderen’ er met opzet af en
noemde ze ‘Nieuwe sprookjes’. Toen hij tegen de vijftig liep, veranderde hij de titel
nogmaals, en weder met uitdrukkelijke bedoeling, naar uit zijn aantekeningen blijkt,
in ‘Verhalen’. En dit bleef zo tot zijn dood. Andersen werd 71.
In het opschrift van haar verzameling ‘Sprookjes en verhalen’ geeft de vertaalster
dus reeds aan, dat de dertig bijeengebrachte geschiedenissen uit al de verschillende
stadia van Andersens leven gegrepen zijn, de sprookjes uit zijn jeugd, de verhalen
uit zijn oude dag, en nu gaan de jaartallen, die zij onder de vertellingen heeft geplaatst,
hun woord meespreken. En dan komt er een bitter, een bijna melodramatisch drama
uit de geschiedenis dezer geschiedenissen tevoorschijn.
Dit bestaat niet hieruit, hetgeen reeds vaak als oorzaak van zijn innerlijke
mismoedigheid is aangegeven, dat Andersen zich eigenlijk geroepen voelde tot werk
van ernstiger opzet, evenals Heine, en ten slotte enkel bij val oogstte in een
aanvankelijk door hem geringgeschatte trant van schrijven. Want hij heeft hierin iets
ongeëvenaards bereikt, en dit heeft hem weer zo goed als zeker door teleurstellingen
op gebied van groter formaat heen-geholpen. Bovendien, dit was dan slechts een
conflict van zelfkennis, waarin het leven en Andersens talent schitterend gelijk kregen
tegenover zijn blijkbaar slechts intellectuele ambitie.
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Maar, en hier schuilt het drama der jaartallen, eenmaal sprookjes schrijvend en succes
genietend, heeft hij zich in deze lichte verbeeldingswereld zodanig ingeleefd, zich
zodanig laten ingezogen worden met geheel zijn in de grond somber zelf, dat hij ten
slotte, evenals Paljas uit de opera, toneel niet meer onderscheiden kon van
werkelijkheid. Vergelijk eens ‘De prinses op de erwt’ en ‘De ondeugende jongen’,
beide uit het eerste bundeltje, dus van zijn dertigste jaar, speels en vlot en raak, echt
sprookjes, de fantasie duidelijk als fantasie, maar tevens reeds vol van die warme,
een weinig weemoedige, huiselijkheid, zo kenmerkend voor Andersen, welke in de
loop van het leven steeds duidelijker op de voorgrond zal treden en ten slotte de
fantasie geheel gaat opeisen, - vergelijk deze beide sprookjes eens met het bittere
zelfportret dat ‘De windmolen’ heet, van zijn zestigste jaar, niets dan een wrange
monoloog, die de schrijver in de gestalte van de zwoegende molen uitspreekt, of met
de diep-miskende figuur van de tuinman Larsen, uit ‘De tuinman en zijn heer’, toen
hij de zeventig naderde. Andersen ging hoe langer hoe eenvoudiger de dingen zien,
een landweg, een inktpot, een peer; dat wil zeggen, hij had hoe langer hoe minder
fantasie nodig om deze dingen te doen spreken, want zij spraken niet meer voor
zichzelf, zij spraken voor een schrijver die niet meer rechtstreeks spreken kon. Zijn
liefde voor eenvoud werd een tegemoetkoming aan een door de verbeelding
belemmerde behoefte om zijn eigen stem te horen.
Beschouw ‘De schaduw’ en ‘De nachtegaal’ als typerend voor het midden zijns
levens; beschouw ze als hekelingen van de publieke bewondering voor het
afgetrokkene en het kunstmatige, helaas onvermijdelijke elementen, in een kunstwerk;
beschouw dit als het grootste onrecht dat de ziel van een kunstenaar kan worden
aangedaan; herlees ‘Het lelijke jonge eendje’, dat zo graag een eend wou zijn, maar
verstoten werd omdat de eenden zoveel beter zagen dan hij dat het een zwaan was,
- en gij hebt een indruk, hoe sprakeloos deze man zich heeft voelen worden, naarmate
elk ding, waar zijn schaduw
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langs gleed en dat zijn fantasie bewoog, een ingeboren taal begon te spreken waar
hij naar kon blijven hunkeren. Een oude grimmige Prospero, zelf meer en meer
zwijgend als hij de natuur stem verleent, en ten slotte staf en boek in zee werpend,
om zich ‘te wennen aan het denkbeeld van een graf’. Ik geloof evenmin aan het
‘verzoenende’, het ‘sprookjesachtige’, het ‘met een glimlach afscheid nemende’ van
Shakespeares laatste werken. De stof is lichter, zeker, maar voor de meester is er des
te minder plaats. Hij moet zich beperken tot een alleenspraak bij een slapend kind,
in een door zijn afgezworen kunst bijeengebrachte wereld. Geen verbetener werk
dan ‘Tempest’. Maar Andersen had niet de moed om rustig naar zijn geboorteplaats
terug te reizen en daar de rest zijner dagen als ‘gentleman’ door te brengen. Er is een
wrede macht in kunst, die belet, dat, behalve wanneer hij voor zichzelf volledig is
geslaagd, de kunstenaar nog ooit de moed vindt om natuurlijk te leven.
En dit is het eind van het drama. Twee maanden voor zijn dood (1875) toonde
men Andersen het ontwerp van zijn standbeeld, waar hij omringd door kinderen zit
voor te lezen. De 71-jarige grijsaard schrijft verontwaardigd aan een vriend:
‘Ik werd razend, mijn bloed kookte, ik zei het hun vierkant, dat geen van de
beeldhouwers iets van mij begreep, niets in hun schetsen wees er op dat zij ooit het
karakteristieke in mij hadden opgemerkt..., dat het spreekwoordelijk was geworden
mij “de kinderdichter” te noemen, mijn doel was om de dichter te zijn voor alle
leeftijden en dat kinderen mij niet kunnen representeren.’
En hij zegt nogmaals, dat de waarde van zijn sprookjes niet ‘het naïeve’ was, maar
‘de volkstaal, de Deen in mij’. Hoeveel meer moeite had Andersen om aan een
standbeeld te wennen, dan Prospero aan een graf! En is dit nog niet steeds de kwelling
van Kay uit ‘De sneeuwkoningin’? De meester, die elk voorwerp tot een stil-leven
omtoverde en voor geheel de wereld een verstaanbare taal deed spreken, en die gaat
hunkeren naar de gemoedswarmte, een Deen te zijn geweest onder
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Denen, en de spraak van zijn volk en hart gesproken te hebben.
Zo heeft het werk van mevrouw Nijland mij een verhaal gedaan van de verhalen.
Het boek is ruim en grootscheeps uitgegeven. De tekeningen van Dirk Nijland, van
een reis naar Denemarken thuis gebracht, geven niet zozeer de sfeer der sprookjes
als die der landschappen waar zij ontstonden. Dikwijls zeer eenvoudig en suggestief.

Kroniek der Nederlandse letteren III
Gerben Colmjon: ‘De toeschouwer’
Albert Helman: ‘De stille plantage’
Menno ter Braak: ‘Hampton Court’
Eva Raedt-de Canter: ‘Geboorte’
Antoon Coolen: ‘De goede moordenaar’
L. Ali Cohen: ‘Eros in Reykjavik’
A. den Doolaard: ‘De druivenplukkers’
Maurits Dekker: ‘Amsterdam’
I
Wat blijft ons bij na lezing van een boek? Soms een beeld, soms een ruimte.
Er zijn boeken, waarvan we de titel maar behoeven te herhalen, om een gedaante
voor ogen te zien oprijzen, even duidelijk als bijvoorbeeld bij het zeggen van ‘de
broer van Rembrandt’, een gelaat, een beeld, onverbrekelijk verbonden met de
merkwaardige schilderwijze. Wij kunnen van Willa Cathers ‘A lost lady’ het verhaal
vergeten zijn, haar naam zelfs, maar zodra wij de titel noemen, staat het weemoedige
vrouwenportret met de verstrooide glimlach binnen onze gezichtskring. En eerst
later, als het portret ons doet voortdenken, zien we haar man, haar brutale vrienden,
haar omstandigheden, zo persoonlijk en toevallig als een schilderwijze, middelen
waarmede de schrijfster ons een portret, eerste en laatste doel van dit
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werk, heeft overgebracht. Hetzelfde geschiedt bij een van haar andere boeken ‘The
professor's house’. Terstond zien wij de lange, magere ruitergestalte van de
hartstochtelijke en afwezige geschiedenis-professor; zien wij zijn steenrode, scherpe
gelaatstrekken en het sluike, Indiaan-zwarte haar. En eerst als wij over de attractie
dezer trekken gaan nadenken, komt het verhaal terug: de twee huizen, de studie der
Spaanse veroveraars, voor hem van zoveel meer levensbetekenis dan de wonderen
der huidige beschaving, zijn onbijzonder huisgezin, zijn bijzondere leerling, Tom,
die hem de verwezenlijking van een droom zo nabijbrengt als in mensengedaante
maar mogelijk is.
Andere boeken van Willa Cather daarentegen, ‘Death comes for the archbishop’
bijvoorbeeld, of ‘My Antonia’, geven niet in eerste instantie zulk een beeld, maar
het is, of men zich bij het noemen dier titels een ruimte herinnert, een landschap, en
pas later zich de personen tebinnen brengt. De rode woestijnen van Mexico met de
steile, donkergroene rivierkloven, de graslanden van Midden-Amerika met de eerste
nederzettingen en landwegen, ziet men eerder dan de Franse priester en het
Tsjechische zigeunermeisje. Is het een toeval dat de hoofdfiguren dezer boeken geen
uit de grond gewassen inboorlingen, maar van elders geïmmigreerden zijn?
Van de acht hierboven aangekondigde Nederlandse boeken maakt het ‘sobere
verhaal’ van Gerben Colmjon ‘De toeschouwer’, het meest de indruk een portret-studie
te zijn. Albert Helmans ‘Stille plantage’ daarentegen is een landschap, een
ruimte-beeld. Antoon Coolen heeft in ‘De goede moordenaar’ het één met het ander
willen verbinden; zowel de karakters als het landschap heeft hij, mede door het nu
eenmaal bij zijn boeken behorend gebruik van Brabants dialect, geheel
ondergedompeld in een zwaarmoedig couleur locale. Menno ter Braak heeft in zijn
roman ‘Hampton Court’ een intellectueel zelfportret niet alleen willen schetsen, maar
het tevens ontraadselen; hetgeen hem belemmerde, hoe eerlijk zijn bewustheid ook
was, om te ontkomen aan het gevaar van verkilling, dat de
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zelf-portrettist meer dan enig ander schilder bedreigt, daar zijn onderwerp zoveel
gereder probleem wordt dan symbool. Eva Raedt-de Canter heeft in ‘Geboorte’
eveneens een zelfportret ontworpen, maar met een zo anti-eerlijke bewustheid, dat
zij, in het vaardig omscheppen van een laf meisje tot een zedeloze heldin, eer
ontspoorde door te veel dan door te weinig gloed. Ali Cohen en Den Doolaard hebben,
in de haven van Reykjavik en de wijngaarden van Zuid-Frankrijk, landschappen
gezien van avontuurlijke frisheid, die hen in staat stelde, bij Ali Cohen contrasterend,
bij Den Doolaard harmoniërend, een somber of levenslustig accent te leggen op een
dozijn figuren van menselijke omtrek. Maurits Dekker ten slotte schreef een boek
‘Amsterdam’ dat zich voordoet als een ruimte-beeld, geen landschap ditmaal, maar
een stadsbeeld. Het is jammer, dat er in zijn stad mensen wonen. Want zijn stad is
een stad, maar zijn mensen zijn geen mensen. Het zijn karikaturen, geheel
persoonlijkheidsloze menigte-uitknipsels, waaraan het a b c van karakteruitbeelding
ontbreekt.
2. De portretten
Mr. Westhuys, advocaat te Den Haag, die in de novelle van Colmjon de rol van
de ‘toeschouwer’ vervult, heeft geen andere eigenschap, voorzover wij vernemen,
dan dat hij houdt van de streek waar hij vandaan komt, Gelderland. Daar gaat hij zijn
vakanties en van tijd tot tijd een week-end doorbrengen. In het dorpshotelletje, waar
hij dan gemeenlijk zijn intrek neemt, ontmoet hij op een keer een ingenieur, diens
veel jongere vrouw en hun zoontje van vier jaar. Al ontstaat er een zekere
verstandhouding tussen de ‘jongevrouw’ en Westhuys, hij wordt geen ‘derde’, hij
blijft toeschouwer. Zij en hij maken wandelingen door de prachtige bossen, zij
ondernemen autotochtjes naar een naburige stad, hij en zij achterin, de echtgenoot
aan het stuur. Plotseling vertrekt de ingenieur, een beetje op de bonnefooi, naar
Amerika, zijn familie natuurlijk meenemend, en Westhuys, volkomen ingelicht
omtrent de betrekkelijkheid
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van dit huwelijksgeluk, omtrent de echtscheidingsvoornemens der vrouw, haar
gesloopte gezondheid, haar kleine perversies waarmee zij voor zichzelf een verholen
zelfstandigheid tegenover de drukkende normaliteit van haar ruimhartige maar
platvloerse echtgenoot bewaart, - Westhuys blijft mijmerend achter, met het
onaangenaam en tevens bezorgd gevoel, dat de vage vriendschap tussen hem en haar
wellicht de strohalm was waar deze drenkelinge naar heeft gegrepen.
Er is enige moed toe nodig, als men Colmjon heet, dat wil zeggen, als men redacteur
is van ‘De Litteraire Gids’, een der volledigste en beste letterkundige
inlichtingsorganen die wij bezitten, hetwelk men althans aanhoudend met genoegen
en profijt blijft volgen, - er is enige moed toe nodig, als men maandelijks van
Amerikaanse, Duitse en Russische boeken met voorliefde verslag uitbrengt, om zelf
voor de dag te komen met zulk een door en door Hollands en in de grond ouderwets
gegeven. Zodra doorgaans Nederlandse schrijvers in modern proza of nieuwe stijl
gaan werken, valt het niet moeilijk een buitenlands voorbeeld aan te wijzen. Maar
Colmjon, zo dicht bij het vuur, het zich niet aanbranden. Als hij gaat schrijven, gaat
hij, als Mr. Westhuys, naar zijn geboortedorp. Wat het resultaat van dit schrijven
betreft, zij echter terstond meegedeeld, dat deze moed der eenvoud de voornaamste
deugd blijft. Het vrouwenportret komt zeer zeker tevoorschijn, er is even haar
‘eigenaardige, lieve blik’, maar het staat op uw tafel als een fotografie die spoedig
zal gaan verbleken. Reeds door Westhuys ronduit ‘ik’ te noemen, was de schrijver,
meen ik, er waarschijnlijk in geslaagd, dieper door te dringen in de raad sels ener
vriendschap, waar hij zich thans onder schuilnaam te gemakkelijk aan onttrokken
heeft. De sobere verlegenheid van het verhaal, de romantische weekheid, maken de
trekken der geliefde vrouw onverdiend onbelangrijk. Onverdiend, want, wanneer ik
haar foto nog eens opneem, is zij wel zeer bekoorlijk in haar reeds wegtrekkende
omlijning. Dat heeft Westhuys mij, hoe dan ook, bijgebracht.
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Het zelfportret, dat Menno ter Braak in zijn eerste roman ‘Hampton Court’ ontwierp,
laat minder beeld achter, maar het ontwerp zelf getuigt van een sterker mentaliteit.
Het boek is lelijk, onverbiddelijk lelijk, slecht geschreven, houterig gecomponeerd.
Het is afzichtelijk droog, liefdeloos en laatdunkend. Het is, na ongeveer vijftig
bladzijden, gewoonweg vervelend. De eindeloze monologen van Andreas Laan, de
eindeloze gesprekken met zijn oudere dubbelganger, een quasi-cynicus met
‘onberispelijke’ smoking en glimlach, zijn verre van belangwekkend of zelfs maar
onderhoudend. Maar men heeft, met dit al, het voortdurend besef, dat er op een ijzige
wijze met iets wordt afgerekend, dat hier compte rendu gedaan wordt door iemand
die stikvol obsessies zit, met al de kalmte van zijn traag bloed, en die dit door
intellectuele projectie tot bevrijding en verheviging tracht te dwingen. Men heeft er
meer aan, zulk een boek te schrijven dan het te lezen.
Het is verstandiger naar uw geboortedorp rechtstreeks terug te reizen, wanneer ge
zulks wilt, dan uw schaduw om de gehele wereld heen achterna te lopen. Andreas
verfoeit zijn provincie-stadje, verfoeit zijn ouders, verfoeit zijn verloofde, werpt zich
weg aan een vriend, werpt zich weg aan een winkelmeisje, en zit ten slotte in het
Vondelpark, op een bankje, naast een arbeider die genoegelijk zijn brood eet. En
daar, in die avondrust van de laatste bladzijden, daagt het plotseling in hem. Zo heeft
hij nogmaals gezeten, toen hij verstoord een vorig tijdperk van zijn leven was
uitgestormd. Maar toen was hij alleen, op een vakantie-reisje, en hij zat thee te drinken
op het grasveld van het oude Engelse slot ‘Hampton Court’. Het is hem alsof hij,
door een kokertje heen, zichzelf weer ziet zitten, bij muziek en zonlicht, toen hij met
zijn jeugd afrekende, uiterlijk een welgekleed student, met als enige vreemdheid dat
hij zijn sandwiches vergat te eten, innerlijk een naar een ijl ideaal gedreven mens,
wiens onrust met een schok een zekere vorm ging aannemen en dood en leven voor
het eerst gewaar werd. Hampton Court was het eerste ogenblik van bewustzijns-inslag,
hij ver-
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gat zijn brood, hij spoedde zich, al struikelend en spiegelgevechten leverend,
voorwaarts door het smalle kokertje van al die benauwde overkomelijkheden, en nu
zit hij hier, tweede moment van inslag, ontgoocheld en vernederd, naast een
volksmannetje, met magere knietjes in een glimmend broekje, maar die intussen het
brood eet dat hij daarginds heeft laten liggen. Voor het eerst zit Andreas naast de
man waar hij naast moet zitten. Die kan hij niet ontwijken, noch met onverschilligheid
of hoogmoed ontmaskeren. Maar helaas, dan eindigt het boek, in plaats van eerst
recht aan te vangen. De gehele inhoud had als een biecht aan de etende arbeider
verhaald kunnen zijn; hetgeen echter uit deze ontmoeting zou zijn voortgekomen,
als Andreas zich met het leven had willen inlaten, had hèt boek van onze tijd kunnen
worden.
De stakker die, door een auto-ongeluk, een been of een arm verliest, roept medegevoel
in ons wakker, wanneer wij hem met een kruk of een lege mouw in zijn jaszak de
straat zien oversteken. Wanneer hij ons echter na verloop van tijd gaat meedelen,
dat hij zijn ongeval in de oorlog heeft opgelopen, op het veld van eer, in dienst van
het vaderland, en in kleuren en geuren bijzonderheden van zijn moedig gedrag
verhaalt, dan vinden we hem oneerlijk, vooral als we toevallig van het autoongeluk
op de hoogte zijn, maar we begaan gaarne de kleine onzedelijkheid om te zwijgen,
we denken: de kerel is er beroerd aan toe, gun hem de troost van een gedachte-leugen.
De wereld-oorlog heeft al zoveel invaliditeit op zijn geweten, waar hij part noch deel
aan heeft, dit kan er nog wel bij. - Na enige tijd zien we hem wederom voorbijkomen,
met het rode lintje, home made, van het Legioen van Eer in zijn knoopsgat. Agenten
beijveren zich, het verkeer te doen stoppen, en met de houding van een overwinnaar
zien we hem langs de aangeschoven auto's voorbijstappen. Maar nu wordt het ons
te machtig. Dat iemand zich innerlijk enigszins verfraait, is, in zijn toestand,
begrijpelijk, onschadelijk, toelaatbaar; maar dat hij het uiterlijk onder-
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scheidingsteken van zijn leugen gaat aannemen, is niet langer een beroep op een
kleine ‘stillhalte’ onzerzijds, maar een direct speculeren op gezichtsbedrog. Dit is
niet langer oneerlijk, het is anti-eerlijk. Het is een aanval, niet op onze moraal, maar
op onze zintuigen.
Van een dergelijke anti-eerlijkheid is de analyse, die Eva Raedt-de Canter in haar
met gevaarlijke knapheid geschreven roman ‘Geboorte’ ons voor ogen brengt. Het
verloop is als volgt. Een meisje, ‘het kind’ genoemd, van haar prilste jeugd af door
haar familie veracht en gekwetst, hetgeen zij met haat, achterbaksheden en
bedriegerijen vergeldt, uitgestoten uit haar vriendinnenkring, verjaagd, over het hoofd
gezien en getreiterd (maar zij betaalt alles met gelijke munt), komt bij het klimmen
der jaren, als de sexuele potentie ontwaakt, tot de ontdekking, dat zij, met fysieke
middelen tegenover mannen, genoegdoening van het leven kan verkrijgen. ‘Het kind’
beschouwt haar vrijgevig lichaam als een wapen waarmede zij haar misdeeldheid
wreekt. Zij begint met een oom, troggelt vrienden van haar vriendinnen af, etc. Wij
kijken haar met meegevoel achterna. Maar nu komt de schrijfster en verzekert ons,
dat dit alles niet voortkwam uit een gebrek, maar uit een zielkundige apartheid. ‘Het
kind’ was eenzelvig, zozeer, dat het geen hart had; het had geen hart, zozeer, dat het
slecht was, zo slecht dus als wij allen zouden zijn, wanneer wij de heldhaftigheid
bezaten, onze diepste natuur eenzelvig te handhaven. Hier begint de verhovaardiging;
de moeilijke jeugd, waarvoor misschien de werkelijke oorzaak minder diep ligt,
wordt een wereldoorlog; voor de opgelopen kneuzingen wordt pralend uitgekomen.
Tegen het einde van het boek echter, als ‘het kind’, na een man of acht, eindelijk de
vriend van haar hart ontmoet en plotseling ‘Joli’ gaat heten (een naam als een lintje),
treedt zij als een beeldschone, bloeiende, liefdevolle en volmaakt oneigenaardige
vrouw in het leven tevoorschijn. Zou het boosaardige nest met de geweldige
bewustzijnsmacht zich omtrent zichzelf, het enige waar zij werkelijk belangstelling
voor koes-
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terde, zo deerlijk vergist hebben? De liefde moet dit wonder der ‘geboorte’ hebben
volbracht? De liefde? Dus juist wat haar ontbrak moet de onderscheiding wettigen?
Men trekt zijn geaardheid niet als een jasje uit, en zelfs de slang, die van huid
verwisselt, wordt daarmede geen eekhoorntje.
3. De landschappen
Wat uit Albert Helmans laatste boek ‘De stille plantage’ als een prachtig beeld
nablijft, is de atmosfeer van het Westindisch oerwoud, de verwilderde plantengroei
langs de trage rivier, de geluiden, de overdadige weelde en de vermolming dezer
natuur. Voorts de boven-natuurlijke, zinnebeeldige vogels. Uit al de acht
bovengenoemde boeken vormen de drie aanvangsbladzijden van ‘De stille plantage’,
waarin de vogels Herinneringen in het dakraam van de schrijver neerstrijken, de
beste passage. En er is later, midden in het woud, tevens midden in het verhaal, als
de hoofdfiguren, een groep naïeve kolonisten, van Frankrijk naar Holland, van Holland
naar West-Indië voortgetrokken zijn, op zoek naar een ongerepte schuilhoek voor
de verwezenlijking van hun idealistische dromen, - de vogel Melancolia met zijn
slopende eentonige roepstem. De schuwe ontginners, uit de mensenmaatschappij
verdrongen, worden thans weer, door de overmacht van het aanschuivend oerwoud,
uit de barbaarse natuur naar de beschaving van Europa teruggedreven.
Dit was onderwerp genoeg geweest. Helaas heeft de schrijver een breedvoerig
uitgewerkte neger-episode aan het verhaal toegevoegd, welke aan het geheel alleen
maar afbreuk doet. Zoals altijd doen zich terstond uiterlijke kentekenen voor, dat dit
intermezzo en het eigenlijke verhaal niet kloppen. Wat er over de negers verteld
wordt, hun mishandeling door de Hollandse planters, zo schril in tegenstelling met
de edele weekhartigheid waarmede de reeds van de ‘droits de l'homme’ bezielde
Franse immigranten hen in dienst nemen, wekt de indruk in het midden, op zijn
vroegst in het begin der 19de eeuw te spelen, ter-
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wijl de Fransen van het verhaal na de intrekking van het édict van Nantes, dus op
zijn laatst in 1700, in West-Indië zijn aangekomen. Toen had echter de neger-import
nog lang niet de voor het intermezzo vereiste afmetingen aangenomen, er was geen
pensionaris te Amsterdam, geen landvoogd te Paramaribo. Dit zou niet erg zijn, wij
zouden eenvoudig kunnen aannemen, dat de vogels Herinneringen de schrijver parten
hebben gespeeld en in verwarde volgorde bij hem zijn binnengevlogen, als dit niet
de oorzaak was, waarom de karakters der kolonisten-familie, (een man, een vrouw
en twee schoonzusters vormen de hooggestemde gemeente) zo week, zo zoetelijk,
zo brave-Hendrikachtig zijn uitgevallen. Zij torsen twee eeuwen deugd en idealisme
op hun toch reeds smalle schoudertjes. Ook als alle planters Tolstoi's en alle negers
Uncle Toms waren geweest, in 1700 in West-Indië, was aardse voorspoed voor de
engelachtige bannelingen van ‘Bel exil’ niet weggelegd gebleken. Het conflict van
de Hollandse plantageopzichter Willem Das met de neger Isidore om het bezit van
Agnes, een der schoonzusjes, waarbij Das het meisje brutaal vervolgt en de neger
haar in bescherming neemt, terwijl Agnes zelf, die zich meer dan de rest harer familie
in de tropen weet te assimileren, ertoe overhelt aan haar genegenheid voor Isidore
de vrije loop te laten, daarin nog slechts belemmerd door tal van halfbewuste
vooroordelen waarvan zij eerst de futiliteit bespeurt wanneer het te laat is, wanneer
door Das' toedoen Isidore door naburige planters is doodgeranseld, - dit conflict,
waarvan de bloedige zijde in een oerwoud nauwelijks gruwelijk mag heten, vertroebelt
in hoge mate de ernst van het onderliggend gegeven, de nederlaag der idealistische
beschaving tegenover de woeste vruchtbaarheid der onbetreden natuur, een gegeven
dat in een levensbeschrijving, bijvoorbeeld van de schilder Paul Gauguin, heel wat
beter tot zijn recht was gekomen.
Drie schepen liggen in de haven van Reykjavik, een Noors vaartuig, een Deens
oorlogsschip en de ‘Eros’, een rank, wit
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schip, ‘dat uit Schotland is gekomen onder een verre, onbekende vlag met menschen,
die de heele wereld hebben bevaren’. Aan boord van dit laatste (de Eros blijkt een
toeristenboot te zijn) wordt een nachtfeest georganiseerd, waarbij meisjes van de wal
en de bemanning der andere schepen zijn uitgenodigd. Gedurende één nacht van
uitzonderlijk leven, in een soort hoogdruk van versneld bewustzijn, komen ettelijke
feestvierders tot een juister besomming van hun eigen persoonlijkheid. De volgende
morgen heeft natuurlijk de inzinking plaats. Enigen der toeristen ondernemen nog
met de IJslandse meisjes een autotocht naar een in het binnenland gelegen bron die
slechts éénmaal per etmaal water geeft. Een Deense adelborst echter, wie gedurende
de nacht een licht is opgegaan omtrent eigen geaardheid, tracht, in een koud bad, iets
dat voor hem het midden houdt tussen een bloedsgeheim en een smet, af te wissen;
duikt in het ijskoude zeewater van de haven, krijgt tijdens het zwemmen kramp, en
verdrinkt. Ziehier in het kort een overzicht van Ali Cohens novelle ‘ Eros in
Reykjavik’.
Als opzet doet het boek van Den Doolaard ‘De druivenplukkers’ even aan het vorige
boek denken. Hier is het toneel Zuid-Frankrijk. Tijdens de druivenpluk worden door
een oude landeigenaar, een markies, arbeiders en dilettant-arbeiders in dienst
genomen, die uit alle richtingen van Europa naar dit plezierige karweitje komen
aanzetten. Niet gedurende één loszinnige nacht, in gesprekken, mijmeringen en
brieven, gelijk bij Ali Cohen, maar tijdens de landarbeid en het kamperen in de houten
barak, leren deze diverse vogels in het boek van Den Doolaard elkaar kennen zoals
ze gebekt en gepluimd zijn. Middelerwijl speelt er zich een tragische, maar ietwat
onwaarschijnlijke verwikkeling af. Een der landarbeiders, André ‘met het booze
oog’, heeft als soldaat gediend onder de zoon van de oude markies, een luitenant,
die in de oorlog is gesneuveld. Uit begrijpelijke gevoelens heeft de oude heer belet,
dat zijn schoondochter zou hertrouwen met een Duitser, die indertijd als
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krijgsgevangene in zijn kasteel geïnterneerd is geweest. Thans verneemt hij van
André, dat zijn zoon zich in oorlogstijd alles behalve behoorlijk heeft gedragen, en
op zijn sterfbed nog beijvert de oude heer zich, tussen de weduwe en de Duitse jonker
een verbintenis tot stand te brengen. Dit mislukt, de Duitser is intussen getrouwd,
de jongelui voelen bovendien weinig meer voor elkaar, niettemin zijn zij bereid, de
markies een kalm stervensuur te gunnen en te ‘doen alsof’, een verloving te veinzen.
André van zijn kant, getroffen door het onwrikbaar rechtvaardigheidsgevoel van de
stervende landheer, die er zelfs niet voor terugdeinst zijn overleden enige zoon in
het ongelijk te stellen, voelt zich gerechtigd zichzelf recht te verschaffen en een vete
met een medearbeider, die zich aan een vergrijp schuldig maakte niet tegen de wet
maar tegen de kameraadschap, met het mes te vereffenen. Hij wordt te Marseille
door twee andere druivenplukkers verraden en door de politie ingerekend. De markies
sterft, terwijl het wijnfeest, dat de oogst besluit, plaats vindt.
De niet weinig geparfumeerde stijl van Ali Cohen werkt er toe mee, dat zijn boek
niet dieper treft dan met een schrijnende zoetheid. Wij moeten, als de
overschoenen-drager uit het sprookje van Andersen, met hem te opzettelijk, op het
rijtje af, in al de harten binnenstappen; met teveel nadruk worden wij van al de innige
roerselen en tederheden overtuigd. Bij Den Doolaard daarentegen gaat alles sportief,
brutaal en met kinderlijke zinnelijkheid toe. Maar wij maken inderdaad de druivenpluk
op de gloeiende berghelling mee, en, zonder het te merken, gaan wij de arbeiders,
in hun verschillende, wat plaatjes-achtige gestalten van elkaar onderscheiden. Er zijn
goede beelden van het binnenhalen van hooi, van het ploegen, van het eten, zingen
en slapen in de schuur, en als Den Doolaard niet iedere gril van een zwerver had
aangezien voor onstuimigheid, niet iedere verliefdheid voor een heerlijk spel der
instincten, als hij zijn markies en zijn André gewone mensen had doen zijn en geen
helden uit Corneille of een Russische film, dan zou zijn
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boek, dat als lectuur van begin tot eind voldoet, aan innerlijke betekenis zeer hebben
gewonnen.
Antoon Coolen heeft in vele boeken reeds het Brabants landschap uitgebeeld, dat
voor hem geen toneel maar een scheppende natuurkracht betekent. Zijn stijl, in dialect,
of liever in plattelandse spreekwijze, brengt mede, dat hij zelden direct de natuur
beschrijft, maar doorgaans zulk een beeld oproept door de alleenspraken van aan
hun akkers en veenderijen verbonden boeren; hetgeen hoogstens hier en daar
uitgebreid wordt door opmerkingen van de schrijver of vooruitgenomen
binnengedachten van de lezer. Hij bereikt daar iets tweeledigs mede: ten eerste, dat
het landschap zich gaat ontrollen als het ware binnen de mensen die er arbeiden en
leven (hetgeen aan sommige dorpsbeelden van Chagall doet denken), voorts dat wij
de figuren gaan zien als uit dit land gewassen en er door bepaald blijvende
verschijningen. Hetgeen voor hem echter zodoende schier onbereikbaar blijft, is het
geven van een menselijke gestalte in individuele apartheid. Toch meen ik, dat hij in
dit laatste boek naar iets dergelijks heeft gestreefd. Het is weer galoos knap, zolang
het een Brabants gehucht beschrijft, het klinkerstraatje, de winkeltjes, de molen op
een verhoging buiten het dorp; weergaloos knap de nuchtere gelagkamer met het
zand op de vloer, de reclame-platen, het gezelschap van boerenzoons en vrachtrijders
die bij de toonbank staan of biljarten. Dit wordt bij hem nimmer cliché. De schrijver
weet zeer goed, dat niemand op het land een idealistisch ‘landelijk’ leven lijdt. Dat
juist daar ieder zijn uitzonderlijkheid bezit, een uitzonderlijkheid niet van geestelijke
aard, maar als een verschil in de groeiwijze, zoals ook twee bomen van dezelfde laan
steeds te onderscheiden zijn. Daar is bijvoorbeeld Fons de bakker, die zonder
toestemming van zijn vrouw naar het kroegje sluipt en geregeld, halfdronken
huiswaarts kerend, de door zijn vrouw uit wraak losgelaten varkens, welke in de
dorpsstraat te keer gaan, in het hok moet terugjagen. Let wel, dit is geen dorps-
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klucht, dit is een stugge huwelijkstragedie, Strindberg waardig, waar van beide zijden
bitter gevochten wordt en die voor beide partijen slecht zal aflopen.
Daar is bijvoorbeeld Nol Bonk, de vrachtrijder, die een vrekkige weduwvrouw
van een paar kwartjes heeft beroofd en een oud mannetje, dat hem op heterdaad
betrapte, in koelbloedige ontzinning de keel heeft afgesneden. Hij wordt in
Leeuwarden opgesloten, maar gedraagt zich in de strafgevangenis zo exemplair, dat
hij ‘de goede moordenaar’ genoemd wordt en enige jaren vóór het aflopen van zijn
tijd voorwaardelijk op vrije voeten wordt gesteld. Niettemin heeft zijn door de schok
van het gebeurde enigszins onnozel geworden vrouw reeds een kind ter wereld
gebracht, dat onmogelijk het zijne wezen kan. De ‘goede moordenaar’ ziet dit echter
door de vingers, bewust of onbewust, hij is de tel der jaren wat kwijtgeraakt, en komt
terstond na zijn terugkeer eveneens inwonen bij ‘den kluizenaar’, in wiens primitieve
woning de onnozele vrouw en haar kind een onderkomen hadden gevonden. De
‘kluizenaar’, van zijn kant, de merkwaardigste figuur van het boek en de enige met
een poging tot geestelijke apartheid, - de ‘kluizenaar’ had de vrouw opgenomen
terwille van het kind. Dit weten wij uit een vorig geval, toen de vrouw van een
zwervende straatzanger in zijn hut bevallen was. Al de tijd dat de vrouw van Bonk
bij hem inwoonde, heeft hij de bedstee afgestaan voor haar en het jongetje en heeft
zelf op een matras op de grond in een achterkamer geslapen. Dit wederom deed hij
niet uit mensenliefde, maar omdat er van een kind in huis een bijzondere kracht op
hem overging. Hij voelde zich daar innerlijk door aansterken, de zorg, die van hem
gevergd werd, bracht zijn energie boven, en, als Bonk uit Leeuwarden komt, is de
‘kluizenaar’ reeds weer goed op weg een normaal arbeider te worden. Dan sterft het
kind door een val van Bonks wagen, en terwijl Bonk en zijn vrouw verheimelijken
dat er een tweede op komst is, is de ‘kluizenaar’ door de dood van het jongetje reeds
weer tot zijn oude apathie vervallen. Hij laat

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

716
zich gemakkelijk bepraten zijn huisje voor een paar prachtige waterlaarzen te verruilen
en, vreemd en mismoedig, zoals hij het dorp was binnengetogen, trekt hij het dorp
weer uit.
Het is duidelijk, dat niet de ‘goede moordenaar’ maar de ‘kluizenaar’ de eigenlijke
hoofdfiguur van het verhaal is. Maar hem heeft Coolen niet tot uitdrukking kunnen
brengen. Zelfs van de landloper en zijn vrouw, de straatzangers, vernemen wij dat
zij uit Schijndel of ‘achter Veghel’ vandaan waren, maar van de ‘kluizenaar’, in wie
een zielsleven aanwezig is dat dat der anderen verre overtreft, komen wij niets te
weten. De man, bewogen door de edelste drijfveren die een mensenhart kunnen
vervoeren, blijft een raadselige gestalte. Dat bleef hij, zal de schrijver antwoorden,
voor de boeren, voor zijn omgeving, en ik heb hem niet dieper willen uitbeelden dan
hij in hun begrip bestond. Maar dit is dan een bewijs van het tekort zijner schrijfwijze.
De kleurstelligheid van het aangewend dialect dwong de schrijver tezeer tot enkele
vlakvulling en werkte belemmerend voor de weergave van een zielkundig verschijnsel,
dat zeer zeker eveneens uit de grond der menselijke natuur ontstaat, maar waarvoor
wij een bevrijder taalmacht nodig hebben om het te verbeelden. Door de invoeging
van vreemde elementen, zoals ten eerste de kluizenaar, vervolgens de straatzangers,
ten slotte de Haagse horlogemakersfamilie die op het dorp komt wonen, heeft de
schrijver reeds een stap gedaan tot gevarieerder instrumentatie. Een tweede stap in
deze richting zal hem er wellicht toe brengen, het gebruik van tot de streek beperkte
zegswijzen op te geven.
4. Het stadsbeeld
Terwijl het landschap op zichzelf leeft en de menselijke figuren daarin een
beweging tot stand brengen, een eigenlijke herhaling op het hoger plan der bewustheid,
is het stadsbeeld doods zonder de contrasterende levendigheid van het menselijk
bedrijf. Stel u Amsterdam ontvolkt voor, door een zondvloed of een volksverhuizing,
en na verloop van tijd gelijkt het op Niniveh,
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een litteken, waar het onderliggend land en de atmosfeer der streek tussen de
overblijfselen de herinneringen ener beschaving overwoekeren. Het is reeds de
moerasgeur van een in de toekomst verdelgd Amsterdam, welke uit het boek van
Maurits Dekker opstijgt. Al zijn figuren, voor zover het niet geheel zinledige poppen
zijn, staan in verbinding met ondergrondse geheimen, hebben iets spoken-achtigs,
overwinnen de tijd, en bedrijven tal van griezeligheden in ghetto's, kerkhoven en
riolen. Zijn overige personages, die hij allen samenpakt in een buitenwijk, op een
straatnummer 52, de mensen van links vóór, rechts vóór, twee hoog rechts vóór, drie
hoog links achter, etc., zijn bespottelijke mannequins, die de korte duur van gans het
verachtelijke mensenbestaan moeten accentueren, terwijl het moeras onder de
ondermijnde stad reeds zijn rechten herneemt. Een werkelijke Amsterdammer komt
er in zijn ‘Amsterdam’ niet voor. De stad vertoont beurtelings een beeld uit een
gedroomde middeleeuw, beurtelings dat van een metropolis van het jaar 2000, een
woestenij van cement en machines. De figuren die men even te zien krijgt zijn een
oude rabbi, een éénogige zenuwdokter, een uurwerkmaker die nog steeds tobt over
het perpetuum mobile, en een onthoofde schoenmaker. Verder zijn al de personages
confectie-paskwillen, waarin de schrijver de bourgeois nog eens flink over de knie
legt. De Handelmaatschappij en de S.D.A.P., een taalgeleerde en Hecks lunchroom,
moeten het gelijkelijk ontgelden. Van de mensen, door de schrijver niet als gekken
noch als poppen voorgesteld, krijgen wij niets te horen, dan dat zij zo deftig heten
als Van Arkel of Van Royen, en van tijd tot tijd een kwajongensstreek uithalen,
waardoor ze tot held worden verheven.
Het stemt droevig zulk een boek naast ‘Manhattan transfer’ of
‘Berlin-Alexanderplatz’ te leggen. Daar is het de stad zelf, die aan het woord komt;
in het Amerikaanse boek door de verscheidenheid der gelijkwaardige, horizontaal
samengevoegde, zeer kenmerkend door New York bepaald wordende
mensenbestemmingen; in het Duitse boek door de keuze van de
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eenvoudige hoofdfiguur, de meubeltransporteur Frans Biberkopf, die, geen woorden
ter beschikking hebbend, zijn gedachtenleven weergeeft in de uitdrukkingen die
langs de straat binnen zijn bereik komen op reclamezuilen, strooibiljetten, liedjes,
dagbladartikelen en algemene spreekwijzen. Beide boeken hebben hun wereldsucces
te danken aan de vorm die zij vonden voor een stadsbeeld. Voor zover daar in
Nederland naar gezocht wordt, verplaatst men de handeling nog meestal naar Berlijn
of Parijs. Men profiteert dan van de indruk van enormiteit, welke deze steden op ons
uitoefenen. Een enkele straatnaam in het Duits of Frans, het noemen van K.D.W. of
métro, volstaat als een trekje couleur locale. Maar ik meen dat, evenzeer als het
onmogelijk is, dat een Nederlands auteur een buitenlander kan plaatsen als hoofdfiguur
in de handeling een roman, het evenzeer voor hem ondoenlijk is een ander stadsbeeld
te ontwerpen dan Amsterdam of Rotterdam, Batavia via of Den Haag. Een stadsbeeld,
evenals een portret of een landschap, vergt een affiniteit van nature; het maakt slechts
een betrekkelijk gering verschil, of wij met persoonlijke affiniteit een gestalte
ontwerpen, of met het collectief instinct, waaruit een aparte beschaving ontstaat, het
beeld ener stad. Wij zullen Parijs of Berlijn nooit geheel goed zien, zó, dat het beeld
creatief op ons inwerkt, omdat wij nu eenmaal niet tot het volk en de geest behoren
die haar geschapen hebben. Wij krijgen dan alleen een herhaling van de kunstmatige
doodsheid, indertijd door het reizen naar Italië in de Hollandse schilderkunst
teweeggebracht. Dit gevoeld te hebben is de verdienste van Maurits Dekker, en dit
bewijst eerder, dat hij een geboren schrijver is, die voorlopig nog ontspoort in de
haast en de haat waarmee hij een menigte wil uitbeelden, dan de vaardigheid van
zijn ongetwijfeld vlotgeschreven volzinnen.
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Die eerste bliscap van Maria
Opnieuw uitgegeven en toegelicht door Willem de Vreese.
Met deze uitgave voldoet Prof. Dr. W.L. de Vreese, de voormalige hoogleraar te
Gent, thans bibliothecaris te Rotterdam en zich noemend en schrijvend Willem de
Vreese, - what 's in a name -, aan een letterkundige ereschuld. Van de " ‘ Zeven
blijdschappen van Maria’, een cyclus van zeven mysterie-spelen, waarvan er
gedurende langer dan een eeuw op de Zavel te Brussel elk jaar één vertoond werd,
sedert 1448, met subsidie van het stadsbestuur, - van de Zeven blijdschappen zijn
slechts de eerste, de Annunciatie, en de zevende, de Hemelvaart, in een
kopiistenhandschrift van omstreeks 1480 bewaard gebleven. Toen Leendertz in de
Bibliotheek van Middelnederlandsche Letterkunde van de ‘Sevenste bliscap’ een
nieuwe uitgave maakte, merkte hij op, dit was in 1907, dat hij de ‘Eerste bliscap’
niet aan zijn verzameling van Dramatische poëzie kon toevoegen, daar Dr. De Vreese
aan een nieuwe uitgave daarvan arbeidde, een werk dat, zoals hij in een noot schreef,
‘nog steeds op zich laat wachten’. Hoelang wachtte Leendertz toen reeds, en terwille
van welke speciale verdienstelijkheid jegens het handschrift was De Vreese zozeer
voor deze publikatie de aangewezen man, dat uitstel van zijn arbeid het onvolledig
blijven der Bibliotheek kon wettigen? De geschiedenis van het handschrift brengt
de verklaring.
De beroemde taalgeleerde Jan Frans Willems, die ook de Reinaert aan het licht
heeft gebracht, had in 1833 van de Eerste bliscap een afschrift gemaakt. Het
handschrift behoorde toen aan Lammens, bibliothecaris van de Gentse Universiteit.
Lammens stierf in 1836, en daar het handschrift niet openbaar was verkocht en er in
het jaar daarop in een naburig klooster een hevige brand woedde die ook aan de
bibliotheek van wijlen Lammens schade toebracht, vermoedde Willems later, dat het
handschrift vernietigd of geroofd was. Hij kon niet weten, dat
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nog tijdens zijn leven Lammens het handschrift had overgedaan aan Van Coetsem.
Toen deze in 1866 stierf, dook uit zijn boekerij, die onder de hamer kwam, het
handschrift ongedeerd tevoorschijn en werd aangeworven door de verzamelaar
Serrure. Toen Serrure echter zes jaar later stierf, bleek het voortvluchtig geschrift
uit de nalatenschap verdwenen te zijn, zonder dat iemand kon gissen waar het thans
weer gebleven was.
In 1894 snuffelde de student De Vreese in de universiteitsbibliotheek te Gent, al
luisterend naar de gekruide verhalen van de mededeelzame bibliothecaris, wijlen
Ferd. van der Haeghen. Serrure, vernam hij, had op het eind van zijn leven vaak
‘contanten’ nodig. Hij had nog in 1870 aan hem, Van der Haeghen, een paar dozijn
rarissima uit zijn verzameling à 1000 frank het stuk te koop aangeboden. Van der
Haeghen mocht kiezen, maar moest er minstens twee dozijn kopen. Voor dit
totaalbedrag was Van der Haeghen teruggedeinsd, maar hij meende te weten dat
Serrure bij de Hertog van Arenberg zijn doel bereikt had. Toen schoot er door het
wilde brein van de student De Vreese hetgeen hij thans zelf noemt ‘een reeks
onstuimige gedachten’. De hertogen van Arenberg bewoonden reeds sedert
onheugelijke tijden een complex gebouwen gelegen op de Zavel, op dezelfde Zavel
waar in de Bourgondische tijd de opvoeringen der ‘Blijdschappen’ hadden
plaatsgevonden. Had de hertog dus een keuze mogen doen uit Serrures volksboeken,
dan had hij zeker voorliefde betoond voor het handschrift van een spel, welks wieg
op dezelfde plek gestaan had als de zijne. Inzicht in oude boeken en in het hart van
oude geslachten ligt, naar het blijkt, niet ver uiteen. Toen De Vreese in 1897 toegang
verkreeg tot de Arenbergse bibliotheek, was hij zo gelukkig reeds de eerste dag op
het document de hand te kunnen leggen.
Eerste verdienste dezer tekstuitgave is haar leesbaarheid ook buiten de kring van
vakgeleerden. Door het aanbrengen van hoofdletters en interpunctie volgens moderne
opvatting, door het verwisselen van sommige letters als u en v, i en j, volgens
hedendaagse klankwaarde, door nog enige andere modernise-
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ringen, als het oplossen der in de handschriften gebruikelijke verkortingen, is De
Vreese er in geslaagd een tekst uit te geven, die niet alleen voor filologen, maar voor
ieder met een Verdams Middelnederlandsch woordenboek naast zich vlot te lezen
is. De kern van het stuk is een personificatie van de woorden uit de 85ste Psalm: ‘De
goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede
zullen elkander kussen.’ Goedertierenheid (ontfermicheit), Waerheit, Gerechticheit
en Vrede zullen we midden in het spel zien procederen omtrent het lot der mensheid
voor de Hemelse Stoel. In de aanvang heeft Lucifer de Nijt, en de Nijt het Serpent
ertoe weten te bewegen, de bewoners van het Paradijs ten val te brengen. Adam sterft
en men hoort hem en zijn kinderen tekeer gaan in de ketel der hel. Tussen het
gejammer weerklinken de profetieën van David, Job, Jesaja en van Adam zelf. Dan
breken ‘Bitter Ellende’ en ‘Innigh Gebet’ door tot de hemel en begint het grote proces
van de figuurlijke gestalten uit de Psalm. Terstond hierop zien we de bejaarde Joachem
van de engel de belofte ontvangen ener dochter Maria. Zij wordt geboren, wordt door
haar grijze ouders als kind naar de tempel gebracht, wordt in haar twaalfde jaar door
de ‘bisschop’ uitgehuwelijkt aan de daartoe door een godsoordeel aangewezen Jozef.
Zij vertrekt, om voorbereidselen te maken, naar Nazareth, waar de engel Gabriël
haar de het stuk besluitende verkondiging van Gods wonderbaarlijke geboorte aanzegt.
Reyn maecht vol eren, suete Marie,
Die gracie Gods heeft u om vaen.
Een godlike hemelsce tresorie
Seldi voort bliven, sonder vergaen.
Orlof, ic keere ten hemel saen.

Ik waag het te onderstellen, dat een hedendaags publiek van de duivel een verhevener
opvatting heeft, dan de Brusselse toeschouwers uit de 15de eeuw, die met genoegen
zagen, hoe
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Lucifer en zijn trawanten de rol van komieken en potsenmakers vervulden. Bovendien
zal heden de aandacht tijdens de pleidooien gedurende de hemelse gerechtszitting
vermoedelijk niet zeer gespannen blijven. Waar het spel echter noch bovenzinnelijke
noch figuurlijke uitbeeldingen geeft, zoals in het gesprek tussen Adam en Eva na de
verdrijving uit het paradijs, in het gesprek tussen Joachem en de priesters, het dingen
der jongelingen om Maria, de verloving tussen Maria en Jozef en ten slotte de woorden
tussen Maria en Gabriël, - daar bezit het in hoge mate dat meesterschap van
zeggingskracht en ontroeringsbeknoptheid, dat innerlijkheden aanschouwelijk maakt
en reeds bij de woorden een toneel voor de ogen doet oprijzen. Er wordt, naar ik
meen gelezen te hebben, te Nijmegen een voorstelling van de ‘Eerste bliscap’
voorbereid. Het spel rechtvaardigt zulk een poging ten volle.

Willem van Iependaal
‘Liederen van den zelfkant’ Met een inleiding door A.M. de Jong
Willem van Iependaal is de schuilnaam van een Rotterdams inbreker. En wanneer
een inbreker verzen gaat schrijven, dan heeft hij althans dit op andere dichters voor:
dat hij zijn vrije tijd zittend doorbrengt, in afzondering en op staatskosten. Hij heeft
ruim tijd na te denken, zijn rijmen te wikken en te wegen, het verleden schoner te
maken dan het was, schoner in de pathetische zin van aandoenlijker en heldhaftiger.
Maar er zijn ook bezwaren: hij moet al een zeer groot mens zijn om zo eenvoudig
te blijven als de dichters van ‘Sagesse’ en ‘Reading gaol’; de acoustiek van een cel
maakt van een ritme al zeer spoedig een retorische dreun; de zittende zal doorgaans
geneigd zijn, ophef van zijn lot te gaan maken, zijn spotliederen tegen justitie en
politie zullen in zijn eigen oren als bijtende aanklachten gaan klinken, zijn
mijmeringen over het ‘leven’
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worden liedjes van de straat, waarin de bezongen vrouwen de natuurlijkste moeders
ter wereld en alle ‘jongens’ nobel en doortastend zijn. Wanneer hij dan echter de
geheimtaal van de onderwereld, het bargoens, zo meesterlijk in versvorm hanteert
als naar mijn weten slechts de aristocratische dichter van ‘ Trijntje Cornelis’ het
gedaan heeft, dan valt al spoedig de aandacht der gevangenisdirectie op zijn
dichtproeven, dan mag hij in de recreatie-uren bij gitaar of harmonika voordragen,
en de bijval zijner dankbare lotgenoten zou een heel wat geringer talent dan het zijne
tot publikatie doen besluiten.
Of de ervaringen van een ruig en onmaatschappelijk leven aan een dichtertalent
ten goede komen en tot bewustwording strekken, zou ik niet zo direct durven
bevestigen als De Jong in zijn inleiding doet. Het sentiment zelf lijdt gevaar retorisch
te worden. Gelukkig heeft Van Iependaal zich blijkbaar terdege geschoold in de
ganse ‘levensliedjes’-literatuur, van de grote Speenhoff en Louis Davids tot Dirk
Witte en Clinge Doorenbos toe. Bovendien beseft hij zeer goed, dat de beste remedie
tegen het retorische in poëzie het beeldje, het tekeninkje is. Hij houdt bijna altijd een
figuur voor ogen. Hier is bijvoorbeeld een ‘verleider’:
Die je vroeger heeft bedrogen
Droeg een parel in z'n front,
Had een stippel in z'n oogen
En een leukie om z'n mond.

Hier is een plaatje van de paradijstuin:
De leeuw zat op z'n hurken
En draaide familjaar
Al bij een sneeuwwit schapie
Papillotjes in het haar.
De visch deed flitsenflankend
Staartje-over in den vloed.
Het was omtrent den zesden dag;
De Heer zag: het was goed.
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Nog beter en meer gedurende het gehele gedicht volgehouden zijn de uitbeeldingen
van het ferme volkswijf in ‘Causaal verband’, met de uitstekende beschrijving van
haar boven-achterkamer met de poes, de vogel, de viskom en het bloemenrekje buiten
het raam; en van de op zijn vrouw klaplopende ‘Hendrikus’ in het gedicht van die
naam, het ventje dat niet anders doet dan uit hengelen gaan en zijn krantje lezen.
Over het algemeen zijn de beste dezer gedichten van gemoedelijker aard en minder
door sociale haat bezield dan De Jong wil doen voorkomen. Familie-geluk,
moederliefde, aanhankelijkheid jegens dieren worden met werkelijke ontroering
bezongen, terwijl, wat kritiek op de maatschappelijke orde betreft, de dichter het niet
verder brengt dan wat ‘gein’ of een geestige uitval (Zeer goed in het gedicht ‘Ja,
Meheer’). Het is echter te vrezen, dat deze andere kant van zijn werk de meeste
aanmoediging zal vinden. Terwijl, als Van Iependaal ook maar een tiende van het
talent van Villon bezit, of zelfs maar evenveel als Freek van Leeuwen, hij zelf meer
zal voelen voor gedichten als ‘Golgotha’, dat, omdat het tot het beste behoort, wat
in deze merkwaardige bundel te lezen staat, ik geheel voor u zal overschrijven.
Ik weet, het gaat nog maar om uren,
En dacht mij in m'n lot geschikt.
Toch wordt nog telkens door de gangklok
Wat broze hoop aan scherf getikt.
Nooit hield het loofhout zooveel vreugde,
Sloegen de snavels wreeder wond,
Noch spraken m'n gevouwen handen
Zoozeer de onmacht van m'n mond.
Pastoor vroeg, wijzend op het kruishout,
Of ik vergeten was misschien?
En ik heb achtenveertig maanden
Voor 't celraam Golgotha gezien!
Wat kan de christen mij nog schenken
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Na tering en vergiffenis?
Ik hoop alleen, dat achter sterven
Het warmtelooze ‘dood-zijn’ is.

Kroniek der Nederlandse letteren IV
J.C. Bloem: ‘Media vita’. Gedichten
P.C. Boutens: ‘Bezonnen verzen’
Hendrik de Vries: ‘Spaansche volksliederen’
Er is in de poëzie van J.C. Bloem in de loop der jaren een langzame, uiterst langzame
verandering, welke men, beter dan met het woord ontwikkeling, met een tegengesteld
begrip, bijvoorbeeld met inbinding, vereenvoudiging, of nog juister, wanneer dit
woord niet zulk een lugubere klank bezat, met onttakeling zou kunnen aanduiden.
In zijn eerste verzen, bijeengebracht in de bundel ‘Gestalten’, springt terstond in het
oog de brede, ietwat te bewegelijke zwier der attributen tegenover de peinzende
stilstand der in deze gedichten doorgaans rustend voorgestelde figuren. Schepen,
volgetuigd, maar in een haven vastgemeerd. In zijn tweede verzameling ‘Lyrisch’
is de stilstand aanschouwelijker geworden, heeft zich in kleine beelden vastgezet,
vertederd, met de vertedering van de voorbijganger, de zwerver, de rusteloze; en dan
is het in de expressie van dit spijtig verder-moeten, dat we de retorische
bewegelijkheid hervinden, welke de atmosfeer-suggesties der eerste verzen eigen
was.
Het kleine huis, dat aan de spoorbaan staat,
Waarlangs de koorts des reizens komt gevlogen -

De eerste regel doet even eenvoudig aan als de tweede declamatorisch. En toch is er
evenzeer oprechtheid in het beeldje als in de reizigers-pathetiek. De verzen dezer
tweede verzameling doen denken aan uitzeilende vaartuigen, die echter bij het ge-
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raken tussen de eerste deiningen en windstoten, de zeilen haastig bergen, omzien
naar het verlaten dorpje, en niet door vaart of koers, maar nog slechts door inwendige
schommelingen weten op zee te zijn. *
In zijn derde verzameling, ‘Media vita’, een kleine bundel korte gedichten, onlangs
door de oude firma Enschedé met bijzondere zorg en smaak uitgegeven, - ligt de
dichter, om een eenmaal aangevangen beeldspraak vol te houden, in doodse stilte
midden op de zee die hij het leven noemt. Zo ingebonden, zo vereenvoudigd, zo
onttakeld, zo ontdaan van alle bewegelijkheid der woorden, nauwlijks zuchtend, dat
het voor de hand ligt, dat de letterkundige analyse onzer dagen hier eer de
bekentenissen van een afgedreven mens dan die van een voltooid dichter zal lezen.
Er is achter hem het verloren land der jeugd, kusten flauw gezien bij de genade der
verbeeldende herinnering; er is vóór hem een oneindigheid van zelfs geen graf
aanduidend water; er is om hem heen, tot aan de ronde horizon, allerzijds onmeetlijk,
dezelfde flauwe kustlijn, hetzelfde rustige water, ineenvloeiend om zijn afzondering.
Er zijn zelden in ons land verzen geschreven van zulk een mistroostigheid, zulk een
zachte maar hooploze ontmoediging; zelden verzen bezield met zulk een
gevoelsminimum. Er is nog wel eens reuk, maar dan blijkt het een ‘achter de jaren
niet-gestorven droom’ te zijn; er is nog wel eens een vleugje wind, een ademhaling
‘aan het beroofd heelal hergeven’; er zijn soms sterren in de najaarschemering; soms
regent het, soms schijnt een ‘grijze zon’; maar het zijn slechts ‘befloerste stralen
tusschen korte dagen’, telkens zeldener oplevingen van een hart dat ‘aan zichzelf
verkwijnt’.

*

Naar men weet heeft Bloem de beide verzamelingen ‘Gestalten’ en ‘Lyrisch’ in één bundel,
‘ Het verlangen’ genaamd, verenigd uitgegeven. De geciteerde regels staan op blz. 116 van
de eerste druk.
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Uitzicht
Gij waart een kind, dat nachten wakker lag,
Een knaap, die ziek ging aan zijn eerste droomen,
Een jongeling, wiens drang was: elken dag
Gloeien als vuur en als wild water stroomen.
En nu? Een man staart zonder woord of zucht
Naar 't hooploos uit zicht van zijn laatre dagen:
Een kersen zon, die smelt - een najaarslucht Een middagzee, die in den mist vervagen.

Ik sta bij de atmosfeer dezer verzen zo lang stil, omdat dit hun eigenlijk onderwerp
is. Najaarslucht, middagzee, de atmosfeer schuift zich voor het beeld. Hun inhoud
is des dichters levensloop, zoals bovenstaande acht regels al zeer treffend aangeven,
maar ook dit ontbreekt in geen der verzen. Deze voortdurende levensloop-bezinning
doet Bloem duidelijk herkennen als een dichter van ‘De Beweging’, en, met zijn
fijnheid van grijze landschapsschakeringen, zijn verwantschapsgevoel tussen
natuurbeeld en stemming, is hij het, die in deze groep het meest doet terugdenken
aan de grote vader en voorloper, aan Wordsworth.
In ‘gloeien als vuur en als wild water stroomen’ worden we aan Jacob Israël de
Haan herinnerd, in ‘een kersen zon’ zelfs even aan Gorter. De Haan had echter deze
levenshouding nooit met ‘drang’, maar met noodzaak bestempeld. ‘Banloos dwalen
heeft een jongen van noode’, begint een van De Haans gedichten. Terwijl hier
natuurlijk het woord ‘jongen’ elke bijklank van diminutieve aard afwijst, horen we
in Bloems ‘jongeling’ juist hetzelfde tikje ironische onmanlijkheid als in de ‘koorts
des reizens’ uit de vroeger aangehaalde versregels. Gorter van zijn kant, als hij een
rode zon in mist had willen vergelijken met een kers, een kers, ondanks het najaar,
ondanks de naburigheid der zee, had niet gedoogd dat de eenmaal wars van elke
natuurgesteldheid opgeroepen zomervrucht der boom-
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gaarden zou ‘smelten’. Men begrijpe mij goed. De fout, het vlekje, zit niet in dit
‘smelten’, dat juist zeer goed naar de atmosferische stemming terugvoert, maar in
de ‘kers’, hoezeer ook door het bijvoegelijk gebruik terstond verdoezeld. Hier probeert
Bloem nog één moment uit het gareel van zijn gedicht te springen. Zulks komt meer
voor. De zwier der bijkomstigheden in ‘ Gestalten’, de pathetiek van tegenstrevend
verlangen in ‘ Lyrisch’, wordt als een sarcastische echo in ‘ Media vita’ voortgezet,
waar de in zijn afzondering en jeugddroom voor een wijl gelukkige dichter het
profanum vulgus verbitterd te lijf gaat. Hij vindt dan uitdrukkingen als ‘de dwaze of
veile schaar’, ‘de arme drom van 't klaterfeest’, ‘de immer naamloozer gelaten’, en
dergelijke: een armoedige retoriek, lang niet op het vroeger peil. Vlekjes.
Ik voor mij, die Rostand altijd hoger heb gesteld dan Maeterlinck, ik betreur het
verdwenen brio der ‘Gestalten’, de rijkdom der aangebrachte tinten, de landschappen,
herfstkleuren, bruiloften, keukens en stadsgrachten. Het kost me moeite de
ingeslonken zuiverheid op de waarde te stellen, waarop een meesterschap van
gevoelige dictie met zoveel recht aanspraak maakt. Het is fijn, het is goed werk, maar
ik weet niet of het aan een zekere angstvalligheid niet meer te wijten dan te danken
heeft. Het vertelt van zaad, dat in de aarde viel en daar niet stierf. Het vertelt van een
man, wiens schaduw een knaap bleef. Het vertelt van armen zonder verlangen
uitgestrekt. Het vertelt van dromen die niet gestorven zijn. Maar dromen moeten
sterven, zoals wij deuren moeten dichtdoen. Een wereld van ervaringen gaat verloren
en de vrees der schade doet groter schade aan onze ziel. Ten slotte is één gevoel
voldoende, maar dit moet zonder droom komen te staan, hard, doelbewust, zonder
dood voor ogen, alle gewaarwordingen, tijdsbeeld en maatschappij betreffend,
zintuigelijk in zich verzamelend. Bloem heeft dit éne drijvende gevoel. Hij is een
dichter. Maar hij heeft veel van zijn ontvankelijkheid prijsgegeven voor zijn gespaarde
ontroering.
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Bloems eenzaamheid, zo volmaakt uitgedrukt als met een uiterste van dichterlijk
dépouillement slechts mogelijk is in verzen als ‘Bevrijding’ en ‘November’, staat in
lijnrechte tegenstelling tot het willens en wetens alleen-zijn van een dichter als
Boutens. Passieve tegenover actieve eenzaamheid. Onbestorven rust tegenover
‘bestorven onrust’, om de woorden te gebruiken waarmede Boutens in een der
gedichten van ‘ Bezonnen verzen’, zijn laatste bundel, de levenshouding van Hugo
von Hofmannsthal herdenkt. Door dit wils-element is Boutens moderner dan zijn
jongere tijdgenoot, zelfbeschikkender en sterker als dichter. Zijn alleen-zijn heeft
het accent van een begeerde ascese. Zijn droom is geen weemoedige mijmering; het
is de bezinning van een verrukt ogenblik, een leefwijze om buiten het leven te treden,
een weg tot een als wezenlijk waargenomen zielsbestemming.
Er ligt een kloosterlijke tint over al Boutens' verzen. Hun gladheid van glans, hun
fraaie zindelijkheid van tegels en witte muren, hun sfeer van stilte en studie, hun
‘vrije tijd’-vreugde wanneer zij een landschap, een bloem, een prille verschijning,
sneeuw, jeugd of zonlicht beschrijven, maar vooral de kuisheid der ‘oogenblikken’
en ‘ontmoetingen’, de tucht, aan het gevoel en aan al het zintuigelijke opgelegd, om
zich te ‘versteken’ alvorens zich in het ritueel van een gedicht te bewaren, - dit alles
treft evenzeer in de verzen die hij bezonnen als in de liedjes die hij vergeten noemt.
Beatrijs, de non, verlaat het klooster, maar Boutens' gedicht van die naam blijft
binnen de gewijde muren. Het zwijgt van de stad, de kinderen, de ontgoochelingen,
het zwijgt van alle beduimeldheden waar het middeleeuws gedicht van gewaagt.
Boutens' Beatrijs mag de voorschriften ener orde overtreden hebben, menselijk blijft
zij ongeschonden. ‘Ik min u goed’. De oude overlevering verhaalt hoe de Heilige
Maagd de plaats innam voor een zondares, Boutens hoe Maria een disciplinaire
misstap hielp verheimelijken van een rein hart en een arme van geest. De
middeleeuwer zag een mirakel van barmhartigheid,
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Boutens gaf een aanschouwelijkheid van enige der Zaligsprekingen.
Boutens' verzen hebben geen ruimte, geen horizontale wijdheid, gelijk die van
Bloem; zij staan steil recht-op, als ik zo zeggen mag, zij zijn een verticale doorsnede
van één ding, gezien op één moment, maar gezien met top en wortel, met een einde
en oorsprong insluitende volledigheid. ‘Opeens, met één blik te overbruggen’. Hij
beschrijft een pereboom ‘nog aardewortlend aardevrij’; een azalea ‘vlam van
bovenheemsche lenten’ op ‘stam van dooven winter’. Elk zijner beelden vertoont
zulk een organische tezamengeziendheid. Dit zintuigelijk moment van bezinning
duidt hij aan met het woord ‘liefde’. In een waarlijk groot en voor geluk ontvankelijk
leven zou elk moment ‘liefde's uur’ zijn. Het zijn slechts de ‘kinderen van het hart’,
evenals zwaluwen met een trek bezield ‘die zelfs in schoonste rust geen rust
aanvaardt’, die ‘telkens opnieuw bevederd uit nederlaag en schuld’ in het uur der
genade deze liefde gewaar worden als een ‘stijgendhellen brand’ (uit ‘Stemmen’).
De gevoelsinterpretatie bij elk der beelden, de eigenlijke menselijke reactie van het
door het oog bevruchte hart, wordt door Boutens uitgedrukt in een voor zijn
schrijfwijze bijzonder kenmerkend systeem van adjectieven, vlak op het beeld
gewrongen, waardoor hij de waarneming terstond met de gewaarwording begeleid
doet gaan, ‘Doove winter’. ‘Bovenheemsche lenten’. ‘Stijgendhellen brand’. Een
verschijnsel, nagenoeg in geen regel van Boutens ontbrekend. Schreef hij in het
Frans, waar de adjectieven na het zelfstandig naamwoord komen, waar dus de
gewaarwording secundair blijft aan de waarneming, een strenger ingetogenheid wordt
gevergd, een eis van gebruikelijker hoedanigheid wordt aangelegd, - ik waag het te
veronderstellen, dat dit invloed zou gehad hebben tot zelfs op zijn levensbeschouwing.
Van de uitzonderlijke schoonheid van het moment van ‘liefde’ had hij dan wellicht
spoediger de aandacht verlegd naar de ingeboren geaardheid van ‘de kinderen van
het hart’. Hij was aardser ge-
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bleven. Hij had voor het aanschouwen van het hemelse, het hemelse minder van node
gehad.
Er hebben, in Boutens' produktie, nimmer de verzen ontbroken die tot deze
veronderstelling aanleiding gaven. Het zijn de verzen met schaarse adjectieven, zoals
het beroemde ‘Liefdes uur’, ‘Wat is u aan mij gelegen’, Alianora's lied, ‘Ik peins,
mijn hart beseft het niet’ en de ‘Moeder van Barmhartigheid’ in deze bundel. Zodra
wij van dit gedicht de eerste strofe lezen, weten wij voor het beste van Boutens te
staan.
Die als een moeder geboren wordt,
En voor de taak staat, die zij vindt,
Die komt wel kracht en tijd te kort
Voor een eigen huis, voor een eigen kind.

Het zijn de verzen met de geheimzinnige naaktheid van dictie, die wellicht hierdoor
ontstaat, dat, behalve aan de wetten der versificatie, aan een aan poëzie en proza
gemeenschappelijke tucht werd voldaan. Het proza heeft hier een invloed als boven
aan de syntaxis der Franse taal toegekend. En alweer waag ik een veronderstelling,
ditmaal een zeer nawijsbare, dat de veranderingen in de moderne poëzie, voor zover
zij als verbeteringen mogen gelden, te danken zijn aan de invloed van het schrijven
van proza, al is het maar in kritische opstellen, gelijk in onze tijd gebruikelijk. Ik
meen zelfs dat dit onontbeerlijk is, ondanks de keerzijde.
De beschreven trek naar het proza vindt men, vaker dan sedert ‘Stemmen’ het
geval was, in ‘Bezonnen verzen’ terug. Behalve in het reeds genoemde ‘Moeder van
Barmhartigheid’, in ‘Alleen’, in ‘Zwaluwen’, in ‘Verbeelde reis’; wat dit laatste
gedicht betreft vooral tegen het einde, waar de reis tussen Bergen-op-Zoom en
Middelburg wordt beschreven:
En nu, weêr ben ik thuis, weêr ben ik 't oude kind
Dat onbezwaard herwint
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En aanneemt als zijn simpel recht
Wat prijsgegeven toch bleef opgelegd.
Allang reist in het Noorden met mij meê,
Als vuren vinger op het doel gericht,
Van Haamsteê 't vlamverschietend licht,
En dan de flakkerbaak ter Veersche reê --

Hoe gaarne had ik ‘simpel’ en ‘vuren’ weggelaten gezien, het eerste door
‘onbezwaard’, het tweede door ‘vlamverschietend’ reeds voldoende gekenmerkt. De
subtiliteit is geoorloofd, dat het woord ‘vuren’ een overeenkomst oproept tussen
Haamstedes toren en de vuurzuil van het Uitverkoren Volk in de woestijn. Voor mij
echter is, met het ‘meereizen’ van het licht, dit reeds suggestiever geschied. Maar
met dat al, en vooral met de prachtige thuiskomst op de reisbeschrijving volgend, is
dit een der treffendste gedichten van de bundel. Het landschap van Zeeland is hier
niet langer een spiegel, wat veel van Boutens' landschappen blijven, maar het wordt
een gestalte, met een eigen hart, dat het hart van de dichter bedwingt.
Tot de'aardschen dag teruggenezen,
Zoo kom ik telkens weêr mijn moeheid hier verslaan -

Eveneens, in het dichterlijk ‘Doodenmasker voor Hugo von Hofmannsthal’, is het
opvallend, dat hetgeen als ‘zuiverst beeld’ is bijgebleven, der ‘eerste en laatste
ontmoeting’, een landschapsbeschrijving is van een park in Oostenrijk. En wie zich
de kracht van het ‘Nieuw Zeeuwsch Geuzenlied’ herinnert, een gedicht helaas niet
in de bundel opgenomen, zal sterker dan door al het bovenstaande beseffen, welk
een ontwikkeling van dichterlijke naar persoonlijke geaardheid, naar een soort
neorealisme, in Boutens zich langzaamaan voltrekt.
Technische vereenvoudiging, - wij zagen het bij Bloem als een streven naar een
poëtisch minimum, bij Boutens als een
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bezinning zich verplaatsend van de geest naar het hart, - heeft in het geheel geen zin
als zij niet met een helderder samengesteldheid gepaard gaat. Men herkent een
belangrijk dichter aan het feit, dat hij evenzeer werkt aan zijn vorm als aan zijn
inhoud.
Hendrik de Vries is een der weinige dichters van een jonger geslacht, wiens verzen
van deze dubbele arbeidzaamheid getuigen. Hij schrijft zeer eenvoudig en tevens
met een zeer samengestelde bewerktuiging. Hij was de eerste in ons land, die in
poëzie stadsbeelden gaf van beton en glas, staalribben en schoor-steenpijpen, welke
de tegenwoordige gevoeligheid zo aanspreken. Onder deze werkplaatsnuchterheid
is er in zijn verzen een sfeer van als uit braakland weder opwoekerend animisme,
volksgeloof, aardse bezieldheden, alsof het Christendom voorbijgetrokken is en de
oude mythen onuitgeroeid herrijzen. In een samenvoeging van bezweringsformule
en ballade geeft hij de moderne mensheid als een ‘Kind Hercules met de slangen’.
Hiervan vindt u prachtige voorbeelden, glashelder geconstrueerd, in zijn kleine
bundels ‘De nacht’ en ‘Vlamrood’ en ‘Silenen’. Vooral in de eerstgenoemde.
Het stadsbeeld heeft hem helaas niet lang aangesproken. De nuchterheid is zeer
uitputtend en vergt van het oog een zeer inspannende bezielingskracht. Hij is afgedaald
naar het rijk der wortels, naar de scheppingsmacht als oer-fenomeen, als naar een
verzamelpunt. De bundel ‘Lofzangen’ is het resultaat van dit geestelijk kern-besef.
Gij kunt hem gerust ongelezen laten. Veel belangwekkender zijn de rauwe gedichtjes,
waarin hij verschijningen, spoken, kwelgeesten bekampt, als onzichtbare
aanwezigheden die als vreemde gewassen het onbewuste bloed vertroebelen. Ook
hier, als de uitdrukking toegestaan is, de centrale sub-menselijkheid. Een ieder, zittend
alleen 's nachts in zijn kamer, heeft plotseling de klok luider horen tikken, een voetstap
horen schuifelen, een gordijn zien bewegen, met een iets aankondigende duidelijkheid.
Edgar Poe heeft dit als een sensatie uitgebuit, De Vries heeft bet als een roofdier
bestreden.
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De Vries heeft thans een bundel vertalingen uitgegeven van ‘Spaansche volksliederen’.
Ik kan niet beoordelen, in hoever dit werk bedoeld is als reis-souvenir of als training
voor toekomstige eigen arbeid. Hoe dit ook zij, wat De Vries in deze volkspoëzie,
met de Russische de rijkste van Europa, moet aangetrokken hebben, is een soort
sub-poëzie, die, onder een gezond gevoel, directe associaties aanspreekt. Men
beschouwt gewoonlijk volkspoëzie als meer elementair dan de poëzie met
taal-bezorgdheid ontstaan. Dit berust op een vergissing. In werkelijkheid heeft zij
veel strenger en geldiger spraak-vormen dan de geschreven taal-verzen. De
aanschouwelijkheid, de zingbaarheid, de mimiek, de eis van onherhaalbaarheid en
momentele werking, vergen meer vormgevoel dan rijm en ritme. Geen volkspoëzie
zonder een zeer sterke voordrachts-geschooldheid, welke evenzeer een traditie vormt
als het taalbewustzijn voor de literatuur, als het ballet voor het dansen. Deze poëzie
‘elementair’ of ‘primitief’ noemen is een gezichtsbedrog, ontstaan als men haar
gedrukt ziet en het raffinement niet herkent der mondelinge vereenvoudigingen.
Maar, - en dit is de reden van haar gevoelsgezondheid - zoals het boek de kamer eist,
eist de gesproken poëzie de buitenlucht. In een land als het onze, waar in tegenstelling
tot Italië en Spanje, alleen kinderen hun vrije tijd op straat doorbrengen, ontstaat
volkspoëzie nog slechts in de vorm van kinderliedjes (Zelfs onze spreekwoorden
sterven uit). In de mobilisatie-jaren was dit terstond anders. Het is ook geen toeval,
dat haar onderwerpen voornamelijk het leven betreffen van soldaten, jagers, matrozen,
daklozen en vrije wegen kiezende minnaars.
Terwille van de overgang van spraak naar schrift moest De Vries de assonanties
tot rijmen, de lettergreeptelling tot maat verstrakken. Ook zuiver letterkundig
gesproken is dit niet gelukkig. Sinds 1880 is onze dichtkunst, De Vries inbegrepen,
ongeveer aan het tegengestelde bezig. Het best is hij dan ook geslaagd in de
drie-regelige gedichtjes die het minst transpositie vergen.
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Al mijn smart breekt in tranen door,
Als ik denk hoe voor iemand als jou
Ik vader en moeder verloor.
Ik wil eenmaal die straat weer door,
Aan mijn paard weer water geven,
En zoeken wat ik verloor.

Zodra het meer gaat rijmen en dreunen, hoor ik een schrale gewildheid inplaats van
de eenvoudige klankvolheid ener Latijnse taal, en ik mis opeens de gitaar, het gezag
van een heldere stem, en de plotselinge stilte der luisteraars onder de warme
nachthemel, als iets onvervangbaars.

Kroniek der Nederlandse letteren V
Theun de Vries: ‘Rembrandt’
C.J. Kelk: ‘Jan Steen’
Het schrijven van deze kroniek is geen plezierige taak. Er wordt in ons land genoeg
gekibbeld, gevit, geharreward en gekleineerd. Er worden ongeveer evenveel boeken
besproken als afgebroken, genoeg althans, om het beroerd te vinden ditmaal met dit
gebruik te moeten meedoen. Dat in Holland tegenwoordig de ene schrijver
binnentreedt bij de ander, en, zijn vriend schrijvende aantreffend, zegt:
‘Schrijf je? Tegen wie?’
is een karakteristieke, maar bedroevende anekdote, en deze vier woorden, een grap
van Cobet waardig, geven evenzeer aanleiding tot een lach als tot spijtige
overpeinzingen.
Kelk heeft aan die afbraak nooit meegedaan. Hij heeft altijd voor zijn plezier en
voor dat van anderen geschreven, gedichten, kleine toneelspelen. Hij heeft een
tintelend opstel geleverd over de onvolprezen Schoolmeester. Maar hoe is het dan
mogelijk, als hij Jan Steen op zijn vuist neemt, gelijk een poppen-
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speler zijn pop, dat hij van die figuur, waarvan men gezworen zou hebben dat zij
Kelk zou ‘liggen’, zulk een saaie en platte roman maakt? En hoe durft Theun de
Vries over Rembrandt een boek schrijven, dat rechtstreeks Rembrandt heet, maar
een omweg maakt om de reus? Dacht hij werkelijk te volstaan met deze over Titus,
schuldeisers en leerlingen handelende omhaal slap, zwoel en gezwollen, met veel
‘mauvaise langue’ uit de schaduw-rijke omgeving van de meester opgediept?
Enige tijd geleden, toen er ergens in Hongarije een nieuwe Vermeer ontdekt werd,
gaven de Hollandse dagbladen een beschrijving van dit wedergevonden doek. Noch
in het boek van Kelk, noch in dat van De Vries, waarin natuurlijk vaak aan taferelen
op schilderijen wordt herinnerd, staat ook maar één passage, die wat helderheid
betreft van beschreven voorstelling, gelijkwaardig kan genoemd worden aan dit
dagbladstukje. Kelk geeft een goede mise-en-scène van een Kerstnacht van Jan Steen,
met de binnenklimmende meisjes door het dakraam van het atelier, - De Vries geeft
een bruiloft van Titus, die om de beschrijving van Rembrandts houding bij die
gelegenheid de moeite van het lezen waard is, hoe aangezet en pathetisch de verklaring
dezer houding dan ook uitvalt, - maar deze twee perioden zouden, als historische
miniaturen, apart uitgegeven, oneindig scherper en beter Steen en Rembrandt
oproepen, dan thans in de beide lijvige delen geschiedt. Het ergste is, dat de lectuur
zo vervelend is; de vrolijke Kelk, wonderlijk genoeg, nog iets vervelender dan de
tragische De Vries; het ergste is, dat zij boeiend noch leesbaar zijn, deze biografieën,
die niettemin op hun titels beide nadrukkelijk als ‘roman’ staan aangediend.
Op zichzelf is het een belangwekkend verschijnsel, dat twee jonge Nederlandse
letterkundigen zich gewaagd hebben aan de biografische roman, sedert Maurois en
Ludwig in het buitenland reeds jaren in zwang. Men vraagt zich echter af, gezien de
geringe kracht die er van hun figuren uitgaat, of zij zich rekenschap van het doel
dezer schrijftrant hebben afgelegd. Een

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

737
roman verveelt wanneer de hoofdfiguur een pop is, maar boeit nog niet, alleen omdat
die figuur als mens wordt afgebeeld. Het louter menselijke, dat bezighoudt op straat
en in gesprekken, is niet voldoende voor de lengte van een boekdeel. In een kort
verhaal, in een feuilleton, behoeft men niet meer te geven; de enkele uitbeelding
volstaat; maar dan is het de ‘pointe’, eigenlijk het enige kunstmatig element, die van
beslissend belang wordt. In een roman is het anders. De figuren moeten niet alleen
menselijk zijn, maar de voorstelling van dit menselijke, waarmede immers de lezer
zich zo lang heeft bezig te houden, moet bedoeling hebben. Het is niet van ons te
vergen, dat wij ons langs pagina's en pagina's voortbewegen, zonder meer te zien te
krijgen dan elke straat en elk gesprek ons biedt. Ik geef grif toe, dat het leven
boeiender is dan het boek, maar dit is het slechts door het oog van de wijze. En een
wijze is iemand, die bij uiterlijke verschijnselen telkens verband ziet, compositie,
waarde, voor wie de vloeibaarheid stolt tot de vorm van herkenning, voor wie elk
ding betekenis heeft. Romanschrijfkunst vereist wijsheid.
Die wijsheid kan van verschillende aard zijn, en zij kan op tal van manieren weer
in strijd komen met het menselijk materiaal. De schrijver ziet dan terwille van de
betekenis de verschijnselen zelf voorbij. Het is een gemakkelijke wijze van werken.
Men neemt een bedoeling en zoekt er de passende stof voor uit. De stelligheid der
overtuiging verwaarloost de scheppende materie tot bewijsmateriaal. Het is niet om
de morele of sociale tendenties dat romans met strekking zo zelden kunstwerken
zijn, maar omdat hun materiaal doorgaans uit poppen bestaat.
In de biografische roman is in menig opzicht een voortzetting van de
‘tendens-roman’ te zien. Weer ligt er een betekenis kant en klaar, weer heeft de
schrijver slechts te bevlezen inplaats van te bezielen. Want het zielkundige gedeelte
is reeds geschied, ergens diep in de geschiedenis, door de grote man zelf die ons
onderwerp wordt. Zijn betekenis heeft zich reeds uitgedrukt
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in de werken waardoor hij beroemd is gebleven, en wij hebben, als wij ons op onze
beurt aan het werk zetten, niets anders te doen, dan deze uitdrukking weer een
psychologisch zo goed mogelijk verantwoord kleed om te leggen van subjectief
gevoelsleven, daarbij gebruik makend van brieven, anekdoten, geschiedkundige
onderzoekingen, gecorrigeerd door hetgeen wij persoonlijks uit de werken durven
aflezen. Maar de werkwijze, haar geestelijk doel vooropstellend, beneemt bijna iedere
mogelijkheid tot een kunstwerk, tot een roman bijvoorbeeld, die altijd waardevoller
blijft, omdat zijn bedoeling aan onze tijd en aan onze materie zijn ontstaan te danken
heeft, onverschillig natuurlijk in welk jaartal hij speelt. Wanneer men nu een politieke
blik heeft, gelijk Ludwig, dan zoekt men helden, die ook voor onze
tijdsomstandigheden nog een terugwerkende kracht hebben, Bismarck of Lincoln.
Wanneer men handig en fijnzinnig is, gelijk Maurois, dan scheidt gij de mens en de
‘grote man’ in de reus die gij onder handen neemt, en gij trekt de mens naar het
gebruikelijke, naar het hedendaagse toe.
‘Ariël’ verrast, omdat de persoonlijke omtrek van Shelley daar zo geheel anders
uitvalt, dan de figuur die uit de gedichten zelf voor de lezer oprijst. Dit geestelijk
niet strokende, maar uiterlijk bevestigend volgehouden tegenritme verleent aan de
levensbeschrijving als roman een soort gesyncopeerde boeiendheid. Men moet hier
dus oppassen, dat de figuur die men geeft en de figuur die de gangbare traditie als
menselijk beeld van de kunstenaar heeft overgeleverd, elkaar dekken zonder samen
te vallen. Gij bereikt dit door de mens naar voren te schuiven, op een hedendaags
plan, dicht onder het oog, en gij laat het aan de lezer over, als het op de betekenis al
dier huiselijke gesprekken en taferelen aankomt, om, aan uw mens voorbij, naar de
achtergrond van zijn beroemde werken te blikken.
Dit heeft Kelk verzuimd te doen. Niet alleen dat er volstrekt geen verschil is tussen
Kelks Jan Steen en de uitbundige bierbrouwer en herbergier van de volksmond, wiens
huishouden zo berucht was, - want het staat Kelk vrij om te menen, dat
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de traditie gelijk heeft, en dat het onderwerp der schilderijen meer zegt dan hun vorm
en uitvoering, - maar hij plaatste zijn mens Jan Steen in een hopeloos verleden tijd.
Ondanks de bedenkelijke gemoedelijkheid van te spreken van ‘Janneman’, als Steen
een kind is, en van ‘Vader Jan’, op latere leeftijd, ondanks de goedlachse luchtigheid,
waarmee, als was dit een durf, de avonturen van de schilder worden opgedist, blijft
zijn mens een historische pop, waar wild mee wordt rondgesold, een meubel, een
genre-stukje, luidruchtig glimmend geboend, een plagiaat der traditie, die, nooit
beseft men dit beter, gemeenlijk een dooddoener is. Kelk neemt zelfs woorden in de
pen als ‘grollen’, ‘boertig’, ‘poezel’, die alleen nog tot het taal-eigen van handboeken
over literatuur-geschiedenis behoren, waar zij Breero en kluchten behandelen, en
daarom dubbel naargeestig aandoen met hun archaïserende levendigheid. Maar ook
termen als ‘huisman’, als ‘sinjeur’, zo sterk verkleurd als de costuums die zij moeten
vullen, beletten de lezer deze Jan Steen anders te zien dan als een stil-leven, een
menselijk huisraad van een met veel zorg beschreven 17de-eeuws interieur.
Het was natuurlijk niet nodig geweest, dat Kelk het procédé-Maurois grondiger
had toegepast. Zijn boek was er leesbaarder, niet beter door geworden. Maar hij had
een voorbeeld kunnen nemen aan Arthur van Schendels levensbeschrijving van
Verlaine, een boek, dat, al heeft het niet dezelfde roman-waarde als zijn ‘Het
fregatschip Johanna Maria’, dezelfde wijsheids-waarde bezit als de romans, en marge
waarvan het geschreven werd. De manier waarop Van Schendel de Verlaine van
wanorde en genialiteit, zoals de overlevering hem zo gaarne schildert, vrijmaakt van
deze traditie, terwille van een naar goedheid hunkerend burger, die derailleerde,
zeker, die werd afgesneden van gezinsgeluk, van aanzien en vrede, maar die des te
bewuster hoopte op de hemelse troost van zijn uiteindelijk gerechtvaardigde
oorsprong, dit stavend door zijn beste werk in overeenstemming te brengen met de
diepere motieven zijner door de overlevering onbegrepen gedragingen, - deze manier
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van biografie, die met werk en mens gelijkelijk rekening houdt, kan als voorbeeldig
worden beschouwd, en Kelk had, door de studie van dit boek, om te beginnen op
zijn qui vive kunnen gebracht worden tegenover praatjes, als die van Houbraken,
waarmee tijdgenoten gewoonlijk met kunstenaars afrekenen, en vervolgens had hij
kunnen inzien, dat er, om een ‘Meisje met de hoenders’ te schilderen, meer nodig is
dan een vlot penseel en een deukje in het hart van een volwassen man.
Kunstenaars, vooral de grootste, zijn juist daarom zo bijzonder moeilijk als gegeven
voor een levensbeschrijving, omdat zij het ‘gesyncopeerde’, zoals ik het daareven
noemde, dus datgene waardoor zij afwijken van de gangbare medaille die men van
hun persoonlijke figuur geslagen heeft, in het beste deel van hun werk doorgaans
reeds zelf hebben uitgebeeld, en dit tienmaal beter dan ooit een biograaf het vermag.
Met zulke moeilijkheden, van uit het onderwerp zelf komende tegenstand had iemand
als Bakhuizen van den Brink niet te kampen, toen hij zijn Isaäc Lemaire schreef. De
ondernemende koopman had zich zonder formulering van zijn gevoelsleven door
tijd en leven heengebaand. Het was eerst zijn levensbeschrijver die zijn gedragingen
een innerlijke stem verleende. Maar nu, gesteld eens dat Lemaire zelf een groot
treurspel had achtergelaten, ‘Kaap Hoorn’ bijvoorbeeld getiteld, hoeveel
samengestelder was de taak van de biograaf geworden, die dan van een niet langer
zwijgend personage een levensbesomming moest geven, waarbij de zelfverrichte
uitspraak altijd de voorkeur hield.
Geef de reeks zelfportretten van Rembrandt, en dit is niet alleen duidelijker, maar
het dwarsboomt bijkans elke poging tot een waardige weergave van zijn innerlijk
leven. Rembrandt blijft altijd beter. Hij bewaart het laatste gelijk. Men moet volstaan
met jaartallen en andere bijkomstige toelichtingen, en dan hoe korter, hoe liever.
Tracht om hem heen te lopen, goed. Geef zijn vrouw, zijn zoon, zijn dienstmeisje,
zijn schuldeisers, zijn leerlingen. Goed. Vergeet vooral zijn moeder niet, zijn
grootmoeder, en Lievens, en de trompetters-weduwe. Wandel
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van de Breestraat naar de Rozengracht. Beter nog, begin bij de Weddesteeg en eindig
bij de Westertoren. Allemaal goed. Als gij dan helder schrijft, zonder al te veel verwijt
aan de dwergen die de reus miskend hebben, zonder al te veel te denken dat dit hem
reeds tragisch maakte, dan is iedereen u dankbaar voor de schat van bijeengebrachte
inlichtingen. Zijt gij als romanschrijver te goed voor compilatie, schrijf dan een
‘Titus’, schrijf een ‘Hendrikje’, de stomme persoonlijkheden, voorzeker uw stem
wel waard. Maar wanneer gij u zult gaan wagen aan een portret van de meester, dan
is het haast niet te vermijden, of uw ‘Ecce homo’ wordt een jammerlijk bazar-artikel,
een somber asbakje van schelpen en postzegels; en, als men langs uw werk voorbij
kijkt naar de aardse reus daarachter, die zichzelf uit de aarde omhoog tilt, dan zal
uw beeld spoedig, spoediger dan noodwendig schijnt, de sporen dragen van een
onmachtig vergrijp. Tenzij Tenzij gij het lot van zulk een man hoger stelt dan zijn leven. Tenzij gij, van
oorsprong tot einde, de curve van dit lot zodanig overziet als een volmaakte boog,
dat u dit lot, malgré het leven, malgré de persoonlijkheid, gedreven voorkomt en
voltrokken door een inwendige kracht, waartegen elk zelfbehoud zich tevergeefs
heeft verzet. Tenzij gij dus de vondst doet, die Hofmannsthal in zijn schets van Oscar
Wilde deed, dat het diepste wezen van Wilde geen andere uitkomst zag om tot
geldigheid te geraken, dan door de Oscar Wilde van blijspelen en paradoxen het
leven onmogelijk te maken. Wildes gevangenis, Rembrandts faillissement en veel
erger rampspoeden, betekenen zodoende doorbraakpunten, waarin een dieper
hartstocht op pijnlijke wijze met de persoonlijkheid afrekent terwille van een
onmenselijk bestaan, dat armoede en miskenning als voorwaarden schijnt te hebben
en waartoe zelfs de grootste scheppers hardhandig moeten gedwongen worden.
Zulk een inzicht brengt weer de syncope teweeg, ditmaal niet een uiterlijke, maar
een innerlijke antagonie. Hiervoor een heldere voorstelling gevonden te hebben, in
dubbelbeelden die
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elkaar verduidelijken en verdiepen, was de grote verdienste van Schmidt-Degeners
scherpe studie ‘Rembrandt en Vondel’, eertijds in dit tijdschrijft verschenen. En de
jonggestorven essayist Gerard Bruning heeft het bereikt, in een bewonderenswaardig
opstel, ‘Rembrandt, de realist’, deze innerlijke bevrijding van de eenzame Rembrandt
geheel binnen zijn barse zielsbewegingen weer te geven.

Kroniek der Nederlandse letteren VI
Maurits Dekker: ‘Brood!’. Een revolutie-roman
Jeanne van Schaik-Willing: ‘Uitstel van executie’
J. Slauerhoff: ‘Het verboden rijk’
J.W.F. Werumeus Buning: ‘Nieuwe tierelanrijnen’. Meer
bespiegelingen over het goede der aarde
Wederom is een jaar van onze tijdrekening verstreken, wederom heeft de Nederlandse
letterkunde haar woord gezegd. Dat het niet schitterend is, wat zij sprak, is met enig
goed recht aan de tijd toe te schrijven. Hoe zou zij nog een tolk mogen genoemd
worden van hetgeen er in het binnenste van ons volk omgaat, als zij, in het miserabel
jaar dat achter ons ligt, een beeld van verheffing te zien had gegeven? Neen, de
depressie welke zij vertoont siert haar als een getuigschrift van eerlijkheid en goede
trouw. Zij zit met de handen tegen de wang en de elleboog op de schrijftafel. Zij
rookt sigaretten en staart werkloos voor zich heen. Het is thans aan ons, haar van
schuld vrij te pleiten, deze figuur van malaise en innerlijke verbetenheid, wij mogen
haar niet verwijten niet gemaaid te hebben waar niet gezaaid was. Op de meest
gelezen bladzijde van ons geschiedenisboek staan de veelzeggende woorden: Gouden
eeuw, grote welvaart, bloei der kunsten. Kan men van het afgelopen jaar ook maar
één moment volhouden, dat het aanleiding gaf aan goud en welvaart te denken?
Geenszins kan men dat. Maar
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dan ook geen smalend oog gericht naar de stille arbeidster, geen eerste steen geworpen
naar de Verloren Dochter, voor wie geen enkel kalf gemest werd. Zij heeft gedaan
wat in de gegeven omstandigheden van haar geëist kan worden. Van binnen niet
gevoed, van buiten niet gesteund, heeft zij verslag uitgebracht, op de haar eigen
objectieve en argeloze wijze, in de vorm van onleesbare romans en waardeloze
gedichten, dat er in een schrale tijd niets te lezen en te waarderen viel. Hadt gij liever
gezien, dat zij, met de waanzin die Plato aan dichters en slechte burgers toeschrijft,
zichzelf de droom had gegund van een niet bestaande en nimmer bestaan hebbende
wereld, en dat zij u deze verbeelding als een bedriegelijk verleden had voorgesteld,
waarvan gij tot uw schade waart afgedwaald? Hoogstens had zij u dan, indien gij
haar in haar vlucht had kunnen volgen, het volgens Dante allersmartelijkst leed
berokkend, te weten, herinnering aan vreugde in tijden van diepe rampzaligheid. Of hadt gij gewenst, dat zij met koude zakelijkheid ons de ontreddering voor ogen
had gebracht, en dit niet slechts psychologisch, als een schuld van enkelen, niet
slechts maatschappelijk, als een gevolg van de averechtse orde waarin wij leven of
menen nog te leven, maar desnoods veel erger, als een klimaatverschuiving, die de
ganse mogelijkheid van ons bestaan bedreigt en waartegen geen mens is opgewassen?
Had zij u geholpen, vraag ik, met een beeld van de wereldramp, die wij ons best doen
zo lang mogelijk een crisis te blijven noemen? - Indien haar droom op een leugen
en haar zakelijkheid op een luchtledig zou zijn uitgelopen, weest dan blij, dat zij
noch tot het een noch tot het ander de lust en de moed bezat. Zij heeft zich opgeofferd
tot onbelangrijkheid. Zij is de ‘arme onder de trap’ geworden, al zijn de eeuwen
voorbij dat dit in reuk van heiligheid stond. Zij is het zaadje dat in de aarde sterft,
zonder zelf de evangelische troost te vernemen van het toekomstig koren.
Het is niet als altijd. Er zijn geen slechte boeken omdat er slecht geschreven wordt.
Er wordt goed geschreven en toch
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zijn de boeken onbetekenend. Wie met persoonlijkheid schrijft schrijft een grapje,
wie abstract schrijft schrijft sentimenteel. Met welk een spanning heb ik het nieuwe
boek van de vaardige penvoerder Maurits Dekker ter hand genomen, met de
opwekkende titel ‘ Brood!’, tot ik bemerkte dat ook hij ophield waar in hoopvoller
tijden het werk begonnen zou zijn. Het boek brengt de demonstratie van een nieuwe
schrijfkunst, maar dit brengt geen nieuwe inzichten mede. Het is een droom, een
revolutionair-dichterlijke droom, die tot ons gebracht wordt, en dit is het nieuwe, op
de wijze van een film. Expressieve vergrotingen van details, het alweer vervelend
procédé van moderne cineasten, die atmosferische stemmingen teweeg willen brengen
door close-ups van dakgoten, vensters, fabriekswerktuigen en glimmende
regendruppels, en, als intrige, het verhaal van de vermaarde film ‘Potemkin’, zich
bij deze gelegenheid afspelend op de Prins Hendrikkade te Amsterdam.
Dit wat de buitenzijde van wat het boek betreft. Voor de binnenzijde heeft de
schrijver naar nog heel wat traditioneler middelen gegrepen. Voor de zoveelste maal
zijn alle kapitalisten proleten en alle proletariërs geestes-aristocraten. De omwenteling,
die wij met het oog van een camera en het hart van een brochure meemaken, wordt
een groot succes. Het centraal-station en het postkantoor komen na hete strijd in
handen van de revolutionaire stootbrigade, die haar hoofdkwartier in de
stadsschouwburg heeft opgeslagen. Maar dan eindigt het boek. Geen kruimel krijgen
we te zien van het brood dat ons in gouden bergen was toegezegd, we staan weer
met dezelfde honger waarmee wij in de bioscoop gingen, op straat in de druilende
regen, dankbaar, dat de schrijver ons walging heeft doen voelen voor de vleespotten
van Egypte, maar het ons nog bespaard heeft, te ondervinden dat ook het Beloofde
Land een fata morgana zou kunnen blijken.
Laat Dekker zijn droom van wraak laten varen, als hij om brood roept. Zelfs de
steen der barricaden kan niet voor brood doorgaan. Zijn droom is een produkt van
de afgunst over een
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welvaart, die ongetwijfeld in solide milieus nog enige tijd zal standhouden, ook al
is de waarde dezer welvaart volkomen nutteloos en fictief geworden. De
maatschappelijke malaise komt niet voort uit de sociale toestanden, maar zij is een
collectieve uitdrukking van hetgeen ons ieder apart ontmoedigt.
Met gelijke spanning ben ik aan het boek van Jeanne van Schaik-Willing begonnen,
dat ‘Uitstel van executie’ heet. Het is een psychologische roman, en de figuur van
de hoofdpersoon, de rechter Van Ruttenvelde, is in menig opzicht boeiend als een
vertegenwoordiger van een algemene geestesgesteldheid. Hij komt in levende lijve
uit dit boek tevoorschijn, de uiterlijk correcte man, lang, mager, lichtgebogen, met
de ietwat te stijve bedachtzaamheid van iemand die voortdurend op zijn hoede is
voor een innerlijke tegenstander. Zijn ‘peur de vivre’ is een verbitterde strijd tegen
een hem ingeboren zucht naar ondergang, die hem als een bloedziekte bedreigt. Het
leven is langzamerhand zijn doodsvijand geworden. Het eerste gedeelte van het boek,
dat ‘Uitstel’ heet, en de jeugd van Van Ruttenvelde in vogelvlucht weergeeft, is een
der knapste romanfragmenten en portretschilderingen die ik in jaren gelezen heb.
De krampachtige moeite van de jongen om normaal te blijven en het peil niet te
verliezen van zijn vaders positie en maatschappelijk aanzien, de gewelddadigheid
waarmede hij kleine stoornissen van innerlijk evenwicht maskeert, daartegenover
de zoete, stoeiende weelderigheid van zijn geheime wildheden, hem met het wufte
bloed ener jonggestorven moeder meegegeven, het is met grote bekwaamheid in
enkele jeugdtaferelen geschetst. De figuur van Van Ruttenvelde, mengsel van
verborgen heftigheid en zelf-bedwang, zal men niet licht vergeten. Hoe dan ten slotte,
in het tweede gedeelte van het boek, de ‘executie’ plaatsgrijpt, hoe dit onnatuurlijk
karakter ineenstort en alle verweer opgeeft, wanneer de eisen van zijn loopbaan en
zijn hart botsen, hierin is de schrijfster minder gelukkig geweest. Zijn loopbaan blijkt
een ander woord voor het zelfbedwang, zijn hart voor de heftigheid die wij reeds
van hem kennen. Het verhaal van de ge-
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smoorde liefde voor Hester Page, Van Ruttenveldes ‘femme fatale’, is een
verdubbeling zijner figuur, en het is niet de roman die de figuur verder weet te
ontwikkelen. Wij blijven staan en zien een psychologisch samenstel zich ontvouwen
tot een noodlot in enigszins theatrale omstandigheden. De gedachte aan een
kaartenhuis en een Japanse schelp in een glas water kunnen wij niet geheel verdringen.
Heeft u, schrijfster, de tijd zodanig verslagen doen zijn, dat gij dat leven niet anders
wilt tonen dan als een voltrekking van de dood? Is hij de enige die rijpt in ons? Gij
hebt u niet willen wagen aan de beschrijving van de mens, die na de katastrofe
eindelijk in harmonie geraakt met zijn bevrijde natuur, zoals in Tolstoi's romans en
tragedies geschiedt, wanneer de lucht gezuiverd is door het afleggen ener bekentenis
of het aanvaarden der nederlaag. Wij zijn ten slotte nog lichamelijke wezens, hetgeen
een enorme reserve aan geluk en weerstand betekent, als de ijdelheid wegvalt van
uiterlijke ruggesteunen. Wellicht, als de tijden minder drukkend waren geweest, hadt
gij kunnen doen zien, dat het leven zich bezighoudt met onze natuurlijke geaardheid,
en dat het zich er niet om bekommert, of valse voorstellingen en verstandelijke
bolwerken geslecht worden of niet. Die sterven hun eigen dood. De puinhoop is niet
het leven, maar het gras dat er groeit.
Een dergelijk besef van ‘het leven begint eerst als de afbraak voorbij is’ is de
grondtoon van Slauerhoffs ‘Het verboden rijk’, een roman, die echter zo slordig
geschreven is, zo met rukken en flarden van verbeelding ineengezet, dat ik hem lang
niet overal kan volgen. Hij is onvolgbaar en men krijgt het gevoel dat de sporen
moedwillig zijn uitgewist. Een Portugese nederzetting, slecht gesteund door het
baatzuchtig en bangelijk vaderland, sticht in de 16de eeuw een nieuwe nederzetting
in China met het doel het ondankbaar land van afkomst te overvleugelen. Ongeveer
honderd jaar later dringt de dichter Camões, die Portugal met rancune verlaten heeft
wegens een betrekking tot de bruid van de kroonprins, in het ‘verboden
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rijk’ binnen en vindt in de onmetelijkheid van het stille gebied niet alleen de
vergetelheid van het vaderland maar de vreugde van een onpersoonlijk bestaan. Weer
eeuwen later herhaalt zich het lot van de dichter in het leven van een marconist, die,
wrevelig en verveeld door de Europese beschaving, na tal van omzwervingen, eerst
als deserteur, dan als schipbreukeling, in China belandt en daar in een niet langer
persoonlijk bestaan wordt binnengezogen. Hij heeft ontmoetingen met de
geheimzinnig voortlevende half-Chinese vrouw die ook Camões bekoord heeft, hij
vindt zelfs diens kleren en betaalt rekeningen met de oude goudstukken die hij daarin
gevonden heeft. Na dit afrekenen verdwijnt hij spoorloos in de binnenlanden.
Het is niet moeilijk hier motieven in te herkennen van Slauerhoffs prachtige
gedichten als ‘Passé vivant’, ‘Landelijke liefde’, ‘De gouvernante’ en ‘De bezoeker’.
Het is zelfs de vraag, of men, zonder herinnering aan de gelukkig onvergetelijke
verzen, uit de roman wijs kan worden, zo verregaand onverschillig en verward is hij
geschreven. Maar er is, vooral in het begin en in de beschrijving van de veldtocht
naar Peking, juist in de hardnekkige droogte van het relaas, een zekere woeste
oer-vreugde voorbij het uitgewiste spoor te vernemen, een doffe muziek, die voor
de lotos-eter klinkt als de bazuin van een eerste dag, als de herrijzenis van een
chaotisch bestaan.
Het woedend genot van wanorde en triomferende vernietigingsdrift is het laatste
stadium van een verbitterde geest. Maar verbittering staat achter bij wijsheid, want
wijsheid weet wat haar drijft. Het was dezelfde Prediker te Jeruzalem, die moede
werd van de op- en ondergaande zon, van de stromende rivieren, die alles ijdelheid
der ijdelheden noemde, en die niettemin er met gelijke ernst aan toevoegde: geniet
de dagen uwer jongelingschap. Dacht gij dat hij toen minder ernstig sprak? Hij zag
dat er niets waarde had en niets begeerlijker en verhevener was dan jeugd die het
natuurlijk leven natuurlijk leeft. Er is geen enkele vernietiging nodig, tenzij wij oud
zijn en ijdel, en oud en ijdel willen blijven. Men kan ze beschouwen als kleine
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illustraties van deze ernstige raadgeving van de Prediker, de ‘bespiegelingen over
het goede der aarde’, de twaalf tegen ‘de overmachtige heerscharen der wereld’
schermutselende essays, die Werumeus Buning verzamelde in zijn bundel ‘ Nieuwe
tierelantijnen’. De goede aarde, zeggen ze, behoeft geen krans; de mens, helaas,
behoeft een gebruiksaanwijzing.
‘Zij hebben het vooral gemunt op het overgroote deel der menschheid...
dat van louter moderne menschelijkheid de menschelijke kennis des levens
vergeten is: een even droevig als onmiskenbaar teeken van de
barbaarschheid der twintigste eeuw.’
Men zal geneigd zijn deze zeer lichtgewapende prozastukjes zoals de schrijver ze
zelf noemt, op te nemen als in uren van verstrooiing vlotgeschreven impromptu's.
Alsof niet de goedgeschrevenheid zelf in tegenspraak was met het uur der verstrooiing.
Maar hoe moet men ernstig zeggen, dat het leven ernstiger wordt als men het met
minder ernst leeft? Zij beginnen zelf met hun inzicht in toepassing te brengen.
P.S. Het is overbodig iets te schrijven over J.W.F. Werumeus Bunings gedicht ‘Maria
Lécina’. Het is in menig opzicht een nieuwe Tierelantijn. Het is ook meer dan dat.
Maria Lécina is in korte tijd haar beide landgenoten St. Nicolaas en de Hertog van
Alva in vermaardheid nabijgekomen en een bezit geworden onzer volksverbeelding.

Jan Engelman
‘Tuin van Eros’
Wanneer ik, om een aanduiding te geven omtrent een innerlijk kenmerk, de verzen
van Jan Engelman zou moeten vergelijken met die van een dichter uit de vorige
generatie, dan zou ik de naam van Albert Besnard noemen. Het uiterlijk verschil in
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versificatie springt zeer zeker eerder in het oog dan hun vergelijkbaarheid van
gevoelsgrond. Besnard met zijn vermolmde weemoedigheid, Engelman met zijn
helder, verblinkend lied. Besnard de ingesponnen cocon, Engelman de kapel. Besnard
met zijn berekenend ‘de mensch heeft zijn ellende en heeft de straat’, en Engelman
met zijn verbaasd ‘Ambrosia, wat vloeit mij aan?’ - Het is een betrekkelijke
bijkomstigheid dat bij Besnard de aandoeningen van herfst, bij Engelman die van
lente in de verzen domineren. Bij beiden echter ligt als een groeibodem onder de
dichterlijke aandrift een gevoel van ondergang, van wildernis, van persoonlijke
ontbinding, een oer-staat van tijdens genot verwoest en verteerd vlees, en voorts, bij
beiden evenzeer, een onverwachte wederopbloei van onverschuldigd en onpersoonlijk
geluk, enkel te danken aan een goedheid des levens, die dit in de diepte van het
vermoeide lichaam, buiten het bereik van het bewustzijn, deed ontkiemen. - ‘Toen
steeg uw ziel tot aan uw weerlooze oogen’ van Albert Besnard, een regel die aanbreekt
als een dageraad, is, wat innerlijke betekenis betreft, geheel te vergelijken met Jan
Engelmans:
Wie kent, als vleesch wordt tot muziek,
de oorsprong van het ver cantiek?

Maar de vraag van Engelman, ofschoon uit dezelfde innerlijke vertedering opgeweld,
klinkt ijler dan Besnards aanschouwende bepaaldheid, klinkt ijler en is reeds
klapwiekend ontvlogen, niet meer gevoelend ‘het zeer van al wat open borst’
(Besnard).
Engelmans bundel ‘Tuin van Eros’ bevat het lange bespiegelende gedicht ‘In den
tuin’, dat men enige maanden geleden in dit tijdschrift heeft kunnen lezen, en een
dertigtal korte gedichten, deels naar mijn weten nog ongepubliceerd, deels een
voortreffelijke keuze uit vroeger werk. Charles Nypels heeft er een kostbaar en
verzorgd boek van gemaakt. Men herleest er, onder andere, de prachtige ‘cantilene’
voor Vera Janacopoulos.
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Ambrosia, wat vloeit mij aan?
uw schedelveld is koeler maan
en alle appels blozen...

Men herleest en bemerkt dat de verrassende frisheid nog niet is aangetast. De dauw
ligt nog op de druiven.

Anthonie Donker
‘De schichtige Pegasus’. Kritiek der poëzie omstreeks 1930.
Onder de wat wonderlijke naam ‘De schichtige Pegasus’ heeft de dichter Anthonie
Donker een kleine twintigtal zijner poëzie-kritieken in een bundel bijeengebracht,
grotendeels herdrukt uit het ‘Critisch Bulletin’ waarvan hij redacteur is. Donker heeft
een warme en veelzijdige belangstelling, voortkomend uit een gaarne bewonderende,
enigszins passief aandoende, ontvankelijkheid. Eenmaal getroffen is hij bevangen
en, van die bevangenheid uit, schrijft hij zijn besprekingen, zeer fijnzinnig en een
beetje weerloos. Ik meen dat ‘Ter zake’, het andere verzamelwerk dat te dicht op
deze ‘Schichtige Pegasus’ verschenen is, een beter indruk van zijn vermogen en
bedoelingen geeft dan deze vluchtige stukjes. Waar hij op aandringt is, om het kort
te zeggen, wederom de ontvankelijkstelling van de schrijver ten opzichte van grote
krachten als zijn land, zijn tijd, zijn volksgeaardheid. ‘Een representatief menschenlot’.
Ik vraag mij af, of wij dit niet reeds zijn zonder het te willen, of het mogelijk is dit
niet te zijn. Elk lindeblad is verschillend maar het blijft lindeblad. Als ik goed zie,
begaat Donker een edele vergissing wanneer hij het normale en gezonde voor het
representatieve aanziet. Neen, het normale is een hypothese, een cultuurprodukt. Wat
van dieper komt, en gedreven wordt door ouder krachten, doorscheurt ons als een
overmachtige afwijking. Het is in de zonderlingheden dat wij waarlijk vertegen-
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woordigend zijn voor groter dingen dan onze persoonlijkheid. De norm van normaliteit
aanleggen is het onmenselijkste wat men doen kan.
Donker schrijft bijvoorbeeld over de nagelaten kleine liedjes van Herman Gorter.
Hij schrijft: ‘Deze tot de uiterste eenvoud herleide regels staan het dichtst bij de van
leed en ondervinding geladen en erdoor gelouterde woorden, die diep beproefde
menschen soms zonder het zich ten volle bewust te zijn spreken’. Hier is weer de
menselijke maatstaf, die hetgeen uiterlijk op een stameling lijkt tot normaal
gevoelsleven verklaren wil. Maar het grote en merkwaardige van Gorter was juist
de volle bewustheid, het vast visioen. Er is iets hoorbaar helders in het openliggen
van de schijnbaar onbeholpen regeltjes. Het is alles heel vreemd, heel berekend, heel
taalkundig tot een uiterste van klankverfijning afgestemd; het gaat tot een toonhoogte
die boven het waarnemingsvermogen van het oor ligt. Hier is eer een soort
saamgetrokken skalden-poëzie dan in ‘Mei’, waar ik tenminste weinig daarvan
verneem.
Donker schrijft zeer juist over de poëzie van E. du Perron: ‘De strenge vormen
van het klassieke vers, waarvoor hij een voorliefde blijkt te hebben, beheerscht hij
slechts gebrekkig. Dit is een van de factoren, waardoor de poëtische waarde zijner
verzen niet groot is; als vers zijn zij effen en gelijkmatig en zelden verrassend, de
mentaliteit ervan is interessanter dan de verzen -.’ Maar dit is, dunkt me, in
tegenspraak met wat zes bladzijden verder te lezen staat: ‘Men kan van hem een
herleving van het gelegenheidsgedicht verwachten, van den dichterlijken brief, zooals
Horatius en Ovidius hem schreven’, en hij gaat voort met van Du Perron
‘embleem-poëzie’ te vragen, ‘zooals Roemer Visscher ze schreef.’ - Deze
tegenstrijdigheid is alleen te verklaren als een tweevoudige interpretatie van een en
hetzelfde verschijnsel, te weten dat het beeld in Du Perrons gedichten zoveel
markanter is dan de taal. Het beeld inderdaad is daar als een voorwerp, het spreekt
niet, en de dichter staat er naast als een explicateur, met ophef fraserend, zijn
bewogen-
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heid verloochenend onder een schijn van schijn-poëzie. Maar met dat al vertoont hij
het beeld.
Men ziet, het bundeltje van Anthonie Donker bevat veel zaken waarover men
denken kan en anders denken. Het geeft materiaal daartoe, en het is zonder ijdelheid
eerlijk. De wederom zeer juiste opmerking, bijvoorbeeld, dat ‘afgedane figuren’ als
Verwey en Boutens niettemin tussen 1920 en 1930 ongemerkt hoogtepunten onzer
poëzie deden verschijnen met ‘De getilde last’ en ‘Zomerwolken’, uitgaven door de
publieke erkenning min of meer overgeslagen, geeft evenzeer stof tot overpeinzing,
als het heldhaftig geformuleerd inzicht, dat er nog maar enkele verzen te schrijven
overblijven: ‘de enkele die geheel met ons lot geladen zijn’. Naar alle zijden de
horizon te verkennen, uit zowel religieuze als revolutionaire richtingen de nadering
van de schuwe schoonheid te verwachten, is de niet geringe waarde van deze kritische
werkzaamheid.

E. du Perron
‘Mikrochaos’
Du Perron heeft naam gemaakt met het soort heftige kritieken, waarmee het alleen
in Holland mogelijk is naam te maken. Zo sterk is in ons klein taalgebied het prestige
van polemiek, dat de vernieuwing der literatuur, die men de beweging van '80 noemt,
naar de kritische en niet naar de scheppende hoogtepunten algemeen verkeerd wordt
gedateerd. Perk en Kloos zijn een profetisch voorspel, vergeleken bij hetgeen na
1894 gaat geschreven worden, als de Nieuwe Gids is uiteengespat en de eerste verzen
van Leopold, Henriëtte van der Schalk en Boutens verschijnen. De werkelijke
vernieuwing, zowel in de algemene geestesgesteldheid van het land als in de
krachtigste figuren persoonlijk, voltrekt zich in de negentiger jaren. Ik denk aan de
sociale wetgeving, aan de veranderingen in mannen als Van Eeden, Gorter, Van
Deyssel en Verwey. Zonder de
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kritische kloof van de Nieuwe Gids-polemiek, die met een gezichtsbedrog de afstanden
naar het verleden vergrootte en de verandering deed doorgaan voor een totale omslag,
zou de sprong niet zo groot zijn van Multatuli naar Van Looy en van Vosmaer naar
Couperus.
Du Perron bewijst zichzelf geen dienst door nog altijd tachtig te spelen. De bundel
‘Mikrochaos’, die zijn poëtisch werk van 1921-1930 bijeenbrengt, toont een talent
dat al zijn kracht voor eigen werk verdient aan te wenden. Hij behoort tot de zeldzame
dichters die het best schrijven in lange verzen. Hij heeft in zijn korte gedichten
prachtige losse regels, als op blz. 64:
Ik zend u dit sonnet met een tros druiven
maar meestal staat dan in zulk een kort gedicht geen gelijkwaardige regel meer. Nog
vaker, als in ‘Kolonie’ of ‘In memoriam’ treft alleen de beschreven gestalte, die als
een miniatuur poppetje overlast lijdt van de luidruchtige en platte dictie waarmee
het bevracht is. In zijn langere gedichten echter komt een geheel ander vermogen te
voorschijn. Zodra hij zich niet meer op één beeld toelegt, maar twintig, dertig beelden
ter begeleiding van een gedachtengang oproept, wordt het poëzie die niemand anders
schrijven kan. Ik denk aan het ‘Gebed bij de harde dood’, met de passage die een
reeks plotselinge ongelukken opsomt, maar vooral aan ‘Windstilte’, dat ten onrechte
minder bekend is, een rapsodie van Riviera-verveling, inderdaad een mikrochaos
van dooreenkantelende lichteffecten, een enorme spiegel die boven het landschap
verbrijzelt, en aan ‘De bittere ballade’, het jeugdwerk waarmee de bundel opent en
die zo verrukkelijk besluit met:
Hij floot bij 't laatste vers; van trots en vreugde dronken
stak hij zijn schoenen door zijn jonge lier,
en nam een héél warm bad. Hij had zich graag verdronken
in de rivier, maar hij had geen rivier.
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Ik geloof dat hij zich vergiste. Hij had er wel een. Er is een stromend water dat zijn
element is. Maar hij heeft een teveel aan gebrek aan ernst.

E. du Perron
‘Uren met Dirk Coster’
Ik ben, wegens de namen op het omslag, begonnen aan Du Perrons ‘Uren met Dirk
Coster’. Maar het is, met de onwaardige strekking, zulk een pretentieus en langdradig
gekrakeel, dat ik de lectuur heb moeten staken. Ik kan het dus ontraden, ik kan het
niet bespreken.

Arthur van Schendel
‘Jan Compagnie’
Een roman is het eigenlijk niet, dit laatste boek van Van Schendel, dit verhaal uit de
jaren der O.I. Compagnie omstreeks de stichting van Batavia. Een verhaal is het
eigenlijk ook niet. Het geeft van een groep personen het verslag van een 17de-eeuwse
reis naar Indië, zoals ‘Im Westen nichts Neues’ in groepsverband het leven in de
loopgraven beschrijft. Een gezelschap vertrekt uit Amsterdam, de een als koopman,
de ander als soldaat, weer anderen als dominee, schipper of ambtenaar, en na twintig
jaar keren zij gezamenlijk terug naar het door hun toedoen intussen enorm veranderd
en grootgeworden Amsterdam. Het boek geeft hun lotgevallen, enigszins gegroepeerd
om de figuur van Jan de Brasser, die uitkomt als soldaat, die achtereenvolgens planter
wordt en speculant. Maar Jan is evenmin een hoofdpersoon van een roman als Paul
dit is in het boek van Remarque. Het is jammer, dat de eerste 33 bladzijden dit even
doen denken. Zij geven een omstandig en voor het boek overbodig relaas van Jan de
Brassers jeugdjaren. Men onthoudt er alleen de kleurrijke beschrijving der pakhuizen
van, waar Jan
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in zijn bootje voorbijroeit, de pakhuizen die het verlangen naar verre reizen en
uitheemse goederen oproepen. Verder is deze aanvang braaf en taai, en dit is
waarschijnlijk de reden waarom het boek met zoveel minder warmte ontvangen werd
dan ‘ Het fregatschip Johanna Maria’. Want we raken die De Brasser pas weer goed
kwijt als hijzelf in het Indische leven verdwenen raakt. Dan begint pas het eigenlijke
boek. Dan wordt het als een kaart, als een grote gekleurde prent, waarop men uren
kan zitten kijken naar de preciese tekening en de weemoedige tinten. De papegaaien,
de Chinezen, de eilanden, de zich in alle staten van verwildering en paradijstoestand
bevindende uitgebluste Westerlingen, daarnaast de lijntrekkers, winstjagers en
dienstkloppers, het is een bont en boeiend tafereel, niet boeiend als bijvoorbeeld
Conrads ‘Lord Jim’, waar men toch soms aan denkt als aan een tegenstelling, maar
boeiend gelijk de stilte van een duidelijke plaat. Niemand die het gelezen heeft zal
de verlopen Portugese familie of de kolonie op Ambon ooit meer vergeten. Hoe
archaïstisch soms de termen ook aandoen en de overvloed van speciale woorden uit
de Compagnie-tijd, hoezeer schrijver ook moeite gedaan heeft zijn relaas in de toon
te houden van Linschoten of Bontekoe, de droge tekening is gevuld met grote vakken
van vervloeiende kleuren als een schetsboek van Gauguin. Wie in boekvorm verwacht
‘Een gezicht op de Archipel anno 1620’, zal niet teleurgesteld uitkomen.

H. Roland Holst-van der Schalk
‘Der vrouwen weg’. Een spreekkoor
Dit is, naar mijn mening, het beste lekenspel dat H. Roland Holst tot nu toe gemaakt
heeft. Het overtreft het bekend geworden ‘Kinderen van dezen tijd’, het overtreft,
steeds naar mijn inzicht, alles wat zij sinds ‘De vrouw in het woud’ geschreven heeft,
behalve misschien de inleiding van ‘Heldensage’. Er was reden genoeg om te vrezen,
dat H. Roland Holst
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tot het geslacht der droomdichters was gaan behoren, de begoochelden, die menen
dat deze wereld waarde verkrijgt door een van buiten komende verbeelding, en wier
poëzie soms ontroert door een superieure teleurstelling. Maar het is niet zo. Het is
nog steeds de uit het binnenst der werkelijkheid losgeraakte en dank zij de grootste
nauwlettendheid en eerlijkheid eindelijk tot kracht gekomen uitspraak, die haar, als
eertijds in ‘Gebroken kleuren’, ook thans nog, in dit spel, een machtige stem verleent.
Het eerste deel van ‘Der vrouwen weg’ geeft, zoals de dichteres het noemt, ‘de
overwinning der vrouwen op slaafsche lijdelijkheid en op het opgaan in het
persoonlijke en gezinsleven’; het tweede deel ‘de overwinning op moedeloosheid’,
moedeloosheid ontstaan door het zien van de oorlog en door de behoudzuchtige
onwil van de mensheid om aan werkloosheid en armoede een einde te maken; en ten
slotte ‘de triomf van de socialistische verworvenheden’, in de voornaamste plaats
bestaande uit ‘de nieuwe zede van makkerschap’, de vrouwen als zusters voor elkaar
en voor de mannen. De tekst bestaat uit een gezamenlijk antwoorden van ‘de vrouwen’
op hetgeen een ‘vragende stem’ hun voorlegt; er maken zich van tijd tot tijd
afzonderlijke stemmen uit het koor los om beslommeringen van het persoonlijk leven
naar voren te brengen, en het geheel wordt voorwaarts gedrongen en tot rekenschap
genoopt door een tegenkoor dat de dichteres niet oneigenaardig de ‘wekvrouwen’
noemt. Het geheel wordt opgenomen in één groot ritmisch verband van een
periodenvers dat in onze taal zelden zo meesterlijk gehanteerd is. Wat overblijft is
een breed gebundeld geluid, welks bezielde zeggingskracht zich gemakkelijk over
de talrijke zwakke plekken, meestal waar het rijm te nadrukkelijk en gebrekkig
optreedt, zegevierend voortbeweegt. Het valt op dat het verzet tegen de
gezins-slavernij zoveel realistischer getekend is dan de nieuwe verworvenheden, die
door hun ideële kant iets onwerkelijks behouden. Wij horen hier meer begeerte dan
ervaring. H. Roland Holst schijnt nog steeds meer op de toekomst dan op de
menselijke natuur te bouwen.
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Anthonie Donker
‘Maar wij...?’. Een spel van jeugd en arbeid in vier tooneelen
Al lezend voelt men voortdurend tal van bezwaren tegen de tekst van Anthonie
Donkers openluchtspel, door de V.C.J.C. op de prachtige Pinksteravonden van dit
jaar op de heide nabij Soesterberg uitgevoerd en thans in druk verkrijgbaar gesteld;
- al lezend kan men zich niet vrijmaken van kritische gestemdheid tegenover de ten
aanzien van zulke ernstige problemen als werkloosheid en verkeken kansen der
opgroeiende jeugd pathetisch te noemen blijmoedigheid, waarmede Anthonie Donker
het gegeven van zijn spel in verzen heeft gebracht. Maar deze gestemdheid zal geen
standhouden. Wie, zoals ik, gehurkt op de heide, in de verrukkelijke avondstilte, dit
spel heeft zien vertonen op een door dennen omringd toneel van planken en rietmatten,
heeft menige bedenking prijs moeten geven. Daar is de regisseur, Abraham van der
Vies, daar zijn de spelers, die uitnemende prestaties hebben verricht, mede dank voor
verschuldigd. En zij mogen wel, als Goethe deed, een gedenkteken oprichten voor
de genius loci, die op deze avonden zulk een plek met zulk een onbetrokken hemel
zegende.
De inhoud van het stuk geeft achtereenvolgens een beeld van onbezorgde jeugd,
ontwaken van arbeidslust, bekwaming, hoopvol optrekken naar de werkplaatsen,
uitgestoten worden, in staat van ontzenuwende werkloosheid verkeren, een toevlucht
zoeken in het zielsbewust worden der persoonlijkheid, of, zoals de hoofdfiguur Harald
te zien geeft, ontkomen naar het eigen innerlijk.
Wat de verzen betreft, Anthonie Donker heeft stellig voor dit stuk het meest te
danken gehad aan zijn eigen Faust-vertaling. Ook van de Faustverzen is de deugd,
of, als men van een ander plan kijkt, de tekortkoming, dat zij menselijke spraak
spreken en de taal in een passieve toestand laten van zelf niet werkzame bouwstof.
Voor de momenten van bezinning ge-
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bruikt Donker dan, en ook dit kan hij reeds bij Goethe hebben gezien, een koor, dat
misschien uit volk misschien uit engelen bestaat, gelijktijdig sprekend, in een door
strakker strofen-vorm versnelde, nadrukkelijker klinkende taal. Dit invallen van de
‘rei’, in het begin, bij het geen werk vinden der jonge arbeiders, later, bij het ontwaken
der jeugdherinneringen in de versleten ploegbaas Désiré, aan het slot bij het vertrek
van Harald, vormde telkens een hoogtepunt dat de lengte van het tussenliggende op
slag deed vergeten.
Zoals de dichter gelukkig is geweest met het vinden van zulke uitvoerenden, heeft
de V.C.J.C. geluk gehad met haar keuze van deze dichter. Men houdt zijn hart vast,
dat, zoals Bouber inplaats van ‘Zeemansvrouwen’ een stuk van Gorki ging opvoeren,
de V.C.J.C. naar een spel als ‘Josef in Dothan’ zal grijpen. Voor de zoveelste maal
zou blijken dat op het toneel spraak meer waard is dan poëzie, en welk een
uitzonderlijk wonder Shakespeare was, beide te kunnen verenigen. Spraak op het
toneel is meer waard dan wat ook, en de tegenwoordige weerzin tegen toneel is geheel
te wijten aan het slecht Nederlands dat men zowel in gezwollen voordracht als in
onbeholpen vertalingen op onze planken hoort. Donkers tirades waren soms lang,
maar zij bleven boeien, zelfs met de geringe actie, omdat men voortdurend Nederlands
hoorde spreken.

Joannes Reddingius
‘Tusschen twee werelden’. Een gedicht
Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Joannes Reddingius hebben vrienden
van de dichter, onder aanvoering van Kloos, Van Deyssel, Hélène Swarth, Antoon
Coolen en J.G. Spaan, tot de uitgave aangedrongen van dit lyrisch-episch gedicht in
4 zangen met voorzang en epiloog. Ik meen dat men beter gedaan had een bloemlezing
samen te stellen uit het werk waarmede Reddingius indertijd terecht naam gemaakt
heeft.

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

759
Vele van deze zangerige stukjes en met bevangen ontroering vloeiend geschreven
natuurliedjes van vroeger zouden ook thans nog niet nalaten te treffen. Het wijsgerig
gedicht echter, dat men hier publiceert, is, en dat mag voor sommigen iets bekoorlijks
hebben, geheel in tegenstelling tot zijn jeugd-werk, eer de smachtende ontboezeming
van een twintigjarige dan de gerijpte bezinning van iemand die het zesde kruisje zet.
Reddingius, om het beste te geven dat hij in zich heeft, moet inderdaad zich in een
toestand bevinden van ‘lichter en stil en innerlijk bevrijd’, zoals hij zo treffend van
Novalis zegt.
Op enkele plekken waar de beschouwingen over Dood en Leven, Aartsengelen
en Duisternissen, plaats maken voor eenvoudige landschapsbeschrijvingen, verneemt
men terstond het geluid van hart en ziel in het beeld betrekkende poëzie. Ik geef
daarvan gaarne een voorbeeld (Blz. 35 en 36).
Een dubbel-span van rustig stappende ossen
kwam aan in 't avondtij, drie sterke beesten,
één voor, twee volgend naast den wagenboom.
Ik zag de koppen met de horens hoog,
den val der kettingen, die licht zij dragen,
in onweerstaanbaar gaan van stuwend dier,
de bekken niet omwonden, vrij het oog.
Ik hoorde 't mompel-deunen van de mannen
achter den wagen, woord na wederwoord
en zag de blauwe rook bij het gebaren
uit steenen pijp opkring'len in de lucht.
Zij gingen door den avond, vierkant zwaar,
in schommelend bewegen, zij aan zij,
achter elkander, zooals menschen gaan
van werken moe, verlangende naar rust.
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Henriëtte Roland Holst
‘Herman Gorter’
Het is goed dat dit boek is verschenen, van Henriëtte Roland Holst over Gorter. Het
heeft de betekenis van een document, het heeft tevens de bekoring van een
gedenkschrift. Dit wat betreft de ‘Biografische aanteekeningen’, het eerste, het
onvervangbare gedeelte van dit boek, een als een heerlijke jeugdherinnering zo
tintelend geschreven terugblik op een twintigjarige vriendschap. Dan geeft het, in
het tweede gedeelte, een inleiding tot Herman Gorters poëzie die vermoedelijk niet
spoedig zal worden overtroffen. En ten slotte kan het geen kwaad, dat het
breedvoerige, maar in de grond Gorter geen dienst bewijzende, werk van Dr. Van
Ravesteyn, door dit kleine boek wordt achterhaald.
Henriëtte Roland Holst en Gorter waren vrienden van 1893 tot 1912. Onnodig te
vermelden, in hoeveel opzichten, als schrijvers en als strijdgenoten, deze namen
verbonden zijn geweest, vóór dit op het omslag van dit boekje het geval was. Zulk
een vriendschap, juist wanneer zij, zoals Henriëtte Roland Holst het uitdrukt, niet
alle sferen van het gevoelsleven omvat, kan zich rechtstreeks tot de kern daarvan
betrekken. Er zijn gevaren, er zijn geen doodsgevaren. Ook toen, na 1912, de
gelijkgestemdheid een einde had genomen en de omgang langzaamaan minder
regelmatig en vertrouwelijk werd, - ook toen bleef elke ontmoeting de dag waarop
zij plaatsgreep gelukkig maken. Ik vraag mij af, of de teleurstellingen wegens het
verloop der Russische revolutie, teleurstellingen, die op beider gemoedsleven zulk
een grote uitwerking hebben gehad, niet daarom zoveel moeilijker te dragen zijn
geweest dan die van 1903 en 1905, omdat men, na de verwijdering, in elkaar geen
vrijwaring meer vond voor de allerdiepste verslagenheid. Eén enkel mens kan voor
een ander mens volstaan, om betreffende de gehele wereld in zekerheid te verkeren.
Toen Henriëtte Roland Holst en Gorter elkaar ontmoetten, was deze, na zijn sensitivis-
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tische periode, op een dood punt gekomen. Het is misschien teveel gezegd, dat haar
bespiegelende sonnetten, die Verwey hem in 1893 in handschrift liet lezen, Gorter
tot de conceptie brachten van zijn wijsgerige gedichten. Het moet althans een
aanmoediging geweest zijn, en een wenk, hoe over het dode punt heen te geraken.
Natuurlijk rept Henriëtte Roland Holst hier niet van in dit boekje; wat zij echter wel
onomwonden verklaart, is de grote betekenis van Gorters ‘Eerste Pan’ op het
samenstellen van ‘ De vrouw in het woud’, in 1912. Zo staat er bij het begin en bij
het eind dezer vriendschap in beider werk een mijlsteen opgericht.
Er zullen nog vaak studies over Gorter geschreven worden. Daarin zal men dan
kunnen lezen van zijn Friese afkomst, zijn ouders, zijn opleiding, en al die voor zijn
persoonlijkheid zo belangrijke feiten waarvan in dit boekje niet gewaagd wordt. Deze
‘biografische aanteekeningen’ geven niets daaromtrent, niets ook betreffende zijn
overig leven, dan wat van waarde is voor het verloop dezer vriendschap. Een gave
herinnering is zonder moeite gaaf neergeschreven, vrolijk zelfs, onbezorgd, met veel
luchthartige bijzonderheden over het zeilen bij Loosdrecht, het wonen in de naburige
villaatjes te 's-Graveland, het logeren op de ‘Buissche heide’. En onder dat al door,
voelen we, grijpen grote veranderingen plaats, wereldgebeurtenissen, wier invloed
telkens na te gaan is in de gevoelige spanning dezer fijn-afgestelde vriendschap,
wijzigingen, schommelingen, en, ondanks zijn uiterlijke activiteit en onverslagen
durf, zien we de grote dichter van ‘ Mei’ in de grond ten prooi aan de eenzaamste
aller kwellingen, aan dat wat Henriëtte Roland Holst zo treffend noemt, de beproeving
der onvruchtbaarheid.
De vreemdste tegenstellingen zijn in Gorter verenigd. Een scholasticus van het
socialisme, een monnik zonder God en meester, een dogmatisch realist, een sportsman,
een eenzelvige. Er is een deel zelfportret in de blinde Balder van ‘Mei’ en in de
Homerische arbeider van het ‘ Klein heldendicht’ en ‘ Pan’. Dit alles heeft Henriëtte
Roland Holst met liefelijk te noemen omtrekken uitgebeeld in haar onvergetelijk
boekje.
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Theun de Vries
‘Doctor José droomt vergeefs’
Een verhit en op vele plaatsen ongeloofwaardig boek. Het beschrijft de strijd tussen
een vrijmetselaar en een Jezuïet op een Spaans eilandje in de Atlantische oceaan. De
vrijmetselaar, Don José, wil orde en welvaart op het in slaap verzonken eiland
herscheppen door wegenaanleg en bruggenbouw. Hij vindt aanvankelijk medewerking
bij de bevolking. De Jezuïet echter wenst het eiland arm en achterlijk te houden. Hij
schroomt niet, zich met bandieten in verbinding te stellen en hen over te halen, een
brug, waarmee de plannen van de vooruitstrevende doctor staan of vallen, heimelijk
te vernietigen. Dan laat hij dezelfde bandieten, eigenlijk een zoodje hulpbehoevende
paria's, door het Spaanse gouvernement opsporen en uitroeien, en ten slotte de
idealistische doctor wegens hoogverraad terechtstellen. Het eiland zakt weer terug
in zijn vroegere staat van armoede en apathie.
Ik kan mij voorstellen, dat iemand er beu van is een roman te schrijven. Het heeft
langzamerhand een bijsmaak van ouderwetsheid, wanneer het enkel om een weergave
te doen is, die door een film oneindig doeltreffender wordt teweeggebracht. Gelijk
de schilderkunst zich nog alleen op datgene toelegt waarin zij niet door de techniek
der fotografie werd achterhaald, zo moet de roman leren afzien van alles waarin zij
een scenario toch niet kan overtreffen. Dit is een negatieve begrenzing. Ik zeg nog
niets over Proust of Lawrence met de bewering dat zij van alles wat naar scenario
zweemt afzagen. Ik zeg alleen dat andere kwesties hen bezighielden, en dat wanneer
een uitdrukkingsmiddel, bijvoorbeeld realistische schildering, ‘afzakt’ binnen een
technische mogelijkheid, dat dan dit middel als geestelijk verouderd en voortaan als
onvruchtbaar moet beschouwd worden.
Theun de Vries voelt wel degelijk de aandrang meer te zijn dan een romanschrijver.
Zijn boek is met de bedoeling geschre-
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ven dat de figuren ook buiten hun milieu betekenis hebben. Maar deze strekking ligt
er zo dik op, dat men zich afvraagt, waarom hij niet liever een schotschrift tegen de
Jezuïeten-orde uitgaf of, nog eenvoudiger, een aëroplaan huurde en in witte slingers
de woorden van Voltaire ‘écrasez l'infâme’ aan het uitspansel deed neerschrijven.
In plaats daarvan maakt hij van zijn Doctor José een held, zo onhandig, zo eigengereid
en onbaatzuchtig, dat men eer aan een Amerikaans filantroop dan aan een Spaans
medicus denkt, en van zijn Jezuïet een geparfumeerde schurk, zo ploertig en geslepen,
dat men zich toch weer in de bioscoop waant. Alleen de schildering van het eiland
is gelukt. Het eiland is er, met zijn zon en ruige rotsen. De weergave daarvan heeft
hem echter geen diepere dingen ingegeven. Tijdens het schrijven is er niets nieuws
in hem opgekomen. Zijn programma heeft hem parten gespeeld en hem ongevoelig
gemaakt voor het onvervangbare dat een schrijver al schrijvend beleven kan.

Jan Gin
‘Notities’. Verzen. Voorzien van aanteekeningen en als blijk van
vriendschap voor hem uitgegeven door Man Arnet, dichter te
Nijmegen
Deze ‘Notities’ van Jan Gin zijn korte, sensitivistische, op de klank geschreven
gedichtjes, in de vorm enigszins herinnerend aan Hendrik de Vries en Paul van
Ostaijen. Ze zeggen weinig, maar ze geven, tussen de regeltjes door, aanduidingen
van een oorspronkelijk talent. Het zijn voor het merendeel nacht-impressies,
impressies van mateloos aanschuivende ontredderingen en in grondeloos wee
verzinkende mistroostigheden. Het is het gestalteloos werk van een jong dichter, die
nog niet, om een uitdrukking van Maldoror te gebruiken, de ogen heeft durven
opheffen naar het eerbiedwaardig gelaat zijner moeder.
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Wit lampelicht doet ons de oogen dicht,
en hangt een vast voorhangsel langs 't gezicht.
wij keeren in ons zelf en zoeken wegen,
lichtloos, maar licht in vreemd en nieuw genieten.

Deze zwakke klachten, even onmiskenbaar verward als oprecht, zijn op een voor de
mentaliteit ener kunst-schuwe generatie kenmerkend grappige wijze uitgegeven. De
dichter verkiest zich te openbaren achter een rookscherm van geestige invallen, alsof
hij een lezer, die de ‘kattebelletjes’ niet ernstig opneemt, vrolijk gelijk geeft en
daarmede ontwapent. De gedichten staan, in verschillende lettersoorten, hoog of laag
of scheef op de bladspiegel; er prijken onwaarschijnlijke cijfers boven, misschien
verwijzend naar de dagboekbladen van een op orde in de wanorde gesteld auteur; en
de ‘aanteekeningen’ bestaan uit een kalender van het jaar 1933 en een register van
titels en predikaten, zoals men die in almanakken aantreft. Deze lijst, aanvangend
met de Koningin: Majesteit, en neerdalend tot vrouwelijke religieuzen: Eerwaarde
Zuster, brengt enige minder gebruikelijke titels, waarom ik een ogenblik veel pleizier
heb gehad. Uitgevers, wordt daar vermeld, moet men aanschrijven met
Welvermogende Heer, tijdschriftredacteuren met Hoogedel invloedrijke Heer, een
lid van de filmkeuringscommissie met Zijne Voortreffelijkheid en een censor van
tijdschriften met Zijne Deugdzaamheid.
Maar dit leuke gordijntje is iets te doorzichtig. De dichter, als we het dunne boekje
nog eens doorbladeren, komt er beverig en verlegen weer achter te voorschijn, in
zijn hart dolblij dat hij vergeefs ontveinsd heeft een dichtertje te zijn.
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W. Asselbergs
‘Beauraing en Banneux’
W. Asselbergs, die als dichter en katholiek propagandist naam gemaakt heeft onder
het pseudoniem Anton van Duinkerken, heeft een klein maar zeer rijk gedocumenteerd
boekje het licht doen zien over de bijzondere gebeurtenissen te Beauraing en Banneux,
de Belgische gehuchten, waar Maria deze winter aan enige kinderen bijna dagelijks
zou verschenen zijn, en die thans, wegens geruchten van wonderbaarlijke genezingen,
door duizenden en duizenden van bedevaartgangers worden bezocht. Asselbergs'
boekje, dat men voor 35 cent uit de winkel meeneemt en dat met zijn kolommendruk
en foto-illustraties eer het uiterlijk van een brochure heeft, bevat met zijn zakelijke
kroniek der verschijningen, van dag op dag verhaald, zijn materiaal omtrent de
visionaire kinderen, gestaafd door getuigenissen van dokters en priesters, gelovigen
en ongelovigen, zijn beknopt overzicht der genezingen met beschouwingen pro en
contra een natuurlijke verklaring, zijn verslag van persoonlijke ondervindingen te
Beauraing, zijn historische opmerkingen over de wordingsgeschiedenis van
pelgrimsoorden, zijn heldere uiteenzettingen ten slotte van de houding welke Rome
praktisch en dogmatisch ten opzichte van zodanige verschijningen aanneemt, zeker
wel stof voor tien romans, de een al boeiender dan de ander.
De houding der Kerk is merkwaardig genoeg om er even bij stil te staan. Rome,
aldus in het kort Asselbergs, zal nimmer officieel de verschijningen aan de kinderen
erkennen. Niettemin staat zij toe, op de plaats waar deze geschied heten te zijn, een
kapel of kerk te bouwen, om de door de gebeurtenissen ontwaakte godsvrucht aan
te moedigen. Hoogstens zal Beauraing in de toekomst erkend worden als ieder ander
pelgrimsoord met een eerbiedwaardige traditie, maar nimmer zal dit een beslissing
inhouden, of de kinderen Voisin en Degeimbre inderdaad Maria hebben gezien.
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Ik ben met Asselbergs eens, dat de enige dagen die van belang zijn voor zuiver
onderzoek betreffende de kinderen, liggen tussen 29 november 1932, de eerste dag
der verschijningen, en 4 december daaropvolgend, toen voor het eerst een geneesheer
tegenwoordig was. Daarna heeft het gerucht van een wonder zich zo snel verbreid,
dat er op 8 december, volgens de bladen, reeds tienduizend toeschouwers aanwezig
waren. Zulk een toeloop zal de kinderen niet onbeïnvloed hebben gelaten.
De eerste verschijning, in de sobere taal waarin Asselbergs haar beschrijft, heeft
zich als volgt toegedragen.
Op 29 november 1932 gaan Fernande en Albert Voisin, vergezeld door Andrée
en Gilberte Degeimbre, 's avonds om 6 uur naar het pensionaat der Zusters van de
Christelijke lering, teneinde daar hun zusje en vriendinnetje Gilberte Voisin af te
halen, dat de dag doorbrengt bij de Zusters doch thuis overnacht. Het is winteravond
en niet licht meer. De kinderen bellen bij het klooster aan, maar moeten een ogenblik
wachten. Albert Voisin keert zich om en ziet een lichtschijn in de tuin. Hij zegt: ‘Je
vois une lueur.’ De zusjes antwoorden: ‘Het zal een auto zijn op de weg naar
Pondrôme.’ Ze kijken nu ook: ‘Het is het Lieve Vrouwebeeld in de Lourdesgrot.’ ‘Het beweegt.’ - ‘Neen, het is een man!’ - ‘Neen, het is de Heilige Maagd.’ Het lijdt voor mij geen twijfel, dat de kinderen een verschijning gezien hebben en
dat zij daar bevreesd voor waren. Uit instinctief verweer tegen iets onbevattelijks,
hebben zij, om hun angst te kalmeren, de verschijning een naam gegeven, Maria.
Deze naamgeving is betrekkelijk willekeurig en te danken aan de nabijheid van het
klooster of herinneringen aan de lering. Ware hun moeder gestorven geweest, dan
hadden zij deze wellicht in de gestalte herkend. Het is mij vreemder dat kinderen
geen verschijningen zien dan wel, maar het getuigt van kort begrip aan hun
interpretaties dier verschijningen waarde te hechten. Nu zijn het echter juist de
interpretaties die de volwassenen in beroering brengen, en zo rolt de sneeuwbal
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voort tot de wansmaak en de zwendel die menig rechtgeaard katholiek met ergernis
te Beauraing vervullen.
Had men gezegd: ‘Kijk, wat die kinderen zien in de meidoornstruik is wellicht de
voortzetting van een eeuwenoude legende van een heilige boom, waaraan Beauraing
(bellus ramus = schone tak) zijn naam dankt’, - dan was men wellicht dichter bij de
waarheid.

M. Revis
‘Gelakte hersens’
Wie het boek van Revis, ‘Gelakte hersens’, gelezen heeft, zal onwillekeurig denken
aan Ehrenburg, niet alleen omdat Revis eveneens tot onderwerp koos de carrière van
een automobielkoning, in dit geval Henry Ford, maar vooral door de stijl, die, onder
het merk van ‘snel en flitsend tempo’, een zekere vermaardheid verworven heeft.
Bij Ehrenburg is deze stijl de suggestieve vorm van zijn temperament. Ik zeg met
opzet ‘temperament’ en niet bijvoorbeeld totale persoonlijkheid. De voorstelling
immers, die Ehrenburg van de mens geeft, baseert zich uitsluitend op gevoelsleven.
Ehrenburg geeft het menselijk leven in een stemming, zoals een clown van
Shakespeare, en dit nog in een zijner stemmingen, dit doet. Hiermede is de beperktheid
van Ehrenburg tevens aangeduid. Zijn betekenis schuilt evenwel in de
uitdrukkingswijze dezer ene stemming, een wild gewarrel van beelden, niet anders
samenhangend dan zoals herfstblaren samenhangen in een storm die hen voortdrijft.
Dit rond- en weggewarrel van blaren betekent op zichzelf ongeveer niets; er moet
een gevoelsvlaag aanwezig zijn, die juist door de wirwar der blaren waarneembaar
wordt. Deze gevoelsvlaag betrekt bij Ehrenburg zich op de zielsvermoeidheid van
zijn door het zakenleven gesloopte helden. Alles is hun teveel geworden, en, in een
Jeruzalem van staal en beton, roepen deze koning-
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geworden magnaten, als eertijds de Prediker: ijdelheid der ijdelheden.
Het procédé heeft Revis van Ehrenburg overgenomen. Ik laat in het midden of
zulk een technische ontlening toelaatbaar is. Ik zie heel goed dat Revis' stemming
een gans andere was dan die van Ehrenburg, ik geloof zelfs dat Revis niet uit een
temperament schrijft en dat hem eer een Babbitt dan een clown van Shakespeare of
de afgetobde Prediker voor ogen gezweefd heeft.
Dit wordt ons terstond duidelijk als we de voorstelling, die Revis van een figuur
als Ford geeft, vergelijken met de magnaten à la Ehrenburg. Bij hem is Ford niet
anders dan een mecanicien in het kwadraat, een kinderlijk idealist van geld en
welvaart, in wiens zakenleven de gehele wereld betrokken geraakt, maar in wiens
gemoedsleven het wiegeliedje nog steeds de boventoon voert. Ik laat alweer in het
midden, of dit bij een zakenman van deze volgroeidheid mogelijk is, maar het boek
van Revis vervalt daardoor in een opsomming van dikwijls knap beschreven
landschappen, steden, nachttaferelen, spoorwegemplacementen, waar wij Fords
fabrieken en Fords tractoren aan de arbeid zien, maar die niet het uiterlijk beeld
suggereren van een menselijke gedrevenheid.
Zo hebben de los aaneengeschakelde berichten somtijds het belang van reportage,
somtijds missen zij zelfs niet de schoonheid van een poeme en prose, maar wat baat
ten slotte een zeker technisch meesterschap, wanneer daar zo weinig mee wordt
uitgedrukt.
Revis is begonnen met zich een moderne pen aan te meten, hij is voor een met
welgevulde dossiers voorziene schrijftafel gaan zitten, hij heeft klappers en
kaartsystemen geraadpleegd, en het eind van dit al was een prestatie, die artistieke
hoedanigheden bezit, maar juist datgene mist waarom men een boek schrijft. Wij
vinden geen eigen levensinzicht. Mogelijk heeft hij door een voorbarige stijl zichzelf
de weg afgesneden. Een schrijver is wellicht de enige mens ter wereld die een stijl
niet
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kan aanleren, bij hem is de stijl een der elementen van zijn natuur, die hijzelf alleen
kan voortbrengen en voortdurend moet regenereren.

Antwoord op een enquête van ‘Het Vaderland’
‘Over onder- en overschatting’
Op de vragen in uw enquête gesteld, mijnheer de redacteur, kan men zeer kort
antwoorden. Alle eersterangs schrijvers worden in Nederland onderschat, alle
tweederangs schrijvers worden er overschat. Daar is inderdaad een zekere
stelselmatigheid in. De vraag wordt thans deze: wat is een eersterangs schrijver? Het
is een schrijver die verdwenen is in zijn werk. Dante is de wandelaar in de Divina
commedia. Shakespeare is de secretaris van Hamlet en Coriolanus. Multatuli is Max
Havelaar. Willem ‘die Madok maakte’ is Reinaert de Vos.
De tweederangs schrijver schrijft bespiegelend of weerspiegelend. Hij brengt
hoogstens een portret voort of een vaag gezoem om het leven. Hij blijft zelf belangrijk.
Hij doet wat Kloos zegt: hij laat de mens sterven opdat de kunstenaar leeft. Maar hij
laat niet de kunstenaar sterven opdat het kunstwerk leeft. Onproduktieve
belangrijkheid, daar is het land vol van, zo vol, dat een eersterangs schrijver bijna
genoodzaakt is een zonderling te worden of in het buitenland te gaan wonen. Het
publiek, het volk, leest buitenlandse boeken. In het binnenland laat het de tweederangs
schrijvers hun gang gaan. Het is gewend aan regenten, het houdt zelfs wel van
gewichtige belangrijkheid.
Dit zijn enige meditaties, mijnheer de redacteur, naar aanleiding van uw vragen.
Met een laatste meditatie wil ik eindigen. Van Deyssel is een eersterangs schrijver
van ‘impromptu's’, hij is een tweederangs criticus. Hij is als het eerste onderschat,
als het tweede overschat. Is er een duidelijker voorbeeld van de stelselmatigheid
waarmee men in ons land de kleine schrijver ten koste van de grote verheft?
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Elementair of simplistisch?
Gerard Walschap: ‘Celibaat’
Gerard Walschap schrijft als een rups. Zijn pen gaat over het papier, de rups bijt zich
een weg over bladeren. Men ziet een uitgevreten spoor van blad op blad. Honderden
mensen heeft Walschap nodig om al etend een boek te schrijven. Mensen voor hem
zijn niet kostbaar. Het hele geslacht D'Hertenfeldt komt er aan te pas, de voorvaders,
de grootvaders, de vaders, tot de schrijver in het laatste telgje een plekje vindt,
voldoende week, voldoende gedegenereerd, om er zich in neer te nestelen. Dan komt
de omgeving van het uitlopertje aan de beurt: de ooms, de tantes, de neven, de
vrienden en vriendinnen, zij worden stuk voor stuk aangebeten, zij verschrompelen,
met het spoor voorzien van de aantastende pen. Zo'n geslacht D'Hertenfeldt, wat was
het? Achtereenvolgens een boer, een baron, een Brusselse notaris, een impotent
landjonkertje. Het laatste heertje kon zich niet meer voortzetten, zijn bloed had enkel
nog vernietigingsdrift, het vernietigde zichzelf. Geen aangrijpender passage in het
boek dan de beschrijving hoe het heertje, een kind nog, zijn moeder doodfoltert. Dan
keert het naar het voorvaderlijk landgoed terug, teert een tijdje op het prestige der
voorvaderen, ziet als door de kier van een deur het licht der liefde, maar trekt de deur
zelf weer dicht, gaat in de oorlog, wordt deerlijk verminkt, bevindt zich met zijn
geschonden gezicht op eenmaal ‘getekend’ en als het ware nu voor het eerst uiterlijk
in overeenstemming met zijn inwendige levensonmacht, en sterft, sterft, verzoend
en tot vrede gebracht, een pijnloze dood. Hij laat niets achter, maar, en dit stemt tot
dankbaarheid, uit hem zet niets zich voort.
Walschap heeft meer zulke boeken geschreven. Familieromans, degeneratie-romans.
De bedorven plekken zijn zijn steune punten. Hij houdt er van een levensloop snel
te beschrijven en dan meteen het karakter van een persoon aan te duiden door de
aanhaling van een dagelijks, al te dagelijks gesprek. Dat maakt,
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dat zijn personen met hun noodlot en manieren tegelijk aanwezig zijn. Het is deze
aanwezigheid van de personen die ik het meest in Walschap bewonder. Niets wordt
beschreven, alles is er. Dit is iets wat Walschap met het beste werk van De Meester
gemeen heeft. Maar ook het verschil is leerzaam. Bij De Meester de liefde voor de
figuur, de figuur tornt tegen het noodlot op. Bij Walschap de liefde voor het lot, het
lot maakt zich in de figuren waarneembaar. Wie er toe zou kunnen besluiten om ons
vegetatief leven oorspronkelijker te noemen dan ons idealisme, zal Walschaps werk
meer elementair noemen. Het is ook meer simplistisch. De enorme dierlijke
wilsconcentratie waarmee de jonge D'Hertenfeldt zijn moeder martelt, staat hem
naderhand, schijnt het, niet meer ten dienste. De oorlog is een hier niet geoorloofde
deus ex machina. Tolstoi zou zich wel gewacht hebben Anna Karenina en Oorlog
en vrede zodanig te vermengen, dat hij Wronsky tegen Napoleon het sneuvelen. Maar
het gaat bij Walschap niet om een boek, maar om het leven. Hij aanvaardt geen
intellectuele werkelijkheid. Is hij elementair of simplistisch?

Kinderportretten
Toespraak bij de opening ener tentoonstelling van kinderportretten
in ‘Voor de Kunst’ te Utrecht
De vereniging Voor de Kunst heeft een tentoonstelling georganiseerd van
kinderportretten. Zij heeft daartoe, voor zover zij binnen haar bereik waren,
kinderportretten verzameld en in deze ruimte bijeengebracht, kinderportretten van
uit de tijd van Terborch tot aan de tijd van Pijke Koch toe. Al deze schilderijen hebben
dit overeenkomstige: het kind als voorstelling. Wanneer u echter zin hebt voor
geschiedkunde, dan hangt hier een te weinig speciaal bestudeerd hoofdstuk van de
geschiedenis der schilderkunst als een boek opengeslagen, en dan zal u in de eerste
plaats het verschil treffen, waarin verscheiden eeuwen dit-
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zelfde onderwerp hebben uitgebeeld. Het zal u opvallen, dat ouder tijden het kind
meer hebben gezien als klein mens, als volwassene in zakformaat, dat nieuwer tijden
echter van lieverlede het karakteristiek-kinderlijke meer op de voorgrond brengen.
Er is zelfs hier en daar een uitgesproken voorkeur voor het zuigelingenportret, waarin
dan juist in de allerlaatste tijd weer verandering komt. Het kind is, als u mij de
paradoxale uitdrukking toestaat, gedurende de laatste 2 à 3 eeuwen voortdurend
jonger geworden, gedurig dichter bij de geboorte geportretteerd.
Maar dergelijke vagelijk-geschiedkundige opmerkingen heeft de vereniging Voor
de Kunst niet van mij verwacht, toen ik op mij nam, ter gelegenheid van deze
tentoonstelling, een klein openingswoord te spreken. Ik stel mij voor, meer in haar
geest te handelen, wanneer ik u in het kort tracht uiteen te zetten, wat ik onder een
kinderportret versta, wat dus het overeenkomstige is in al dit werk dat het kind als
voorstelling koos. Wat is een kind? Een kind is een onbereikbaar wezen, dat in een
aparte wereld leeft, en dat, en dit maakt de apartheid des te geheimzinniger, met ons
een overeenkomstige gedaante vertoont, een gedaante, die in dezelfde mate naar ons
toegroeit als er het eigenwereldse uit verdwijnt. Van een dier, een landschap, een
stilleven, een abstracte constructie, nemen wij de apartheid terstond in ons op, maar
een kind lijkt op het eerste gezicht iets zeer vertrouwds. De apartheid van andere
voorstellingen, waartoe behalve de bovengenoemde voorbeelden ook het gewone
portret zou kunnen te rekenen zijn, de apartheid zorgt er voor, dat tijdens de
beschouwing, die altijd een vereenzelviging is, tussen toeschouwer en voorstelling
een door de vorm van het kunstwerk veroorzaakte en bepaalde brug wordt geslagen.
Bij het kinderportret is nu dit de moeilijkheid, dat deze brug naar de aparte
kinderwereld schijnbaar reeds geslagen is; dat dus het gevoel dat de beschouwing
moet gaan opwekken, schijnbaar reeds bij voorbaat aanwezig is. Wij zijn allemaal
kind geweest, wij hebben zonder uitzondering een diepe liefde voor kinderen.
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Wij kunnen ons dus niet dan met de grootste moeite indenken voor een gesloten
gebied te staan als wij een kind bezien. Ziehier een der grootste moeilijkheden voor
de schilder die een kinderportret onderneemt. Hij mag aan die tederheid niet toegeven,
noch aan de herinnering, hij mag de onherroepelijke jeugd niet herroepen. Zo hij dit
doet, zijn werk vervaagt noodwendig tot een rooskleurige mijmering. Maar laat ik
de mentaliteit waarmee een schilder zich aan de arbeid zet, nog maar even
onbesproken laten.
Ik heb dezer dagen veel over het kinderportret lopen nadenken. Ik ben tot de
conclusie gekomen dat het kinderportret alleen te begrijpen is als een voortzetting
van het engelenportret, de voor de mensen dichtst benaderbare weergave van de
puurst mogelijke geest in mensengedaante. Wij zien bij Mantegna en Rafaël kinderen
als engelen, engelen als kinderen. Wij zien later, in de laatste 3 eeuwen, die in de
mensengeschiedenis het tijdperk vormen van de ‘kritische gezindheid’, dat de engel,
als bovennatuurlijk en dus onuitbeeldbaar, als plastisch motief door de schilderkunst
wordt opgegeven, en nu is het mijn indruk, dat, toen de engel verdween, het kind
daarvoor in de plaats gekomen zou zijn. Van af de 18de eeuw, tot ongeveer de
wereldoorlog toe, zijn we gaan geloven in de gelukzaligheid van een primitieve
mensheid. Het menselijk geluk was alleen in de oerstaat en in de oorsprong aanwezig
en als zodanig nog denkbaar. Het is niet vreemd dat de tijd van J.J. Rousseau ook de
tijd is van de aanvang der kinderpsychologie. Hoe pessimistischer de mens gestemd
werd omtrent zijn eigen huidige toestand, met des te meer glorie is hij de jeugd gaan
omweven. Zo werd het kinderportret de plaatsvervanger van het engelenportret, sinds
de engelen weigeren afgebeeld te worden. Maar ook het kind ging weigeren. Men
moest steeds dichter naar de oorsprong, de geboorte, het zuigelingenstadium, om het
ongerepte te kunnen benaderen. Maar Freud is gekomen, en hij heeft omtrent de
geaardheid van het kind een geheel andere noot doen horen. Hij heeft de ongereptheid
van het kind in discrediet gebracht. Dat
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is dan jammer voor de kinderen, van hetzelfde vlees te zijn gemaakt als wij. Maar
in onze beschouwingswijze brengt dit geen verandering. Wij blijven het kind, onze
kleine geheimzinnige reisgenoot, nog met dezelfde ogen bezien, zijn raadselachtigheid
vermindert niet door met onze natuur overeenstemming te hebben. Integendeel, zou
ik zeggen, hoe dieper de overeenstemming tussen mens en kind hoe dieper het raadsel
van zijn apartheid. Wie naar zijn kind niet luistert heeft weinig kans zijn
beschermengel te verstaan. In de allerlaatste kinderportretten hier aanwezig, zien we
een merkwaardige strakke vermaning in de wijd opgeslagen kinderogen, een moedige
houding, een onbekommerde wijsheid in de bijna nors te noemen kinderblik. De
zuigeling, als laatste droom, ligt achter ons; het kind als tijdgenoot verrijst weer voor
ons. Maar wat sta ik hier over hen te praten, terwijl zij rondom ons zich op de wanden
bevinden, als door kleine vensters binnen kijkend, met hun lieftallige en ernstige
gelaatsuitdrukkingen. Er is niet veel omtrent wat ook in het leven wijzer te worden,
en wat er te leren valt is moeilijk te bevatten. Er is wat te leren in hoge gedachten en
volstrekte vormgevingen, als zoiets als een koele wind ons uit de toppen van het
bewustzijnsvermogen tegenwaait. Geen kunst is daartoe zo in staat als de beeldende
kunst. Elke andere vergt meer inspanning en ontvankelijkheid, en schept telkens
slechts ‘een enkel moment’, terwijl de voorstelling van de beeldende kunst
voortdurend in haar geheel aanwezig en werkzaam is. Reeds door er langs te lopen,
begint, of gij zulks bemerkt of niet, de koele wind te waaien. Wat de beeldende kunst
zeggen wil, schetst zich, al naar gij aangelegd zijt, in uw bewustzijn of
onderbewustzijn en voltooit binnen in u langzaam het beeld van uw eigen tijd. Zo
verricht de beeldende kunst vrijwel altijd pionierswerk. Gij zijt, als gij hier vandaan
gaat, de kinderen van deze kinderen zoals de schilders ze voor u gezien hebben. Ik
heb gezegd.
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De oude beugeltas
C. en M. Schatten-Antink: ‘De gave gulden’
Gisteravond heb ik ‘ De gave gulden’, het laatste boek van de Schartens gelezen. Ik
las het in de trein, tussen Culemborg, waar ik woon, en Groningen, waar ik de
Kerstdagen bij mijn vader ging doorbrengen. Bij Utrecht was Bets, de hoofdfiguur
van dit boek, gescheiden van haar man, Huub, een dokter te Rotterdam. Bij
Amersfoort ontmoette zij, tijdens een reisje naar Meran, een lettré, genaamd Huug.
Bij Harderwijk was Huug van zijn vrouw, Sophie, gescheiden en met Bets hertrouwd.
Bets was 45 en zeer bemiddeld, Huug had geen cent. Bets onderhield de ex-familie
van haar tweede man, ten nadele van haar eigen zoon uit haar eerste huwelijk met
Huub. Behalve uit Sophie bestond die ex-familie uit drie stuurloze kinderen, waarvan
de oudste, een Larens schilder, Hans, getrouwd was met Olga, een fascinerende
Russin. Bij Zwolle bedroog Huug Bets met Olga, dus met zijn eigen schoondochter.
Hans en Olga gingen scheiden en Hans hertrouwde met een zekere Miep. Bij Meppel
waren Miep en Hans weer gescheiden, want Hans ‘was’ weer met Olga. Huug is met
hangende pootjes weer bij Bets teruggekomen, bij Bets, ‘de gave gulden’ zoals men
haar is gaan noemen. Zij heeft alles gefinancierd, zij is blut. Zij krijgt bericht van
haar eigen zoon, dat hij in Indië geen werk meer kan vinden en naar Holland op weg
is, verwachtend dat zijn moeder hem zal bijspringen zolang hij zal moeten
‘rondkijken’. Hij zal, weten we, haar oude beugeltas ‘waar al haar goede geld in was’
platter aantreffen dan hij vermoedt. Zo eindigt dit boek, dat misschien beter ‘de oude
beugeltas’, want daar heeft de domme Bets meer van, dan ‘de gave gulden’ zou
kunnen heten.
De trein reed door het donkere Drentse landschap. Het boek lag dichtgeslagen op
mijn schoot. Het duurde geruime tijd, eer het regelmatig ritme van de trein boven
het geharrewar der imaginaire mensen uitklinken kon. Ik hoorde nog lange tijd hun
weinig verheffende gesprekken, vooral, waarschijnlijk, wegens
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de onbetaalbare werkwoorden waarmee de schrijvers hun conversatie kleur hadden
bijgezet, in de trant van:
‘Zo’, grapte Bets...
‘Kom’, dwong Huug zichzelf tot opstaan...
‘Ach’, kwam Bets sussend...
‘Wat bedoel je?’ verontwaardigde zij zich...
‘Wel’, schoot hij op...
‘Weet u’, brak zij nog verder open...
Maar ten slotte bleek het lied van de op de rails voortratelende wielen sterker te
zijn. Bets, Huub, Huug, Sophie, Hans, Olga, Frits en Marie, en hoe ze verder heten
mogen, waren als een klein ashoopje van verstrengelde overblijfselen bijgezet in de
voorvaderlijke hunebedden, wier gebied de trein thans doorkliefde. Weldra zouden
wij de Drentse Aa inhalen, de liefelijke rivier, door de dichter Scheltema zo fraai en
waardig bezongen, en gezamenlijk Groningen bereiken.
De mensen zijn as, dacht ik, daar hebben de schrijvers gelijk in. Maar zij hebben
ongelijk van hun boek een urn te maken. Een boek moet het lied zijn des mensen.
Of zij trouwen of scheiden, het is ijdelheid en kwelling des geestes. Het doet er ook
niet toe, zij planten zich voort, en een volgend geslacht heeft nieuwe kansen. Maar
een boek heeft maar één kans. Essayisten die menen dat een kunstwerk een organisme
is, vergissen zich in zoverre dat kunstwerken zich niet voortplanten en bij wijze van
spreken steriel zijn. Een kunstwerk moet alles op eenmaal voortbrengen. Het wat
met zijn waarom, de mens met zijn beweegreden. Geen der door de Schartens
beschreven figuren doet ooit een stap die gemotiveerd wordt. Geen mens zingt in dit
boek zijn lied, dat wil zeggen, onthult zijn innerlijk; ook de schrijvers zelf niet, die
wel veel te zeggen hebben op wat zij waarschijnlijk de moderne samenleving zullen
noemen, maar geen blik openen op het waarvandaan en waarheen. Wat wij van een
kunstenaar vragen is: dat hij schept het verleden en werkt voor de toekomst.
Zo bereikte ik Groningen. Mijn vader stond bij de uitgang van het station. Het
boek ziend onder mijn arm, zei hij:
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‘“ Het huis vol menschen” heb ik gelezen. Laat ik het daar maar bij laten. Ik houd
er niet van, herinneringen te bederven.’

Tafeltje, dek je!
J.W.F. Werumeus Buning: ‘Culinaire tierelantijnen’
Zolang wij in Holland stijf vasthouden aan de twee dekschalen met groente en
aardappelen, de sauskom met jus en de koude rollade, is het zeer wel denkbaar dat
het lezen van dit boekje het enig culinair genot is dat er binnen onze grenzen te
smaken valt. De lezer vindt hier, al is het in de verbeelding, een vervulling van zelfs
niet bij hem opgewelde wensen, precies zoals de bioscoopbezoeker meer avontuur
beleeft dan hij ooit vermocht te dromen. Men steekt, met Attila, het everzwijn aan
het spit; men plaatst, met Brillat-Savarin, de flessen Sauternes tussen de borden met
oesters en citroen. Men tafelt met Petronius, met Richelieu, met Grieken en Joden.
Dit buitengemeen smakelijk boekje, waarvan de stijl doet denken aan het
smeedwerk van een paleishek of aan de sierlijke suikerkrullen op een Romeinse
roomtaart, heeft echter een wijder doel dan een verheerlijking van het tafelgenot.
Het wil dit genot ontdoen van zijn afkeurenswaardige bijsmaak. Goed eten is een
verplichting tegenover het goede der aarde, goed eten brengt goede mensen voort.
Naast zoals God hem schept, is de mens zoals hij zich zelf zal voeden. Perzië, het
Romeinse Rijk, het Franse koningshuis, zij zijn ondergegaan toen hun maaltijden te
wild en te weelderig werden. De historie der keuken, zegt treffend Werumeus Buning,
is de keuken der historie.
Ik hoop dat Werumeus Buning dit stukje zal lezen. Mijn moeder, die van haar
grootmoeder een eigenhandig geschreven receptenboek ten huwelijk meekreeg,
draagt mij op hem te melden dat zij met groot genoegen en instemming van zijn boek
heeft kennisgenomen; maar waarom heeft hij, zegt zij, van het
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Hollands letterbanket geen gewag gemaakt, van de speculaas, van de poffertjes, van
de gekleurde Paaseieren, waarmee de Hollander, als hij een jaar lang slecht heeft
gegeten, op feestdagen en kermissen zijn schade inhaalt? Moge deze stem uit de
provincie (wij wonen te Culemborg) een oproep zijn tot nieuwe Tierelantijnen.

Zieken in de zon
Anthonie Donker: ‘Schaduw der bergen’
Een boek over Davos. Een uitbeelding van uit alle delen van Europa naar dit Zwitsers
dorp bijeengebrachte mensen, die onder de beschuttende bergwand, in zon en heilzame
lucht, genezing zoeken voor hun gemeenschappelijke ziekte. Zij kunnen verschillend
zijn, deze mensen, verschillend van landsaard, van karakter, zij kunnen dit natuurlijk
onderscheid van herkomst nog op de spits drijven door gedurende de hun nog gegunde
tijd met goed recht gehoor te geven aan de meest persoonlijke invallen en capriolen,
halend zodoende wat er van het leven nog te halen valt, - maar zij hebben een
gemeenschappelijk lot, en dit lot verleent hen, bij alle verschil van temperament, zo
iets als een collectief humeur. Bovendien, de tijd staat stil. De tijd staat altijd stil als
men zich niet verplaatst. Langzamerhand worden de banden verbroken tussen ‘wir
oben’, wij hier in Davos, en ‘die da unten’, de rest van de wereld. De wereld wordt
een herinnering, en hoe langer hoe meer een persoonlijke herinnering, al liefelijker,
al speelser. Maar het eigenlijke leven, denken ‘wir oben’, speelt zich hier boven af.
Intriges, sneeuw, sportgebeurtenissen, gaande en komende mensen, hier is het eerst
levenswerkelijkheid, verdiept en verhevigd als alles wordt door de continuele
openlijke strijd tegen de dood. Als men over de eerste emoties van het ziekte-besef
heen is, begint de bekoring. Men is los van de wereld en vrij tot het leven. De ideale
toestand, zegt Stendhal, zou hierin bestaan, dat men de ge-
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nietingen van de moderne eeuw verenigen kon met het voortdurend doodsgevaar
van vroeger tijden. Davos voldoet hieraan. De bekoring wordt dwingend. Davos, de
uitzonderingsplek, wordt een heilige plaats, een Zauberberg, om het prachtig woord
van Thomas Mann te gebruiken. Er zijn op de wereld meer Zauberbergen. Ook de
ruïnes van Rome, ook de boulevards van Parijs zijn Zauberbergen. Overal waar dood
en leven ineengestrengeld beseft worden. Ook het gezin, als men wil, is een
Zauberberg, ook de eenzaamheid, als men oplettend is. Maar Davos is een Zauberberg,
ook als men niet wil en niet oplettend is.
Het is niet gemakkelijk iets over het boek van Anthonie Donker te zeggen. Ten
eerste wordt men belemmerd door onwillekeurige vergelijking met het meesterlijk
werk van Thomas Mann, ten tweede door het feit dat niemand, dus ook Donker niet,
zulk een roman over Davos onderneemt als het gegeven niet berust op de persoonlijke
ervaringen van een verblijf aldaar. Zulk een boek is altijd enigszins een gedenkschrift,
en gedenkschriften leest men anders en men stelt er andere eisen aan dan aan romans.
Men weet dus niet goed welke maatstaf aan te leggen. Donker heeft als lijst voor
zijn boek zich bepaald tot een van de vele pensions in Davos, waarvan de gasten
merendeels patiënten zijn. Van dit pension ‘Silvana’ worden dan de inwoners stuk
voor stuk in hun durcheinander afgebeeld. Het boek bestaat, als men de kleinerende
klank van het woord er niet in wil horen, uit een serie anekdotes. Deze anekdotes
zijn merendeels goed en duidelijk verteld en zij doen de beschreven figuren in een
bepaalde houding, zoals dat ook bij Dickens het geval is, voor ons tot leven komen.
Micawber de punch roerend, Dr. Mendel in bed lezend. Old Marley met zijn
rammelende ketting, de Parisienne met haar versleten toiletjes. Dit terwijl men het
boek nog lezende is. Na lezing is het of men een grote foto in handen heeft, waar al
de pensiongasten op gegroepeerd staan, op het balkon bijvoorbeeld, en iemand die
achter u staat heeft u iets van elk der figuren verteld: dat was die, die was dit,
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die heette zus en die heette zo, en langzamerhand hebben al de poses van de
geportretteerden betekenis voor u gekregen. Er is één mens in het boek die er uitvalt.
Hij is min of meer hoofdpersoon, al is hij teruggetrokken. Römer heet hij. Het is een
Duits speelgoedfabrikant. Zijn longen genezen, maar hij wordt blind. Hij staat niet
op het portret. Misschien is hij de gast die de foto maakte.
Hoe dit zij, roman of portret, wie dit boek heeft gelezen heeft in ‘Silvana’ gewoond.
Ik ben niet met mijzelf eens, of het een bedoeling van kunst kan zijn, herinneringen
aan anderen door te geven die zij niet zelf beleefd hebben. De stijl van getemperd
naturalisme, zelfs de tegenwoordige tijd waarin het boek geschreven is, zijn niet in
staat de herinneringsstemming die tot ons komt te verdrijven. Men ziet alles voor
zich, maar in een verleden. Wij zijn niet ter plaatse, wij waren er. Ik geloof dat een
geroutineerd romanschrijver hiervoor de vorm van een dagboek gekozen zou hebben.
Dan zou voor de lezer de belemmering van bij een roman aan een gedenkschrift te
moeten denken althans voorkomen zijn. Voor de schrijver betekende het wellicht
een bevrijding, van zijn innerlijk document een roman te maken. Zo kan iedereen er
vrede mee hebben.

De smalle mens tussen machten en massa's
E. du Perron: ‘De smalle mens’
Hetgeen het lezen van Du Perrons boeken in hoge mate bemoeilijkt is de
onverwerktheid der stof. Het materiaal is belangrijk, het is zelfs van zeer bijzondere
actuele waarde, maar de schrijver, schijnt het, stelt zich tevreden, het in ruwe toestand
aan de lezer door te geven, met hier en daar zeer zeker een emotioneel commentaar,
maar zonder dat veel arbeid der gedachte is verricht. Is hij lui, vraagt men zich af.
Behoort hij tot het soort superieure luiaards, die zich met een gordel van actie
omringen om daarbinnen te kunnen voortslapen? De schrijfster
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dezer regelen, door een drukke werkkring genoodzaakt de gehele dag in de weer te
zijn, kent deze luiheid maar al te goed.
Lui in de gewone zin is Du Perron allerminst. Ook dit boek weer getuigt van een
enorme lectuur, van een systematische lectuur. Het bestaat grotendeels uit het verslag
daarvan en uit kanttekeningen daarbij. Gide, Malraux, Nietzsche, Stendhal, Laclos,
Lawrence, Trotzky, Werumeus Buning. Er is een studie ‘Oost-indiese opbrengst’
die een voortreffelijk resumé geeft van dat deel der literatuur dat Nederland aan Indië
te danken heeft, Multatuli natuurlijk in de eerste plaats. Er zijn beschouwingen over
Hamlet, Keyserling, over ‘Jan Lubbes’, het type van de gearriveerde Hollander, de
‘kaaskop’ zoals de Belgen zeggen, een speciaal voorwerp van Du Perrons haat. Maar
ik had allereerst dienen te noemen het artikel ‘Written in dejection’, een bespreking
van Daniel Halévy's boek over Nietzsche, waarin de lectuur aanleiding werd tot een
bewonderenswaardige gestalte-omtrek van de naar menselijke maatstaf mislukkende
Nietzsche, geplaatst tegenover de halverwege van hem afwijkende maar naar het
leven geslaagde studievriend Erwin Rohde. De jammerlijkheid van het werelds succes
tegenover evenzeer de jammerlijkheid van Nietzsches verheven fatum, een fatum
dat hierin bestaat, dat Nietzsche slechts met uiterste krachtsinspanning zich ‘steeds
hogere’ verrijkingen heeft moeten veroveren, welke door Franse schrijvers en Stendhal
en Diderot ‘vanzelfsprekend en met levenslust’ schijnen te zijn opgedaan, - de
beschrijving van dit dubbel schouwspel van menselijk tekort, een schouwspel dat,
zoals Du Perron het uitdrukt, de wereld verstikkend maakt, verleent dit meesterlijk
stuk een diepe ernst en men weet terstond dat hier Du Perron geheel zich uitspreekt.
De smalle mens. Ja, de mens is smal. Hij is een smalle strook waar veel in omgaat,
dat hij niet bergen kan. De wereld draait door de mens, maar dit geeft de mens niet
tevens de capaciteit de wereld te bevatten. Vraagstukken van communisme, van
fascisme, van nieuwe gemeenschapsordeningen, die wellicht niet veel nieuwers
zullen voortbrengen dan dat een indeling in na-
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tionaliteiten wijken gaat voor ene in rassen en vakgenoten, en wie zal uitmaken hoe
gevaarlijk dit voordeel is en hoe groot de stap is die wij hiermede voorwaarts doen
op de weg naar de humaniteit, dat wil zeggen naar een uit alle componenten van de
mens bestaande menselijke bovenbouw van deze wereld, voortaan alleen door de
mens zelf in al zijn geaardheden bepaald en door geen gebod van buiten geknot, vraagstukken van overgeleverde cultuur, in hoever deze cultuur de menselijke
persoonlijkheid ‘rijp’ kan maken zodat men de mensheid meer lief kan krijgen dan
zichzelf en de massa ten slotte kan gaan stellen boven de persoonlijkheden, - al
dergelijke problemen worden in dit boek aangeroerd, en het is Du Perron niet euvel
te duiden, dat zijn honger naar vraagstukken groter is dan zijn begeerte de stelling
dezer vraagstukken te verhelderen of zo mogelijk een antwoord te geven. Hij is, als
wij, een mens in overgangstijd. Hij is gedecentraliseerd en hij ziet, zoals Paulus zegt,
in een spiegel in een duistere rede. Er gaat zoveel en zo velerlei in hem om, en hij
geeft daar zo getrouw, hoewel iets te getrouw aan zijn impulsief ‘ik’, verslag van,
dat ik mij afvraag, of de superieure luiheid waarvan ik in het begin sprak, niet uit
een heilzame economie kan voortkomen, om in de tijd dat hij zal zien ‘van aangezicht
tot aangezicht’, zijn talent nog intact bewaard te hebben.

Herman Gorter
‘De grote dichters’
Dit was een indrukwekkend boek. Indrukwekkend door de grote dingen waar het
over ging, door de ontzaglijke uitgestrektheid van het materiaal, door de rechtlijnige
gedachte die zich stap voor stap baanbrak, door de ernstige bezieling over honderden
bladzijden van begin tot eind volgehouden, door de schrijftrant, of liever spreektrant,
of liever betoogtrant, zonder enige terughouding, schaamte of genoegzaamheid,
zonder stijl, zonder schoonheid, zichzelf wegschenkend. De indruk, die
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wij ervan meenamen, was een heftig gevoel van dankbaarheid. Wat vooral trof was
de sierloze lelijkheid, dezelfde sierloze lelijkheid die men ziet op foto's van Russische
arbeidersgroepen. Geen poging werd aangewend tot propaganda of vertoon van
fraaiheid. De ten groet opgeheven vuist, zonder glimlach, zonder lied en zonder
troost, maar een vuist alsof die door de aarde zelf gebald was.
Trachten wij een globaal overzicht te geven van Gorters boek. De grote dichters
zijn Homerus, Aeschylus, Dante, Shakespeare, Milton, Shelley. Zij hebben elk hun
tijd verwezenlijkt. Zij zijn mijlpalen in de bevrijdingsgeschiedenis der mensheid. De
mens bevrijdt zich door arbeid, de arbeid wordt door economische factoren bepaald,
en hun samenhang vertoont zich in elk volgend tijdperk dat ‘verder’ heten mag als
een wereldomvattender netwerk. Homerus vertegenwoordigt het grondbezit,
Aeschylus de burgerlijke vrijheid. Dante de anti-feodale stadsgemeenschap,
Shakespeare de wereldontdekkende en omspannende handel, Milton de revolutionaire
opstand, Shelley de door de grootindustrie eerst mogelijk geworden volstrekte
individuele eenzame vrijheid. Hier is nog slechts één hoger stadium mogelijk: de
massale vrijheid, de gehele mensheid als één vrij lichaam zichzelf besturend, van
haar arbeid levend, de hemel afzwerend, de natuur overmeesterend. Dit stadium is
nog niet bereikt, maar het kondigt zich in het internationaal communisme aan.
Naast deze reeks grote dichters is er een reeks minder grote dichters, van aanleg
evenzeer van de eerste rang, maar door maatschappelijke oorzaken, door
tekortschietend inzicht in hun tijdsverhoudingen, door gemakzucht, gebrek aan moed,
sociale afhankelijkheid, als het ware neergetrokken van het hoge plan waarop de
werelddichters zich bewegen, en aldus gedoemd om met hun eersterangs talent
tweederangs werk te doen: Chaucer, Vergilius, Vondel, Goethe. Zij zijn, in een zeer
hoog opzicht, nabootsers: Chaucer van Italië, Vergilius van Griekenland, Vondel
van Frankrijk, Goethe van de klassieken. Behalve deze
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beschavingsverbreiding is hun onschatbare waarde, dat zij, toen zij door de
omstandigheden genoopt werden hun allerhoogste roeping te verzaken; hun aandacht
en hun machtig talent instelden op de geheimen van het gemoedsleven, het menselijk
hart, ook op natuurbeschrijvingen, zodat zij dikwijls, vooral in jeugdwerk en spontane
lyrische poëzie, door hun inwendige geestescultuur langs een ‘omweg in de diepte’
met hun tijd in verband en overeenstemming zijn gebleven. Maar verband en
overeenstemming zijn in Gorters ogen niet voldoende. Hij vergt van een groot dichter
een positieve formulering. Het hoofdstuk over Chaucer is niet het beste van het boek,
maar die over Vondel en Goethe, met de uitvoerige uitweidingen over Rembrandt
en Rousseau, tijdgenoten die het tekortschieten der dichters in het licht stellen,
behoren, met een passage over Griekse tragische poëzie, tot het treffendste en
indringendste dat men over deze zo vaak beschreven dichters lezen kan. Vondel, de
kleinburger, werd de regentendichter, zegt Gorter; hij verliet zijn volk en dit was zijn
val. Vondel was een barok-kunstenaar, en als zodanig on-hollands maar in zijn tijd
Europees, zegt Huizinga in zijn Duitse voordracht over ‘Holland in de 17de eeuw’.
Ik laat deze twee kort weergegeven meningen van de dichter en de historicus hier
vrijelijk botsen en in evenwicht komen.
Merkwaardig voor Gorter, voor zijn regelrechte gedachtengang, is, dat, terwijl hij
het burgerlijk tijdperk voor afgesloten houdt, terwijl hij het internationaal
communisme ziet aanbreken, hij, ondanks zijn onwankelbaar geloof in het historisch
materialisme, niet op de kiemen wijst ener nieuwe on-burgerlijke poëzie. Gorter let
alleen op het fenomeen, zoals Shelley, die de burgerlijke poëzie afsloot, een fenomeen
was. Voor kiemen had hij, buiten het gebied van maatschappelijke en
wetenschappelijke verschijnselen, geen belangstelling. Het nieuwe poëtische fenomeen
kan zich nog niet voordoen, want de nieuwe orde is er nog niet, zegt de
historisch-materialist; goed, maar men zou naar aanwijzingen kunnen omzien. Noch
in Tolstoi, noch in
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Baudelaire (de twee maal dat hij hem noemt schrijft hij Beaudelaire) ziet Gorter iets
bijzonders. Dat de roman onromantisch, de poëzie onpoëtisch zou kunnen worden,
en dat dit een vooruitgang, althans een fundamentele, van de persoonlijke naar de
massale gevoelsuitdrukking verschuivende, verandering zou kunnen betekenen, heeft
hij niet gezien, hij heeft het tenminste niet de moeite waard geacht er over te spreken.
Met geen woord rept hij over het ‘unanimisme’, over Paul van Ostaijens ‘ Bezette
stad’, geringe symptomen, zeer zeker, maar voor een wachtend mens van hoge
waarde. Gorter vergde meer.
Gorter wachtte niet. Hij wist. Hij zag. Hij getuigde. Hij was onkreukbaar eerlijk.
Hij ging voor niets en niemand een stap buiten zijn pad. Hij schreef een boek, dat,
als alles wat hij schreef, ‘geen ander dan Gorter kon schrijven’, gelijk de verzorgers
van de uitgave van dit nagelaten werk terecht in hun inleiding zeggen.

De korte baan
Nieuwe Nederlandse verhalen, bijeengebracht door H. Marsman en
E. du Perron
Wat hebben Marsman en Du Perron, en wat hebt ook u, Dr. Donkersloot, toen u hun
verzorgde novellen-bloemlezing mij ter bespreking toezondt, mij een paar plezierige
winteravonden verschaft! Met sneller tred dan gewoonlijk spoedde ik mij, van de
school komend waar ik les geef, door de stille straatjes van Culemborg huiswaarts.
Korter tijd dan anders besteedde ik aan het noodzakelijk ‘opknappen’. Terstond werd
de stoel bij de kachel geschoven, de lamp op de schoorsteen gezet, en als het theewater
naast mij begon te zingen was ik reeds zozeer in de lectuur verdiept, dat ik eerst de
aangevangen novelle moest uitlezen, vóór ik er toe kon overgaan de trekpot ter hand
te nemen. Er staan zestien korte verhalen in van zestien verschillende auteurs. Niets
is behaaglijker dan na het beëindigen van een der
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verhalen het open boek op het tafeltje te leggen, thee te drinken, en na te denken over
wat men gelezen heeft. Dat is een geheel ander soort nadenken dan het nadenken dat
men doet bij de onderbreking van romanlectuur. Wie een roman even neerlegt denkt
na over het onvoltooide. Men recapituleert, men vergewist zich. Wie een novelle uit
heeft, denkt na over iets voltooids. Dit over iets voltooids nadenken is voor mij zeer
moeilijk, en voor velen, geloof ik, en het is de reden waarom het publiek liever
romans leest dan novellenbundels. Iets voltooids komt direct buiten ons te staan, en
het vergt een inspanning, van actief-esthetische aard, het überhaupt nog waar te
blijven nemen. Hoe jammer dat het uit is, hoor ik mijzelf en anderen dikwijls zeggen
als zij een roman dichtslaan. Als een roman goed is; zijn wij er ‘in’. Een roman lezen
is als in bed liggen denken. Men ligt, men denkt, men ziet dingen, men ziet het leven,
en doordat men zelf heerlijk is uitgeschakeld ziet men alles helderder. De zucht ‘hoe
jammer’ bij de laatste bladzij is de zucht van iemand die uit bed moet opstaan.
Bij een novelle, een short-story, een werk van ‘de korte baan’, om de term van
Marsman en Du Perron te gebruiken, gaat het anders. Men leest geen novelle om er
‘in’ te komen. Nooit zucht men bij het slot. Integendeel, het slot, de ‘pointe’ geeft
vreugde. Bij een roman zijn wij passief. De novelle echter stelt zijn gegeven als een
kunstwerk buiten ons op en dringt ons tot de activiteit onszelf in te schakelen. In de
roman doet men met de figuren, in de novelle met de schrijver mee. Maar dat is een
veel zwaarder geestesarbeid, en al ben ik overtuigd dat het schrijven van een roman
oneindig hoger en dieper eisen stelt dan het schrijven van een novelle, bij het lezen
is het omgekeerde het geval. Dit werd mij bewust op de winteravonden dat ik de
markante verzameling van Marsman en Du Perron zat te lezen, en ik geef grif toe,
dat er in de vreugde, die na voltooiing van elk der verhalen mijn deel was, een element
stak van zelfvoldoening.
Maar het wordt tijd dat ik u een indruk geef van dit door mij zojuist markant
genoemde boek. Het zijn verhalen van Van
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Genderen Stort, Nijhoff, Van Schaik-Willing, Van Ostaijen, Roelants, Slauerhoff,
Marsman, Du Perron, Helman, Walschap, Den Doolaard, Raedt-de Canter, Dekker,
Last, De Pillecijn en Vestdijk. U ziet, schrijvers van naam en van geheel verschillende
richtingen. Waarom zijn Bordewijk en Kuyle er niet, denkt men even, waarom geen
‘tierlantijn’ van Werumeus Buning, waarom ook het lichter genre geen toegang
verleend, Corsari, Van Lidth de Jeude, in de meer gebruikelijke zin short-story
schrijvers? Sommigen der hier aanwezigen, Van Genderen Stort, Dekker, Walschap,
hebben ook op de ‘lange baan’ iets gepresteerd; anderen, Helman, Last, missen zelfs
zozeer de speciale instelling voor de ‘korte baan’, dat hun verhalen hier opgenomen
aandoen als romans in zakformaat. Zo denkend wordt gaandeweg de bedoeling der
samenstellers duidelijk. Het doet er niet toe, of het ene verhaal mooier is dan het
andere. Het doet niet ter zake, of ik meedeel dat het verhaal van Slauerhoff mij het
meest te denken heeft gegeven, zodat ik het boven de andere stel. Wat zij brengen
wilden is een boek met Nederlands proza, representatief voor deze jaren, en daar zijn
zij in geslaagd. Hoe klinkt onze taal, als men haar niet misbruikt voor enkel
levensweergave, als men haar woorden nog iets meer laat doen dan enkel schilderen,
gelijk toch ook cijfers nog tot iets anders geschapen zijn dan in een spoorboekje
vertrekuren van treinen aanduiden, - maar als men haar, onze taal, als een harp tussen
de knieën neemt en speelt datgene waarvoor het instrument gemaakt werd, hoe klinkt
dan onze taal? Ziedaar wat de samenstellers zich voornamen te leveren. De
verschillende stukken zijn een staalkaart. En zo valt er veel uit dit boek te leren. Hoe
wij veranderd zijn sinds Tachtig. Hoe vreemd in onze taal geschreven gesprekken
klinken, en hoe wij meer dan in andere talen uit de toon vallen. Hoe het komt dat in
onze taal de schrijvers voortdurend bezig zijn met het stemmen van hun instrument
en zo weinig schrijven dat bevrijde klank heeft. Couperus had meer klank dan dat
hij stemde, hij tokkelde er soms wild op los.
Maar dat had toch ook zijn heerlijke zijde!
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Fruins ‘Voorspel’ als roman
Maurits Dekker: ‘Oranje en de opstand der Nederlanders’
Een boek over Willem van Oranje is niet precies het boek dat men van Maurits
Dekker verwacht zou hebben. Ook de wijze van geschiedvoorstelling en de stijl zelf
staan op een ander, rustiger, beschouwender, plan dan met de getourmenteerde, tot
een uiterste gebrachte en in extremis nog net helder noterende schrijfwijze van zijn
voorgaande boeken schijnt te stroken. Het boek bestrijkt slechts een tijdperk uit het
leven van Oranje *, een van zijn vele overgangstijdperken, het bestrijkt het tijdperk
dat aanvangt met de slag bij St. Quentin en eindigt met die bij Oosterweel, dus juist
het tijdperk dat de onsterfelijke Fruin ‘Het voorspel’ genoemd heeft. Het geeft uit
die tijd van vóór de slag bij Heiligerlee een grote reeks korte, min of meer historische
tafereeltjes, waarin het volk, lagere adel, grote heren, Granvelle en Margaretha,
Philips, Oranje, etc. etc., mijmerend, sprekend en handelend ons voor ogen worden
gevoerd. Hoe ketters werden verbrand, hagepreken gehouden, ligue en compromis
gesloten, hoe veldslagen werden geleverd en de beeldenstorm toeging, het wordt ons
aanschouwelijk en vooral waar het gruweltonelen betreft dikwijls levendig
voorgesteld, met uit de adel historische en uit het volk representatief gefingeerde
figuren als dramatis personae. Een mijmering van Philips, waarin hij het hem hatelijk
karakter van het Nederlandse volk vergelijkt met het rustige water in de Hollandse
haventjes, dat elk ogenblik al de gevaren, dit element eigen, kan opleveren, is
bijvoorbeeld een bladzijde die men niet vergeet.
Dat Dekker het levenswerk van Bakhuizen van den Brink, een beeld te geven van
de Nederlandse adel, de geestelijkheid, het patriciaat en volk, en, in de jaren van de
Opstand, de geschiedschrijving te leveren van de verschillende bijdragen dier

*

De roman blijkt het eerste deel te zijn van een trilogie. Na dit bock zullen nog volgen: ‘
Alva's bewind’ en ‘ De Unie van Utrecht’.

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

789
verschillende standen tot de vreemde opbouw onzer in menig opzicht zo vreemde
Republiek, een werk waarvan Bakhuizen van den Brink slechts het eerste gedeelte,
de adel, enigszins voltooid achterliet, - dat Dekker iets dergelijks zou uitvoeren of
slechts in schema zou schetsen kan niet van hem gevergd worden. Zijn kracht ligt
niet, als bij Dr. J. Romein, waar hij deze dertien jaar van het ‘Voorspel’ beschrijft,
in geniale beknoptheid. Maar jammer is, om maar een voorbeeld te noemen, dat hij
een figuur als Nicolaas de Hammes, heraut van het Gulden Vlies, onmisbaar artillerist,
die door Margaretha naar de Keizer werd uitgeleend en vandaar zich in dienst stelde
van Oranje, voor wie hij als een der eersten sneuvelde, een man wiens manlijke
brieven, door Van den Brink aan de dag gebracht, zulk een scherp beeld geven van
de heldere en heldhaftige overtuiging welke toen sommige edelen bezielde, - dat
Dekker zulk een man niet sterker heeft belicht. Ook Oranje, ten slotte, komt er niet
goed af. Het drama bij Oosterweel, toen het calvinistisch leger onder de ogen van
de Prins werd afgemaakt zonder dat hij een hand uitstak of zelfs de vluchtelingen
kwartier verleende, en zijn vlucht naar Duitsland, zijn het laatste wat wij van hem
zien. Oranje, in Dekkers boek, is een diplomatieker Egmont. Zijn uitspraak: hoop is
niet nodig om aan te vangen, noch succes om vol te houden, woorden die Dekker zo
terecht als motto stelt boven zijn boek, stempelen hem reeds tot een man van geheel
ander formaat. Hij wist wat de macht der wanhoop uitrichten kon, en hij heeft zich,
eindeloos hopend en zich het hoofd stotend, bijna, zou men zeggen, met moedwil in
een wanhoops-positie gebracht. Ik ga naar Holland, schrijft hij in 1572, pour y faire
ma sépulture. Maar toen begon hij eerst recht. Al het voorafgaande was, ik herhaal,
een bijna moedwillig afrekenen met eerlijk gekoesterde verwachtingen. Zijn
gematigdheid berustte telkens weer op nieuwe, in uitzicht gestelde mogelijkheden,
en zijn blik gleed over heel Europa. Maar telkens werd de hoop de bodem ingeslagen,
en zo kreeg de Hollandse opstand haar telkens verlengde kans en op de duur haar
beslag.
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De biografie is in zwang, maar of Oranje de geëigende figuur is voor zulk een roman,
is zeer de vraag. Hij heeft met andere levenskunstenaars in de hoge zin des woords
gemeen, als Goethe, als Oscar Wilde, dat zijn verhaal boeiender wordt naarmate het
meer Wahrheit dan Dichtung geeft. Hij leefde, als alle grote mannen, meer tegen
zijn tijd in dan met zijn tijd mee. Hij was toekomst.
Maar de stijl van het werk is perfect, vlot geschreven, beeldend. Als Dekker met
de noodgedrongen studie en objectivatie zijn voordeel weet te doen in later werk, is
dit boek niet voor niets geschreven.

Mens en mensheid
Dr. Jan Romein: ‘Machten van dezen tijd, 1933-1935’
Dr. Jan Romein: ‘Grondstoffen en politiek’
Wat een geploeter is de wereld! Eén mens is goed. Laten we eens aannemen, de
mens, elke mens apart, is goed. Maar hij komt in contact met een ander mens, en
terstond verliest hij zijn goedheid. Al was het maar dit: hij verliest zijn ‘candeur’.
Hij wordt van mens medemens. Twee mensen zijn niet twee mensen, maar twee
medemensen. Het accent wordt, door het persoonlijk verkeer, onvermijdelijk
overgebracht van de ziel naar het lichaam. Emoties, ijdelheden, het hele slijk der
aarde gaat meespelen. Tegenover al dit verlies staat maar één winst: de kennis. Want
wij zijn zo geformeerd, dat wij nimmer door zelfbeschouwing, maar alleen via de
medemens gaan nadenken over het menselijk wezen. Bij een medemens zien we
direct dat hij een moeder heeft, een vaderland, een karakter, sociale omstandigheden,
en op dit inzicht berust al of niet de waardering; wat betreft onszelf is het eerst na
reflexie, dat wij toegeven door zulke dingen bepaald te worden. Is men zover, dan
staan er, na het verwerven der kennis, nog twee wegen open. Of het
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vergoelijkend ‘comprendre c'est pardonner’, de mensen zijn gelijk wijzelf, wij zijn
klein als wij hen kleineren, hetgeen, doorgevoerd, enorme inspanningen kost en van
grote zelfopvoedkundige kracht kan zijn; of, en dit is mijns inziens een hoger
standpunt, er doemt voor ons een begrip ‘mensheid’ op, een lichaam dat men
onpersoonlijk kan liefhebben zonder de ziel schade te doen. En de wijze waarop de
mens en het lichaam ‘mensheid’ met elkaar in contact treden, als dit opdoemend
begrip zich gaat verhelderen, is de geschiedenis.
Zolang Duitsers en Fransen elkaar als medemensen zien, is er kans op oorlog.
Naarmate ‘mensheid’ een even onverdeelbaar werkelijkheidsbegrip wordt als water,
of aarde, uit welke en hoevele elementen dan ook samengesteld, zijn zulke gevaren
geweken. Het is een niet genoeg te zegenen feit, dat sinds Lamprecht de
wetenschappelijke geschiedenis economische geschiedenis geworden is. Geen beter
contact met een letterlijk als lichaam op te vatten mensheid is denkbaar dan door
middel van de tegenwoordig alleen nog internationaal te overblikken economie. De
tijd is voorgoed voorbij, dat de geschiedschrijver volstaan kon een rechtvaardigend
verslag uit te brengen van door politiek of andere toevalligheden ontstane indelingen.
Hij is niet langer, zoals De Rohan het uitdrukte, de hofprediker van zijn volk.
Begrippen als volk, ras, stam, vroeger tegenover steden en standen van ruimte
getuigend, zijn, sinds de economie de mensheid als één lichaam ziet, en wetenschap
en techniek reeds lang als één geest arbeiden, verengende en baatzuchtige
anachronismen. Zo wordt de geschiedschrijver, die het om mens en mensheid te doen
is, hoe kleurloos hij zich ook als wetenschapsman gaarne zou voordoen, een
uitgesproken vijand van veel tijdelijks in onze dagen.
Wij hebben, zover ik weet, op het ogenblik maar twee zulke geschiedschrijvers,
Huizinga en Romein. Dat is veel, omdat zij beiden van zo groot formaat zijn en zo
verschillend van oriëntatie. Het blijkt mogelijk te zijn, zowel met Erasmus als met
Marx voor ogen, het geheel der medemensen als een onverdeel-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

792
bare mensheid te zien, en beider ‘objectiviteit’ wordt er niet minder om, als zij, de
huidige verkrachting ziende van het begrip ‘mensheid’, dat zij als een onbezoedelbaar
zelf hebben liefgekregen, met een hartstochtelijke kreet partij kiezen.
Een hartstochtelijke kreet, wat ‘In de schaduwen van morgen’, gezien de persoon
des schrijvers, ongetwijfeld is, zou ik ‘Machten van dezen tijd’ niet genoemd hebben,
zonder de twee bladzijden die het besluiten. Het boek geeft een overzicht van de
hedendaagse politiek van 1933 tot 1935, en vervolgt dus het hoofdwerk, dat een
overzicht bracht van Versailles tot 1932, een werk dat, evenals ‘In de schaduwen
van morgen’, reeds herhaaldelijk herdrukt werd. Men behoeft slechts even te
bedenken, dat in 1933 Hitler kanselier werd, Roosevelt president, Japan uit de
Volkenbond trad, Dollfuss een kabinet formeerde en de economische conferentie te
Londen mislukte, om te beseffen van welk een belang deze jaren geweest zijn en
hoe welkom Romeins aanvulling voor de talrijke lezers van het hoofdwerk zijn moet.
Voor hem, Romein, was dit schrijven echter geen plezierig werk. ‘Als een Noachs
duif’, zegt hij in het korte besluit, heeft hij zijn geest over de wereld uitgezonden om
te speuren of er ergens zich boven de zondvloed van ellende een top verheffen ging.
‘Maar het is donkere zee overal’. Hoe komt het toch, vraagt hij zich dan af, dat de
geschiedenis zo ‘kwaadaardig’ is, terwijl ieder mens apart niets liever wil dan een
arbeidzaam en rustig, normaal bestaan. ‘De geschiedenis, van alle landen en van alle
tijden, bestaat, zover wij ze kennen, uit onderdrukking, roof en geweld, met list,
bedrog en verraad als helpers. Die geschiedenis is zwart op zwart. Dat is
onweersprekelijk. Doch wie zich hiervan afmaakt met de bewering, dat de mensen
zo zijn, omdat hij ze zo ziet doen, gaat op de schijn af... Want de mens, als mens, is
wit op wit. Niet de ‘slechtheid’ der mensen, juist hun ‘goedheid’ is het probleem.
Ieder, die daar iets van voelt, draagt zijn deel van de smart van het leven - en draagt
het als een zware last, die alleen de hoop op beter kan verlichten.’ En even
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verder: ‘uit de greep van haar ‘geschiedenis’ moet de mensheid gered worden, als
zij niet verstikken wil.’
Het is deze passage die mij bovenstaande beschouwingen ingaf. Tegenover het
persoonlijk gevoel voor de medemens, waar bescherming zo vaak op dupering lijkt,
stelde ik de onpersoonlijke liefde voor de mensheid, die geen blaam kan treffen en
die elk mens zijn waarde laat. Wat zijn, vergeleken bij de eindeloze tijd die zal volgen,
de 2500 jaar van onze ‘geschiedenis’? Een morgenschemering. De wereld begint
pas. Elk nieuw jaar is een stap verder, en die stap is vol betekenis. En langzaam wijkt
de kennis van ons ontwaken, de geschiedenis, voor de kennis van onze structuur, de
economie. Hoever wij op dit pad zijn, valt te leren uit een ander boekje van Romein:
‘Grondstoffen en politiek’. En dan blijkt dit: de mens is bij zichzelf ten achter. Het
is even bewonderenswaardig dat hij een wereldexploitatie van onontbeerlijke zaken
als katoen, petroleum, rubber en staal zich heeft eigen gemaakt, als dat het jammerlijk
is dat hij zijn geest nog binnen een in een vorige ordening verontschuldigbare indeling
beklemd laat zitten. Hand en hoofd zijn ver op het hart vooruit. Romein beschrijft
groei en betekenis dezer vier grondstoffen, die meer dan de andere tot de kennis der
aarde en de tegenwoordige ‘technocratie’ hebben bijgedragen, in vier meesterlijke
‘novellen’. Zal de ziel bij het lichaam achterblijven? Laten we optimist zijn.

Roman in brieven of brieven over een roman?
H. Marsman en S. Vestdijk: ‘Heden ik, morgen gij’
Of het nieuwe boek van Marsman en Vestdijk een roman is, zoals de ondertitel luidt,
wil ik beginnen met in twijfel te trekken. Het is veeleer, wat het ook naar de vorm
is, een correspondentie. Twee schrijvers, de een reist in Spanje, de ander woont in
Holland, schrijven elkaar brieven, voornamelijk betrekking hebbend op een
gemeenschappelijke studievriend, de bewonder-
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de Wevers, die Snellen, zo heet de eerste briefschrijver, toevallig is tegengekomen
op een boot naar Barcelona. Hij schrijft verrukt over deze ontmoeting naar Van
Millingen, zo heet de tweede briefschrijver, die hem echter onomwonden antwoordt
met de grote Wevers vooral wat voorzichtig te zijn. Wevers is een ploert, die over
bovenmenselijke kracht beschikt maar deze magnetiserende kracht slechts aanwendt
tot vernietiging van mensenlevens, in de eerste plaats van vrouwen. Snellen moet,
aldus Van Millingen, zorgdragen dat Nettie, Snellens vrouw, niet met Wevers in
aanraking komt; hij, Van Millingen, heeft indertijd leergeld betaald; omgang met
Wevers heeft zijn verloofde het leven gekost. Maar de gebeurtenissen nemen hun
loop. Er ontwikkelt zich een correspondentie, waarin de brieven van de verontruste
Snellen de vorm gaan aannemen van een uitvoerig dagboek, dat stap voor stap de
verse feiten schildert, terwijl de antwoorden van Van Millingen, niet minder uitvoerig,
maar meer novellistisch, telkens dieper herinneringen ophalen uit de Delftse
studententijd. Verse feiten en herinneringen schijnen elkaar te gaan dekken. Wevers,
al is hij niet meer geheel de oude, blijkt nog enorme hypnotische en mediamieke
vaardigheden te bezitten. Snellen, al is hij ‘un homme averti’, kan niets tegen hem
uitrichten. Het heden dreigt een niet meer te keren repetitie van het gisteren te zullen
worden. Maar dan, juist als Nettie zwicht voor ‘het zoet gefluit’ van de magiër
Wevers, grijpt Van Millingen in, wreekt zich op Wevers met diens eigen wapens,
en weet nog bijtijds de toverban te breken.
Het heeft soms nut, genres scherp te onderscheiden. Dit werk is niet een roman in
briefvorm. Het valt ook wat de vorm betreft niet, zoals ik in een bespreking las, te
vergelijken met Sara Burgerhart. In Sara Burgerhart leren we de figuren kennen door
eigenhandige briefwisseling. Hier gaat het anders. Wevers, Nettie, Annie, Solkes,
Paul, en hoe ze verder heten mogen, schrijven niet zelf en onderling; neen, wij kennen
hen slechts indirect door hetgeen twee schrijvers buiten hen om over hen
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berichten. Deze twee schrijvers, al is hun correspondentie particulier voorgesteld,
gedragen zich als beroepsschrijvers, en zij wisselen van gedachten omtrent
levensgebeurtenissen op de wijze waarop auteurs een nog niet definitief vastgesteld
kunstwerk onderling bespreken. Dat zij elkaar daarbij soms ongezouten de waarheid
zeggen en op de vingers tikken, bezorgt dit boek, dat zoveel spookachtigs heeft, een
onontbeerlijke komische keerzijde, maar het versterkt nog de indruk, dat wij hier
eerder een studie dan een roman voor ons hebben. Wevers, Nettie en de anderen
worden niet opgebouwd maar ontleed; de briefschrijvers zelf hebben het zo druk
zich tegen elkaar geforceerd goed te houden, dat zij zelf ook, hoezeer scheppers,
geen geschapenen worden, al heeft bij de één het optimisme, bij de ander het
pessimisme, wel een persoonlijke kleur. Wat overblijft, en wat het boek de moeite
van het lezen ruimschoots waard maakt, is het verslag van Wevers' geheimzinnige
wandaden, die werkelijk paranormaal zijn. Zijn helderziendheid, zijn exteriorisaties,
verlenen hem een zekere griezelige verhevenheid, geaccentueerd door het burgerlijk,
surrealistisch beschreven, milieu waarin hij optreedt. Hij heeft al de slang-achtige,
met andere werelden in verbinding staande, bekoorlijkheid van een labiel type, want
zo is Wevers te kenmerken, dat in zulk een milieu, zelfgekozen, betrekkelijk vrij
spel heeft om van zijn invloed te genieten. Maar genoeg over Wevers. De twee
schrijvers schrijven al zo aanhoudend over hem, dat het schijnt dat zij maar één pijl
op hun boog hebben, en dat de lezer, bij het vorderen in dit boek, het bijna betreuren
gaat, niet wat meer over Spaanse landschappen en Hollandse binnenhuizen te
vernemen.

Wederdopers-taferelen
B. Stroman: ‘Obbe Philipsz., oudste der doopers’
Stromans eerste boek ‘Stad’ had iets opvallends. Een stadsbeeld, geen hoofdpersonen,
duizend en één vlakke figuurtjes,
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zonder diepte-dimensie, als op een pyramide-wand; een snelle wemeling van banale
gesprekken, krantenuitknipsels, impressionistische schrijversnotities. Men noemde
dit procédé, vanwege de kantigheid der zinnetjes, nieuwe zakelijkheid. Naar de
mentaliteit was het echter post-impressionisme, primitief-futurisme, Marinetti 1912.
Eindindruk: een artistiek visioen, gemotoriseerde allegorieën, bewegelijk maar
zwaarteloos. Erg veel stemming, artistieke stemming, om de materieloze constructie
te verdelen en te verbinden; zoals de Eifeltoren soms zichtbaar is onder en boven
een hangende wolk.
Dit tweede boek ‘Obbe Philipsz’ is anders. Maar eerst, tussen haakjes, wie was
Obbe Philipsz? Ik zou kunnen volstaan met te verwijzen naar het aprilnummer van
het tijdschrift ‘De Werkplaats’, waarin Dr. W.A.P. Smit, de Revius-kenner, in een
zeer kritisch gestelde bespreking van dit nieuwe boek van Stroman, een beknopt en
voortreffelijk overzicht geeft van Obbe Philipsz's leven en tegelijkertijd de bronnen
aanwijst voor wie iets meer over deze historische figuur te weten wil komen. Obbe
Philipsz, bastaardzoon van een priester, was een tijdlang ‘oudste’ der Wederdopers,
totdat hij, in 1537, door ‘handoplegging’ dit ambt weer overdroeg aan de beroemde
Menno Simons. Hij was dus ‘oudste’ in de meest bewogen dagen der Wederdoperij,
tijdens de kortstondige revolutie te Amsterdam en de heerschappij te Munster, toen
de extremistische fractie in de partij het bewind voerde, een bloedig bewind, dat
Obbe Philipsz al evenzeer als de latere vredelievende Menno Simons tegen de borst
stuitte. Obbe Philipsz behoort tot die reeks vreedzame Nederlanders wier innerlijke
gloed juist door de uiterlijke weerloosheid tot iets zeer markants, ik zou willen zeggen,
tot iets typisch Nederlands, versterkt wordt. Thomas à Kempis, Spinoza, Vondel.
Thomas à Kempis, trouw aan de kerk, maar met welk een retoriekloze, onwijsgerige,
volksachtige, gans innerlijke gloed; Spinoza, op doortocht bij de ‘Collegianten’ te
Rijnsburg, een der vele namen waarmede, sedert men het woord Wederdoper niet
meer dorst uitspreken, een gelijkgezinde sekte
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zich benoemde; Vondel, ten slotte, tevens een voorbeeld van het merkwaardig
verschijnsel, dat bekeerde doopsgezinden, eer tot het katholicisme teruggingen dan
tot Luther of Calvijn. Luther had de goede zaak verraden. De sociale hervorming,
die een logisch uitvloeisel van de Hervorming had moeten zijn, was achterwege
gebleven. De Reformatie was tot een zaak der grote heren en hertogen verworden,
de ongeduldige boeren (lees: slaven) werden met Luthers meeweten in 1525 bij
Frankenhausen vernietigd. De wanhopige excessen der Wederdoperij zijn
onbegrijpelijk zonder deze bittere teleurstelling. Maar op Frankenhausen volgde de
inneming en kastijding van Munster. En toen was het uit, naar de wereld althans.
Erger nog was, dat, door de excessen van een fractie, de ganse beweging zich had
gecompromitteerd. Dit alles heeft Obbe Philipsz meegemaakt, en, gelijk bij alle
nobele figuren, wat om hem heen gebeurde heeft hij aan den lijve gevoeld. De eerste
en de laatste zinsaanhef van Stromans boek zijn gelijkluidend: De tijd trekt in Obbes
leven een curve tussen twijfel en berouw.
Dit tweede boek van Stroman ‘Obbe Philipsz’, zeide ik, is anders dan ‘Stad’. Niet
echter omdat de krantenuitknipsels vervangen zijn door letterlijke, soms
bladzijden-lange, citaten uit laat-middelnederlandse geschriften. Dit is eigenlijk
hetzelfde. De krantenuitknipsels met behoud van het suggestief lettertype, brachten
ons ‘in stemming’ naar de moderne stad, naar Rotterdam; de fragmenten uit het
mystiek proza, overgenomen met behoud van spelling en archaïstische termen,
brengen ons ‘in stemming’ naar de tijd der Wederdopers, naar Amsterdam, Munster,
Friesland, naar 1530 en daaromtrent. De documenten zijn hier geen documenten, er
is bewust gespeculeerd op hun stemmings-werking. De schrijver, in plaats van de
roos te beschrijven, kleeft een roos op de bladzijde. Men is vertederd, men heeft
herinneringen aan een album. ‘Rozen verwelken, schepen vergaan -.’ De doodernstige
bewoordingen der gruwelijke plakkaten, de diepgemeende geloofsgetuigenissen, ze
verliezen hun ernst door de charme. Een vloek en een gebed in kinder-
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handschrift. Obbe Philipsz en zijn geloofsgenoten en tegenstanders waren geen
woordkunstenaars. Zij behielpen zich, zo goed zo kwaad dat ging, met slingerende
volzinnen in hun Westfaals en mystiek taaleigen, weinig vermoedend dat hun woorden
vier eeuwen later in een stilistisch uiterst verzorgde roman dienst zouden doen.
Hieraan heeft Stroman, naar ik denk, dan ook de scherpe kritiek van Dr. Smit te
danken; dat het geloof van de Dopers te kort wordt gedaan, dat hun handelwijze, als
deze geesteskracht onbeschouwd blijft, een gruwelijk fanatisme wordt, dat het boek
te uiterlijk is, en dat deze uiterlijkheid nog onverstaanbaar is op de koop toe, omdat
de termen los van de innerlijke bedoeling komen te staan. Het boek, aldus zou men
Dr. Smits aanval kunnen resumeren, is moedwillig een onding.
Maar in deze moedwilligheid bespeur ik nu juist het element, dat ‘Obbe Philipsz’
van het quasi-toevallig geregistreerde ‘Stad’ onderscheidt. Stroman heeft iets positiefs
willen uitbeelden, en de Dopers zijn daartoe het, ik geef dit Dr. Smit toe,
onverantwoordelijk uitgezogen materiaal. Stroman heeft, in een reeks taferelen, de
verhouding en botsing willen tonen, die plaatsgrijpt tussen een leider en zijn menigte.
De leider is een nobele eenzelvige, maar zodra zijn denkbeelden vat krijgen op de
massa, heeft hij zijn vat op de menigte verloren. Een gedachte is goed, een uiting is
reeds een zekere verontreiniging, maar een massale uiting is, schijnt het tot dusver,
noodwendig een verkrachting. Het is weer, zoals ik onlangs Romein resumeerde: de
mens is wit, de mens handelt zwart. Dat Stromans boek bestaat uit een serie taferelen,
dat die taferelen tezeer stemmingswerking beogen om een probleem nog helder te
stellen, ik geef het toe. Artisticiteit, ten overstaan van een historisch gegeven, heeft
altijd iets bangelijks. Maar hij stelt, hoe bangelijk en de historie onrecht aandoend
dan ook, een actueel probleem, en dit is het belang van het boek. Ik persoonlijk ben
het niet met Stroman eens; ik ontzeg hem het recht, zonder één woord over de sociale
toestanden, de massa voor te stellen als het zwarte schaap; ik acht dat hij voor het
sociaal verschijnsel der Dopers, dat met de
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Waldenzen begint en met de Quakers nog lang niet is afgelopen, evenmin oog heeft
gehad als voor hun innerlijk vuur, ontstoken aan het vuur der brandstapels. Maar ik
begroet in Stroman, hoezeer gehandicapt en bijkans verduisterd door artisticiteit, een
schrijver in wie iets omgaat.

Stroomlijnen
Leonhard Huizinga: ‘De gestroomlijnde wereld’
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik hier en daar met genoegen, met het popelend
gevoel van inderdaad op reis te gaan, dit vlotgeschreven boekje met reis-impressies,
met soms geestige wenken voor de toerist, wat hij doen en laten moet, heb
doorgevlogen. Gelezen heb ik het niet, het zou zonde en jammer geweest zijn, zo
iets ernstigs te gaan verrichten, terwijl zoveel sprankelende humor onder u
voorbijschiet. Het boekje zelf is ‘gestroomlijnd’, soms als een lachspiegel, soms als
de wereld zelf, gesteld dat men haar uitsluitend weerkaatst zou willen zien in
rimpelend water. Alles in dit rapide boekje is vluchtig als in vogelvlucht gezien. Maar hier begint de vergissing. De schrijver vertelt zelf heel goed, hoe men, juist in
een vliegtuig, de dingen beneden op aarde weer de stilte ziet aannemen als op een
primitief schilderij. Snelheid, als elke zonde, overwint zichzelf, tenzij men er à tout
prix prijs op stelt haar te koesteren. De Diesel doet onbewogener genieten van het
landschap dan de trein deed. De nieuwe autowegen, zoals men er vlakbij waar ik
woon, tussen Vreeswijk en Bommel, heeft aangelegd, bieden meer uitzicht, reeds
door de afwezigheid der bomen, op wat Rembrandt en Maris moeten gezien hebben,
dan bijvoorbeeld de met meidoorn bezoomde Walcherse kronkelwegen, waar Huizinga
overigens ook een treffende beschrijving van levert, wanneer men zich daar per auto
voortbeweegt. Het is juist omdat wij de snelheid van beweging zijn gaan lief hebben,
dat wij daarvoor ruime wegen kiezen. En het nut dat deze snelheid haast on-
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merkbaar afwerpt, behalve dan de sensatie zelf, is vooral, dat men eerder ter plaatse
is, en tijd heeft voor een wandeling, langs die kronkelwegen, en daar dan zelfs de
huifkar te vlug gaat vinden. De stroomlijn in de wereld van tegenwoordig is geen
truc, geen gezichtsbedrog. Het is de met mathematische nauwkeurigheid berekende
hoedanigheid, aangebracht in het materiaal zelf, waardoor dit sneller en stiller
nochtans, als met gecomprimeerde vaart, zijn weg vervolgt. Er zit iets in de stijl van
Leonhard Huizinga dat deze vaart heeft. Vooral, merkwaardig genoeg, als hij stille
dingen beschrijft, zoals het eenzaam geluid van schaatsenrijders, 's avonds, op een
gracht, of andere details, zoals het mishandeld ezeltje in Egypte. Dat hij naar
kleinigheden kijkt op de gestroomlijnde wereld, bewijst dat hij beter is dan hij zijn
wil. Hij is niet zo brutaalweg leuk als het schijnen mag. De wereld onder hem vliegt
aan stukken, maar één dier stukken kan hij soms met omzichtigheid oprapen. Dan
volgt een korte gêne, een hand wuift uit het portier, en weer, met verdubbelde vaart,
stuift de Minerva het eigen stof voorbij en spoedig uit zicht. Maar nog niet naar
Athene, niet naar het Parthenon, grootser bewegend dan enig schip, en, zegt Renan,
dan enig schip ener kerk. Niet zelfs naar de Opera, klinkender dan een harp, of naar
de Beurs, klinkender dan haar munt. De reis gaat de wereld om, om zichzelf te
achterhalen, dat snelle ding, steeds ons vooruit. Maar ook dit is zo oud als de weg.
Draai u om, zegt de Arabier, en gij ontmoet u zelf in de woestijn. En zij wisten wat
reizen was. Maar ook dit is zo oud als de weg, als de weg waar gras over groeit.
Zo ben ik zelf aan het ‘stroomlijnen’ geraakt. Leonhard Huizinga vandaag, als
toen, Rabelais, heeft toch gelijk: mieux vaut de rire que de larmes écrire. Een deugd
is nooit minder omdat men er om lacht. - Deugt iets in dit boekje? - Ja, iets, zelfs
zozeer, dat de uiteenzetting wacht op een volgend boek.

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

801

Vrouwenspiegel
A.H.M. Romein-Verschoor: ‘Vrouwenspiegel’. Een
literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster
Henr. Roland Holst: ‘De stem die roept’
Wat is deze vrouwenspiegel? Er is een woordspeling in dit enkele woord, dat de titel
vormt van Romein-Verschoors boek. Ten eerste is vrouwenspiegel, of venusspiegel,
de naam van een plant die als klaproos of korenbloem een zusterplant van het koren
mag heten, en ten tweede is vrouwenspiegel, en dat is volgens de naderaanduidende
sub-titel de eigenlijke betekenis, de vrouwelijke romanschrijfkunst, zodanig
overzichtelijk en helder in dit essay in beeld gebracht, dat er zich een stuk Nederlandse
beschavingsgeschiedenis uit laat aflezen. Maar men doet goed, bij het lezen van deze
literair-sociologische studie over de Nederlandse romanschrijfster, wanneer men de
strekking van dit boek dieper in zich wil opnemen dan als een panorama van raak
getypeerde romanschrijfsters, het beeld van de tweelingzuster van het koren niet te
vergeten. De kunst is, hoe zeer schijnbaar zelfstandig, een begeleidend verschijnsel
van het leven; leven en kunst raden, over en weer, als tweelingen, eigen gedachten
uit elkanders bewegingen. Voor Romein-Verschoor maakt dit ‘raden’ van
levensbewegingen de grootste aantrekkelijkheid van kunst uit. Maar nu een dieper
kwestie: is er voor ons vrouwen een verder emancipatie denkbaar dan het zusterschap?
Bevat dit niet meer rechten en plichten dan het vooral door de man, wegens
jeugdherinneringen, op een voetstuk gestelde, boven verplichtingen uitgeheven,
sentimenteel geprivilegeerde moederschap? Doen wij juist, wanneer wij de
vertroebelde eerbied daarvoor helpen bestendigen, en mogen wij ons, met een beroep
op deze doorgaans kortzichtig en bij uitstek eigenbatelijk vervulde functie, van
verdere verplichtingen ontslagen achten? - Hoe weinig moeders zijn moeders. Slechts
zij immers, voor wie het kind bestaat, ook buiten de bezitsver-
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houding ten opzichte van het eigen kind om. Slechts zij, voor wie elke naaste, kind
of mens, een verzorging behoevend kind is. Slechts zij, wier instinct tot een gedurig
hulpverlenen drijft in de eerste plaats jegens de ‘moederlozen’, dus in de laatste plaats
jegens het reeds bevoorrechte eigen kind. Boutens zegt het zo prachtig in een van
zijn ‘Bezonnen Verzen’:
Die als een moeder geboren wordt,
En voor de taak staat, die zij vindt,
Die komt wel kracht en tijd te kort
Voor een eigen huis, voor een eigen kind.

En deze schitterende poëzie is eerder gericht aan de lerares, de moeder-overste, de
hoofdverpleegster, de ‘moeder van barmhartigheid’ zoals het opschrift van dit gedicht
luidt, dan aan de uit het eigendom van kroost waardigheid en zelfvoldoening puttende
stakker.
Maar nu het zusterschap. Het is niet een natuurdrift, het is niet een genade, het is
een voorwaarde tot het binnentreden in de maatschappelijke samenleving. Het is de
‘conditio sine qua non’ die verplichtingen oplegt en zich handhaven moet door de
vervulling van die verplichtingen. Wij vrouwen zijn, als vennoten, nieuwelingen;
onze eerste plicht is minder aan tradities gebonden te zijn. Wij zijn schoorvoetend
tot de maatschappij toegelaten in een tijdperk waarin men iets anders nodig had dan
de voortzetting van het bestaande. Zo is onze ergste tekortkoming onze gemakzucht,
ons sanctioneren ener door ons niet geschapen en spaaklopende orde, ons meegaan
bijvoorbeeld met politieke leuzen. Ik schaam mij als vrouw, als ik hoor dat de
communistische partij in Frankrijk het vrouwenkiesrecht niet aan de orde stelt, omdat
dit een verschuiving naar rechts ten gevolge zou hebben; als ik in de Russische
illustraties Stalin zie, een arbeidster een prijs van verdienste uitreikend, en daarnaast
lees, dat de vrouwelijke vrijheden, de winst der revolutie, stuk voor stuk weer te niet
worden gedaan; ik schaam mij
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als ik in Duitsland de lippenstift hoor verbieden en de gezins-slavernij weer als
alleen-zaligmakend hoor aanprijzen.
Romein-Verschoor, als ik juist zie, heeft zich in deze studie ten taak gesteld na te
gaan, in hoeverre de Nederlandse vrouw, weerspiegeld in romans door vrouwen
geschreven, vooral sinds 1880, toen ‘de nieuwe lente en het nieuw geluid’ begon in
leven en literatuur, haar verplichtingen vervuld heeft of niet vervuld heeft. De studie
heeft de gestrenge ernst van een doorgaans grimmig requisitoir. De curve der
ontwikkelingsgang is niet bemoedigend: emancipatie - heimwee - vrijheidskoketterie
- psychologische tijdsproblemen. De vrouw toen zij zich vrijmaakte, heeft verzuimd,
aldus Romein-Verschoor, zich in verbinding te stellen met de andere misdeelde
groep, het proletariaat, die gelijktijdig ontwaakte. De emancipatie was gemakkelijk
als een burgerlijke evolutie en had geen breder basis dan een bepaalde klasse. Er zijn
ten slotte twee scheppende partijen in de wereld, de rest verdeelt en administreert:
de intellectuelen en de arbeiders. De vrouwen hebben zich slechts bij de intellectuelen
aangesloten. Zij hunkeren nu, wat het gevaar is voor elke intellectueel, tot de
verdelende en administrerende bovenlaag toegelaten te worden. Ik heb grote
bewondering voor deze studie, niet omdat het historisch overzicht der schrijfsters zo
compleet is, niet omdat op schrijfsters als Top Naeff geen onverbiddelijker kritiek
te leveren valt, niet omdat hier scherp wordt afgekeurd, want die gave bezitten meer
essayisten in ons land, maar vooral omdat Romein-Verschoor, waar zij bewondert,
ook inderdaad bewondert en deze bewondering, hetgeen in ons land waarlijk een
zeldzaamheid is, welsprekend en overtuigend doet zijn. Haar bewonderingen zijn
haar meesterstukjes; de passage over Nine van der Schaaf, om er één te noemen, is
door een machtige pen geschreven.
Ik heb maar één ernstig bezwaar tegen deze studie. Door zich uitsluitend tot
romanschrijfsters te bepalen, heeft zij zich opzettelijk een grote kans uit de hand
laten glippen: een beschouwing over Henriëtte Roland Holst. Wat hier en daar in dit
opstel
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over deze onze grootste dichter en representatiefste vrouw, wier gelijke men ook
elders moeilijk zal vinden, gezegd wordt, doet naar uitvoeriger kenschetsing
verlangen. Zo leest men hier over Henriëtte Roland Holst: ‘Haar vlammende haat
tegen de burgerlijke maatschappij heeft haar niet volkomen los gemaakt van
burgerlijke normen; sympathie heeft bij haar plaats gemaakt voor verachting, en
wanbegrip voor willen begrijpen en idealisme, maar haar schoonste en gaafste verzen
zijn gewijd aan de goedwillende burgerlijke vrouw ‘tussen twee werelden’. Tegenover
haar proletarische figuren houdt zij een teveel aan eerbied-voor-leed, dat - zij het op
een aanmerkelijk hoger plan dan in de psychologisch-realistische roman - een
blijvende afstand schept.’
Dit is ongelooflijk scherp en juist, maar slechts van een zeker gezichtspunt uit
onweerlegbaar. Henriëtte Roland Holst is inderdaad ‘op de kentering der tijden
geboren’. Haar eerbied-voorleed bedoelt niet de proletariërs met meewarigheid te
vernederen, maar de burgerlijke klasse tot inzicht te brengen; haar idealiseren heeft
immer de gebarsten bijklank van een wanhopig moed-inspreken. Voor Henriëtte
Roland Holst is het zustergevoel werkelijkheid. Men kan er om lachen, dat Schillers
woord van meer dan een eeuw geleden ‘Alle Menschen werden Brüder’ nog verre
van vervuld is, de dichteres blijft dit woord gestand. Zij heeft er, als Beethoven,
onvergankelijke muziek van gemaakt. Er is iets naïefs in, ongetwijfeld, dat Henriëtte
Roland Holst voor haar verwachtingen in de mensheidstoekomst steun zoekt in de
menselijke figuur van Christus.
Christus, ge zijt in uw zachtheid gekomen,
en hebt de groote vragen opgelost;
uw zijn heeft ons van veel twijfel verlost,
uw doen ontvoerd aan makkerlooze droomen.

Aldus staat te lezen in ‘Een klein kerstoratorium’, in Henriëtte Roland Holsts laatste
werk ‘ De stem die roept’, een verzame-
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ling spreekkoren geschreven tussen 1927 en 1936. Het is een bundel die
Romein-Verschoor nog niet kende, nog niet kennen kon, toen zij haar Vrouwenspiegel
schreef. Het is vooral het laatste spreekkoor, geschreven 1936, dat een hernieuwde,
en weer oude, Henriëtte Roland Holst doet kennen. Een Jonge Socialist vraagt aan
de Geest van de Meidag van Morgen:
O geest, met welke meer zijt ge?
En de Geest antwoordt:
Met de onverzetlijke' in hun zachtheid die afzwoere' als onreedlijk het
geweld en als onmenschlijk...
En dezelfde Geest van de Meidag van Morgen omschrijft zichzelf met een herinnering
aan het ontstaan van het Volksfront in Frankrijk, met de magistrale versregels:
Ik was
met de jeugd van Parijs, dien dag, dat Juligloed
omgloeide de betoogers. Rij aan rij
kwam op, de teekens weggedaan voor goed
die groep van groep plachten te scheiden... Blij
en sterk marcheerden zij, met hunne armen
hielden z' elkanders hals omvat
als om elkaar in 't gevaar te beschermen.
Eén roep steeg uit hun rije', één reuzenblad
verkondigde: ‘ziet makkers, socialisten,
de jeugd is één!’ daar waar zij kwamen vloog
gejuich haar tegemoet; geheele risten
mannen en vrouwen weenden. Wie diè dag
beleefd heeft, en openstaat voor het worden,
kon iets der komende dagen verstaan;
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gemeenschap komt zijn eenzaamheid omgorden;
hij sterft niet arm...

Maar deze verheven taal is niet het terrein der romankunst. De roman heeft een andere
weg. Romein-Verschoor eindigt haar studie met het constateren van een verschijnsel
dat haar voorkomt een winst te zijn: de sociologische belangstelling van allerjongste
romanschrijfsters. Het maatschappelijk milieu wordt niet enkel bepaald, het krijgt
een functie. Dit is zeer zeker een bewustheidsverruiming, maar ik betwijfel of het
meer is dan een geestelijke mode, en, als het winst is, of het de soort winst is die wij
nodig hebben. Het individu is weerlozer, als bij Freud, naarmate zijn biologische
samenstelling reeds zijn noodlot formeert; en waar de individuele geestkracht ophoudt
zich over dit werktuigelijk noodlot heen te tillen, houdt ook de gemeenschap op
kracht uit te stralen en wordt een schema. Ik voor mij zie winst in boeken als die van
Virginia Woolf, waarin de wortels der menselijke structuur te sterk worden geacht
om zich in één individu uit te kunnen leven. Onderlinge gebondenheid der mensen
is noodzaak om mens te kunnen zijn. Zo heb ik meer bewondering dan
Romein-Verschoor voor Elisabeth Zernike. Ik geloof dat zij met wat meer literaire
verzorging haar voornaamste tekortkoming, een minderwaardigheidsgevoel, zou
afleggen, en dat het enkel een gebrek aan stijl is, wat haar verhindert te zijn wie zij
is. Noem dit optimisme. Ik hoop zo dogmatisch te blijven, dat ik van welke zijde
ook de nadering van een flauwste verwezenlijking van mijn hoop kan begroeten.

Jacobus Revius 1586-1936
I
Het is in november van dit jaar 350 jaar geleden dat Jacob Reefsen, Jacques de
Réves, of Jacobus Revius, te Deventer geboren werd. Een herdenking van deze
merkwaardige figuur, dichter,
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gereformeerd predikant, medewerker aan de Bijbelvertaling, historicus, heeft als
iedere herdenking slechts in zo ver zin, als de betrokken persoonlijkheid nog voor
vandaag betekenis heeft. En dit is met Revius, evenals met zijn tijdgenoten Stalpart
van der Wielen, slechts enkele jaren ouder, en Kamphuyzen, in hetzelfde jaar als
Revius geboren, in bijzondere mate het geval. Revius de calvinist, Stalpart de
priester-edelman, Kamphuyzen de vrijzinnige, hoezeer onderling verschillend,
vertegenwoordigen met hun drieën iets dat afsteekt tegen hun veel beroemder
leeftijdgenoten Hooft, Breero en Vondel, die gemeen hebben Amsterdammer te zijn.
Al vertoont reeds de Republiek, als zij zich Noordnederlands consolideert, het karakter
in menig opzicht een ‘Amsterdam en ommelanden’ te worden, een door een brede
ring van landgewesten militair gewaarborgd Venetië, een generatie als die van Revius,
Stalpart en Kamphuyzen doet uitkomen wat zich in de ommelanden, in Deventer,
Delft en Dokkum, roerde en gedecentraliseerd roeren bleef. Het zijn provincialen,
hun gedichten en leerstellige geschriften doen middeleeuwser aan dan die van de
Amsterdamse groep, die een moderner geest en meer toekomst heeft, maar hun
provinciale achterlijkheid, als ik het zo noemen mag, heeft iets blijvends, gedraagt
zich langzamer tegenover mode en richting, en is minder door de tijd gekleurd. Zij
vertegenwoordigen het tijdperk ‘Maurits’ in de letterkunde.
2
Het onderscheid Amsterdam en ommelanden is in Revius' geval niet willekeurig.
Hij heeft in de hoofdstad zijn jeugd doorgebracht, als balling.
Hij was, als reeds gezegd, in november 1586 te Deventer geboren, in januari 1587
pleegde de Engelse commandant Stanley het beruchte verraad, dat de stad in
Spaansgezinde handen deed overgaan. De familie Reefsen zocht een heenkomen
naar Amsterdam, maar keerde in 1591, toen Maurits Deventer heroverde, niet naar
het land van herkomst terug. De vader van Revius
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schijnt in 1601 te Amsterdan aan de pest, die daar toen heerste, overleden te zijn.
‘Schijnt’, zeg ik, want niets omtrent die man is zeker. Ook zijn geslacht niet. Hij is
het type van een door een omwenteling tevoorschijn geroepen ‘homo novus’, die in
Deventer met een burgemeestersdochter trouwt, en een carrière maakt die weer even
plotseling wordt afgebroken. In heel Revius' leven liggen familie-omstandigheden
als een duistere schaduw, waar men niets van weet, waar hij zelf nooit over spreekt,
maar waarvan men, de hemel weet hoe, als bij Potgieter, voortdurend vermoedt dat
zij de innerlijke tragedie van zijn leven uitmaken. Zo heeft hij, om even vooruit te
lopen, negen kinderen gehad die hij alle overleefd heeft. Een dochtertje is bij de
brand van Revius' huis, toen hij predikant te Deventer was, in de vlammen
omgekomen. Persoonlijke gevoelens geeft Revius geen recht van toegang tot zijn
gedichten, men zoekt bij hem tevergeefs naar klachten over huiselijk leed gelijk
Vondel te schrijven vermocht. Revius, en dit is typerend voor zijn werkwijze,
transponeert zijn gevoel in een Bijbelse figuur, en het is in de aangrijpende
beschrijving van de kindermoord te Betlehem, dat men een persoonlijke ervaring
raden kan, het is in de slotterzine van zijn sonnet aan ‘Maria bij 't Cruyce’ dat een
‘Kindertotenlied’ verborgen ligt:
Het crachtige geloof weerhieldse in dien noot
dat zij niet met haer kint en smakede de doot:
noch leetse meer als oyt de grootste martelaren.

Erger nog dan het verlies van kinderen, moet, voor een steil mens als Revius, de
nimmer geëindigde strijd geweest zijn met zijn ten slotte enige zoon Richard, die
een doordraaier was en ‘lak’ had aan een vader, die toen, let wel, regent was van het
z.g. Statencollege te Leiden, dus zoiets als officieel opvoedkundige, aan wiens leiding
de op een beurs studerende theologanten werden toevertrouwd. Gedichten als ‘De
dood van Philips van Egmont’, waarin de schim van de vader de trouweloze
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zoon zijn ondergang voorspelt, een gedicht dat blijkbaar zo grote betekenis voor
Revius had dat hij het herschreef in een later gedicht ter gelegenheid van ‘de eerste
victorie der Sweedsche cryghsmacht tegen de ondanckbare Saxen’, tonen weer
hetzelfde verschuiven van persoonlijke ervaringen binnen een markante, ditmaal niet
bijbelse, maar historische figuur. Er is in Revius' gedichten veel haat, veel grimmige
humor, veel polemische geestigheid, nergens echter heb ik het ‘ondeugend oog’
gevonden waarvan Busken Huet gewaagt. Alles in Revius is militant, bitter, driftig,
alles heeft de onverzoenlijkheid van iemand grootgebracht in burgeroorlogen, nergens
is een ‘laisser aller’ van de geest. Geen spontaan liefdesgedicht, geen letter in al zijn
werk is zijn vrouw gewijd. Zijn persoonlijk leven, als hij schrijft, blijft een gesloten
boek, en, gaat men vermoeden, een met opzet gesloten boek. Zijn vrouw sterft; Revius
is dan bijna zestig; hij hertrouwt terstond, wat Cats daar ook van gedacht moge
hebben. Een onkreukbare, onbreekbare man, met een harde, schorre hartstocht, een
man zonder droom, met enkel geloof, aardse liefde als een te geringe troost afwijzend.
Een bar mens voor wie de wereld een barre woestijn was; een laaiende, gewonde
woede, zekerheid en zelfloutering puttend uit verloren illusies.
3
Toen zijn vader te Amsterdam gestorven was, kreeg zijn moeder, de Deventerse
burgemeestersdochter, gedaan, dat Revius op kosten van de stad Deventer te Leiden
voor predikant zou worden opgeleid. De predikanten waren in de 17de eeuw van een
andere stand dan tegenwoordig. Evenals de dokter heeft de predikant nog lang moeten
wachten, eer hij als de jurist door staatscentraliserende invloed, als ‘heer’ werd
erkend. De consistories, de kerkeraden, bestonden uit heren, de predikanten werden
door deze aangesteld, maar kwamen voort uit het volk en bleven volk. In Vondels
hekeldichten zijn de predikanten nog duidelijk opruiers, agitatoren, en dit geldt in
de eerste plaats
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voor de Calvinistische predikanten die staat en kerk niet in te nauw verband wensten,
die de ‘kleine luiden’ vertegenwoordigden in hun tijd. De krant bestond nog niet, de
publieke opinie werd gevormd en beïnvloed door de preek, waarin actualiteiten met
het gezag van het toepasselijk bijbelwoord onder een zekere gezichtshoek werden
toegelicht. Zo was de opleiding der predikanten van publiek belang, en de Nederlandse
universiteiten danken niet in de laatste plaats hun ontstaan aan de als noodzakelijk
gevoelde wetenschappelijke predikantenvorming. Maar terstond rees de vraag: gaf
de universiteitsbul toegang tot de kansel, of bleven de consistories het hoogste gezag.
In Leiden waren de hoogleraren het over dit allergewichtigst geschilpunt betreffende
de suprematie van Staat of Kerk principieel oneens, en het was juist toen Arminius
en Gomarus daarover disputeerden, dat Revius zich als student liet inschrijven. Hij
heeft zich over deze kwesties toen nog niet het hoofd gebroken. Eerst veel later, als
het gaat spannen, als Advocaat en Stadhouder partij kiezen, treedt hij met een
theologisch strijdschrift over de predestinatie, in 1617, als overtuigd Gomarist voor
de dag. Als student zocht Revius een neutraal terrein en vond dit in de taalstudie. De
letteren moeten voor hem, als voor menig humanist en posthumanist, een toevlucht
geweest zijn. De letterlijkheid van een woord, van Gods woord in de eerste plaats,
had voor hem een onweerstaanbare macht. De meeste van zijn latere strijdschriften
gaan woord voor woord de bestreden tegenstander na, en argumenteren door woord
voor woord op onjuistheden te wijzen. Ook zijn gedichten lijden, zou men kunnen
zeggen, door een te strenge en aanhoudende accuratesse. Er is geen nuance in, geen
pauze, geen stilte, die een gedicht meer doen suggereren dan het zegt. Alles is stipt,
realistisch stipt, gruwelijk stipt soms, omdat het zo bij de zaak blijft en geen andere
gedachte vrij spel geeft dan wat precies wordt uitgedrukt. Men leze de passages van
de bloedige schermutselingen in de ‘Verovering van Deventer, 1591’. Geuzenliederen
zijn even rauw, maar zij zijn lyrisch en naar de vorm haastig en slordig en nog
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in het strijdgewoel geschreven. Revius' overwogen klassieke alexandrijnen echter
maken, als kader, de rauwheid tot een onmenselijke wreedheid, en hij schrikt daar
niet voor terug, neen, want zo gaat de voorzienigheid haar onverzettelijke gang op
aarde. Er kan stichting schuilen in een afgrijselijk schouwspel. Het is van mannen
als hij dat Jeremias de Decker later met afschrik zegt, dat zij ‘heet onder het harnas’
waren. Maar in Revius' tijd was de vrede nog niet getekend, hij vocht met de pen,
omdat hij die beter hanteerde dan het zwaard.
En ick, o Prince, die de pen
wat beter dan de spiessen ken.

Met grote vreugde gaat Revius als student van Leiden naar Franeker, waar de grootste
hebraïci van zijn tijd hoogleraar zijn. Met nog groter vreugde maakt hij, na zijn studie,
een reis door Frankrijk, de gebruikelijke route langs Orléans en andere universiteiten,
die ook Stalpart, op weg naar Rome, enige jaren tevoren had afgelegd. Deze reis is,
in innerlijk opzicht, het glanspunt in zijn leven: hij wijdt er, veertig jaar later, de helft
der korte autobiografie aan, waarmee hij zijn geschiedenis van Deventer, ‘Daventria
illustrata’ besluit. In 1612 is hij terug in zijn vaderland. De stad die zijn studie
bekostigde heeft niet terstond plaats voor hem, hij moet in Winterswijk en elders
‘antichambreren’ alvorens in 1614 te Deventer tot predikant benoemd te worden.
Hij trouwt daar, als zijn vader deed, een burgemeestersdochter. Zijn grote
geletterdheid, zijn leerstelligheid, zijn ijveren ‘in abstractis’, doen hem meer in tel
zijn bij zijn meerderen, de classis, de synode, dan geliefd bij zijn gehoor. Geen preek
is uit zijn 26-jarige loopbaan als predikant bewaard gebleven, geen geruchten, als
bij Kamphuyzen, doen de ronde, dat de gemeente van heinde en ver tezamen stroomde
en tot buiten het kerkgebouw ontroerd stond toe te luisteren, geen opschuddingen,
als bij Smout, zijn van zijn gesproken woord uitgegaan. De levenskans echter van
de érudit, om in het centrum
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van eruditie een plaats te krijgen, heeft hij zich laten ontglippen. In 1621 werd hij
voor Leiden aangezocht. Hij heeft uit dankbaarheid jegens Deventer, de stad waar
hij aan hing als ware hij er met een ‘moedercomplex’ aan verbonden, het Leidse
aanbod geweigerd. Men kan daar een nobele handeling in zien, het is en blijft jammer.
Men voelt dat de man die terzelfder tijd de Kathechismus in het Grieks vertaalde en
via Haga, die toen zaakgelastigde te Constantinopel was, deze vertaling aan de
patriarch der Orthodoxe Kerk deed toekomen om hem terug te brengen van
Pausgezindheid, meer in zijn mars had dan plaatselijke kerkgeschillen te beslechten
en een gewestelijk Athenaeum in zijn stad te helpen oprichten, al zeide hij ook dat
hij deze vertaling van de Kathechismus mede ondernam, om de jeugd bij het onderwijs
een rechtgezinde Griekse tekst onder ogen te brengen. Zijn moeder en vrouw, zijn
gemeente, bonden hem dus aan Deventer. Is het toeval, dat juist in ditzelfde jaar zijn
eerste dichterlijk werk verschijnt, een berijming van het Hooglied, waarin de
allegorische betekenis van dit bruiloftslied met nadruk naar voren wordt gebracht?
De verknochtheid van God en gemeente, van herder en kudde. Het is geheel in Revius'
trant, in de trant van het echt-Nederlands realisme dat hij vertegenwoordigt, in het
kleinste voorval, mits van nabij beluisterd, het eeuwige proces des levens te vernemen.
Bijna twintig jaar later, in 1640, komt het Leidse aanzoek, in andere vorm, terug: het
regentschap wordt hem aangeboden van het Statencollege. Dan gaat het anders.
Ditmaal tracht men hem te Deventer te houden, maar Revius zelf beweegt hemel en
aarde om naar Leiden te kunnen vertrekken. Wat is er gebeurd? Men zou eerder
denken, dat de zoveel oudere man, die bovendien reeds aan het geschiedverhaal van
zijn stad arbeidde, vastgeroester was dan de jeugdige predikant? Het tegendeel is
waar. Revius voelde zich vrijer. Zijn verplichtingen jegens de stad waren voldaan,
het Athenaeum opgericht, de geschillen beslecht. Maar er is, naar mijn indruk, ook
een literaire aanleiding waarom hij Deventer vaarwel zei. Want juist in 1640 was
zijn Psalmvertaling gepu-
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bliceerd, geen nieuwe berijming, een woord voor woord verbeterde Datheen. Noch
zijn geliefde stad echter, noch de classis, noch de provinciale synode, wilden deze
nieuwe psalmen voor de kerkdienst accepteren. Heeft die teleurstelling hem tot de
aanvaarding van het Leidse ambt doen besluiten? Men is er toe geneigd dit aan te
nemen, als men bemerkt dat zijn ‘Daventria illustrata’, het geschiedverhaal van
Deventer dat hij te Leiden voltooide, juist afsluit met de vermelding van de uitgave
dezer psalmen, waarop dan niets anders meer volgt, behalve nog een titel van een
gedichtenbundel, dan de korte autobiografie, waarover ik reeds sprak, als een
uitgegroeide handtekening, als een afsluitend vignet.
4
Revius' verder leven te Leiden, hoezeer hij zich opwond tegen Descartes, is niet
opwindend. Hij liep, als regent van het internaat, met de armen op de rug tussen de
banken heen en weer der studerende jongelui. Talrijke scripties zijn met verering
aan hem opgedragen. Intussen verkreeg hij niet het hoogleraarschap in het Hebreeuws,
waarop hij aanspraak kon doen gelden, en was hij wel genoodzaakt met zijn voor
Descartes ijverende subregent Heereboord, waarover Van Vloten in zijn IJselkout
voldoende prijzenswaardigs en onprijzenswaardigs vertelt, onder één dak te blijven
leven. Zijn zoon trouwde met de dochter van de chef-kok, wiens financiële taktiek,
bij de inkoop van levensmiddelen, niet boven verdenking verheven was. En Revius
moest alles dekken met zijn moreel prestige, werd voor de curatoren geroepen als
het getwist met Heereboord te hoog liep, mocht de naam Descartes niet meer ex
cathedra uitspreken, deed het dan toch weer in particulier uitgegeven brochures,
verloor zijn vrouw, hertrouwde, verloor zijn zoon, woonde met zijn kleinkinderen,
en ligt, ten slotte, sinds 1658, te rusten in de Leidse Pieterskerk. Toch is er meer
ruimte in deze Revius der laatste periode. In de diepgaande puriteinse strijd van die
dagen omtrent het dragen van kort of lang haar, een strijd waarvan
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men de waarde licht onderschat, als men niet aanneemt dat een gehele levensopvatting
ten toon gespreid kan worden in een enkele uiterlijkheid, stond hij het dragen van
lang haar toe, ofschoon hijzelf, naar men op zijn portret zien kan, het haar kort droeg.
Zijn studie over de grote Spaanse Jezuïet Suarez getuigt van een bewondering, die
een Nederlands Calvinist tot grote eer strekt. Wellicht achtte hij Descartes'
denkbeelden verderflijker dan wat ter wereld ook en zag hij in de tegenstanders van
een voorgaand tijdperk, nu de oorlog voorbij was, bondgenoten. Frontsoldaten die
hun vroegere vijanden beter verstaan en meer respecteren dan de thuisgebleven
burgers van hun vaderland.
5
Revius' gedichten zijn nooit populair geweest. Ook in hun eigen tijd niet. In 1630,
te Deventer, kwamen zij uit onder de titel: Overysselsche sangen en dichten. Ze zijn
tot 1930 niet herdrukt. De ‘tweede uitgave’, te Leiden, van 1634, was, zoals Dr.
W.A.P. Smit het noemt, een ‘pseudo-druk’. De Leidse uitgever nam de voorraad van
zijn Deventerse collega over, maakte een nieuw voorwerk met een proza-opdracht
aan Heinsius en twee lofdichten, voegde vier vel nieuwe gedichten aan het slot toe,
en gaf dus eigenlijk de eerste druk, iets vermeerderd, nogmaals uit. In 1634 woonde
Revius tijdelijk te Leiden voor de revisie der vertaling van het Oude Testament; het
ligt voor de hand te vermoeden, dat hij van de gelegenheid heeft gebruik gemaakt
om zijn geesteskinderen wat meer naar het centrum des lands te doen verhuizen.
Zulke uitgevers-trucs wijzen nu juist niet op een gretige belangstelling bij het publiek.
Stalpart en Kamphuyzen hadden ze niet nodig. Revius' naam heeft twee eeuwen lang
gedreven op zijn geschiedkundig werk ‘Daventria illustrata’. Als dichter herleeft hij,
wonderlijk genoeg, door Van Vloten, die in 1863, na Kamphuyzen te hebben
uitgegeven, ook van hem een bloemlezing samenstelt met een inleiding. Het zijn de
historische gezangen die hem getroffen hebben, de voortzettingen der Geuzenliederen,
de realistische
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detailbeschrijvingen. Van dit moment klimt Revius' roem. Huet, in zijn studie over
Cats, wijst op Revius om aan te tonen wat Cats ontbrak: de passie; het bekende ‘kunst
is passie’, later door Van Deyssel herhaald, vormt met zoveel woorden het motief
van Huets Revius-passage; Abraham Kuyper, in zijn rede over het Calvinisme en de
kunst, noemt Revius, maar eveneens slechts ‘en passant’, tussen Huygens en Cats;
Te Winkel bespreekt Revius als een der Psalmvertalers, maar zijn duidelijke voorliefde
geldt Kamphuyzen; Kalff prijst Revius als sonnettendichter en stelt hem als zodanig
op de ereplaats tussen Hooft en Vondel.
In 1895 verschijnt de uitgebreide dissertatie van Posthumus Meyjes, waarin men
alle gegevens omtrent Revius' leven en werken vinden kan, maar waarin, in een
theologisch proefschrift alleszins verklaarbaar, in de laatste plaats over de dichter
Revius gesproken wordt. Ten slotte verschijnt te Leiden in 1928 het letterkundig
proefschrift van W.A.P. Smit, en als gevolg hiervan - ik ga enkele bloemlezingen
door anderen hier stilzwijgend voorbij - in 1930 een nieuwe uitgave van Revius'
geestelijke poëzie, in 1935 alle overige gedichten. De uitgeversmaatschappij die dit
heeft ondernomen, de maatschappij ‘Holland’ te Amsterdam, mag hier wel met ere
vermeld worden. Smits uitgave, met uitvoerige historische en taalkundige noten, zal
wel voor lange tijd de standaarduitgave van Revius blijven.
Smits proefschrift brengt Revius in verband met de ‘Leidse school’, met Daniël
Heinsius, met de emblemata-poëzie, hij wijst op invloeden van Ronsard en Du Bartas.
Vervolgens ontvouwt hij een ‘systeem’, waarmee Revius' poëzie eerst recht haar
waarde krijgt. Smit heeft namelijk, in een exemplaar der Overysselsche sangen en
dichten, aantekeningen, varianten en omzettingen van de hand van de dichter zelf
gevonden. Deze aanwijzingen volgend heeft hij ontdekt dat Revius geen losse lyrische
gedichten heeft willen schrijven, maar dat deze gedichten strikt in de volgorde staan
van de gang van het Bijbelverhaal, welk verhaal zij van boek tot boek, beginnend
bij Ge-
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nesis, eindigend bij het Laatste Oordeel, begeleidend illustreren. Zo maakt de
rangschikking deze religieuze poëzie tot een organisch geheel, tot een ‘Epos der
Godsgeschiedenis’, gelijk Smit het deel der geestelijke gedichten noemt. Revius
treedt hiermede binnen de kring der dichters die als Dante, Du Bartas, D'Aubigné
en Milton, een volledige wereldafbeelding hebben ontworpen, waarbij Revius dan
als grondplan voor zijn gedicht het Oude en het Nieuwe Testament zou gekozen
hebben. De argeloosheid van de oorspronkelijke titel ‘ Overysselsche sangen en
dichten’, - waarbij sangen zingbare, dichten spreekbare poëzie aanduidt, maar zeker
niet zo ver gaat als een onderscheid te maken tussen geestelijke en ‘overige’ poëzie,
- het feit bovendien dat er in het ‘epos’ talrijke doublures zijn die hetzelfde
schriftuurlijk voorval verhalen, het feit dat er ernstige lacunes zijn, - zo ontbreekt,
om er één te noemen, Marcus tussen de evangelisten, - behoeft nog niet aan Smits
stelling te doen twijfelen. Waarom zou Revius de Bijbel, die hij vertaalde, minder
op de voet hebben gevolgd dan de auteurs die hij bestreed? Maar bestaat het scheppen
van een ‘epos’ niet in de eerste plaats uit het scheppen van de vorm daarvoor? En
dit is in Nederland, mede om redenen welke Herman Gorter in zijn ‘cri de coeur’
over Vondel in zijn machtig boek ‘ De groote dichters’ aangeeft, nimmer gelukt.
Zelfs Der Mouw heeft bij zijn de wereldstructuur beschouwende gedichten de
sonnetten-cyclus gebezigd, en de enige gedichten die in onze taal waarlijk een epische
inslag hebben, de Reinaert, de Mei, de Joodse liederen van Jacob Israël de Haan,
kenmerken zich door een losse bouw, door vrije accenten, door een ritme dat meer
steunt op de syntaxis dan op elementen van verstechniek. In Revius' tijd was de
wanorde, die onze taal doorlopend bedreigt, sedert wij weigerden ons te romaniseren,
als het Engels, of te systematiseren, als het Duits, misschien nog erger dan thans. De
debatten die aan de Bijbelvertaling voorafgingen geven daar een levendig beeld van.
Onze ‘vrijheid van smetten’ hebben wij al te duur betaald, door woorden uit het
Oosten en vormen, zoals versvormen, uit het
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Zuiden te ontlenen. Het ging niet. Als men iets heel helders te zeggen had, als Spinoza,
als De Groot, ondanks zijn theorie, gebruikte men maar liever het Latijn. En zo deed
ook Revius in bijna al zijn prozageschriften. Vindt hier verontschuldigingen voor,
het blijft een verschijnsel. Van Revius een epos te vergen, staat gelijk met hem een
Uebermensch te noemen. De Nederlandse taal had geen voldoende apartheid, geen
isolement, als de Scandinavische talen, om te kunnen kristalliseren. Telkens woeien,
van drie zijden tegelijk, noviteiten binnen.
6
Gij hebt misschien uit bovenstaande bladzijden een indruk van Revius gekregen
als van een stakker, een gekrenkte, een gekweld mens? Het zij zo. Hij is het beeld
van de Nederlandse dichter ‘mis à nu’. Zoek niet bij hem naar kerstliedjes, hij ontleent
de vormen daarvoor aan de Europese en speelse Hooft en Breero; zoek niet bij hem
naar blijde opgetildheid, lees dan Vondel: na tien regels Vondel zijt ge in de hemel,
bij Revius blijft ge, als bij Rembrandt, op aarde; een dogma is daar levensvoorwaarde,
om stap voor stap in het donker voorwaarts te dringen, om het geheim dat in ieder
woord steekt te begrijpen; Christus is onherroepelijk ten hemel opgevaren en heeft
op aarde geen ander licht nagelaten dan het licht dat de menselijke figuur, het lijdend
evenbeeld van Christus, kan omstralen.
Want Christus is voorlang' ten hemel opgestegen,
noch soecktmen hem alhier op ongebaende wegen,
of in een enge slot, of in een verre lant,
en meest in broot en wijn, die doch ter rechterkant
sijns vaders is verhoocht; daer soecken hem sijn vrinden,
en die hem elders soeckt en sal hem nergens vinden.

Ziehier de terzinen van het sonnet ‘Hemelvaert’. Onverbiddelijker kan het niet. Wij
moeten hier op aarde verder. Stof tot jubeling is er niet, dat Christus opsteeg en ons
verliet, al moge
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het zijn, dat hij, als bij het avondmaal, van tijd tot tijd weer neerdaalt.
Ghy hebt van ons een pant ten hemel opgenomen,
Ghy laet tot ons een pant weer vanden hemel komen.

Zowel de schouwende verrukkingen van Vondels geloof als van Bilderdijks inspiratie
zijn hem vreemd. Revius vertrouwt slechts wat hij lijfelijk ondergaat, wat hij
waarneemt ‘met mijn bevleckte ogen’. Zoek, als gij zijn grootste poëzie wilt vinden,
in de buurt van Simson, van Golgotha, of lees de weergaloze vertaling van ‘Dies
irae, dies illa’ die Smit in handschrift ontdekt heeft en in zijn uitgave van 1930 voor
het eerst gepubliceerd. Gods geweldig drama op aarde, ziehier Revius' bezieling, en
hoe dit drama zich in ieder mens afspeelt; want ieder mens is steeds weer de laatste.
Hij kan zich slechts met de ‘zwarte plekken’ van het evangelie vereenzelvigen, met
de Joden, als zij Christus kruisigen, met Thomas, als hij ongelovig is, met Petrus,
als hij verloochent, met Judas, als hij verraad pleegt. Het bloed en zweet van
Gethsemané heeft als een dauw de bloemen doortrokken.
En my dunckt dat ick aenschou
desen dou
opwaarts inde bladen trecken;
was 't angierken niet snee-wit
dat nu sit
oversaeyt met bonte plecken?
't Blonde roosken gloeyt sijn schoot
sangels-root;
en de bleecke tulibanten
syn verkeert (of droomtet my?)
op de ry
in gemengde flamboyanten.
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Ziehier de gekwelde bloemen te heerlijker stralen, naarmate zij meer van het drama
zijn doordrenkt. De eigen taal heeft nauwelijks woorden meer. De Nederlandse poëzie
geeft, in haar hoogste momenten, iets anders dan men van poëzie verwacht. Dit
anti-poëtische maakt haar impopulair, van Hadewych tot Henriëtte Roland Holst en
Hendrik de Vries toe. Het is de hartstocht die vernomen wordt en huiverig maakt,
tenzij het, zoals bij Henriëtte Roland Holst en de Geuzenliederen, tijdsproblemen
helpt verhelderen, zodat men wel horen moet.

De rijke jongeling wordt man
Arthur van Schendel: ‘De rijke man’
Dit laatste boek van Arthur van Schendel heeft een zonderlinge waarde, maar niet
als roman. Het geval zelf: de rijke man, die een passie heeft het hem gedurig uit
erfenissen toevloeiend vermogen weg te schenken aan wie hem ook maar om geld
vraagt of hulpbehoevend hem voorkomt, en dit zonder veel aanzien des persoons, is
vrij eentonig, laten we maar ronduit zeggen, vrij vervelend verteld in een lange reeks
stervende ooms en tantes, oplichtende zwagers, bedriegende zoons, arglistige en
oprecht dankbare bedeelden, waarbij zich geen complicaties voordoen die ook maar
de geringste psychologische verklaring geven van het nobel gedrag van de rijke man,
wiens uitsluitende leefregel is en blijft, om Descartes te variëren: ik heb, dus ik geef.
En dit alles tegen een achtergrond van de stad Amsterdam, tweede helft negentiende
eeuw, zodanig beschreven dat men het stadsbeeld ziet als een vergeelde en door zijn
saaiheid toch wel weer aandoenlijke gravure. De vrees is gewettigd, dat, nu Van
Schendel in zijn Nederlandse romans, sinds het Fregatschip, zo langzamerhand onze
tijd nadert, - ik heb ergens gelezen dat dit in zijn bedoeling ligt - hij als schrijver
weder het punt nadert dat in zijn Italiaanse boeken ‘Merona, een edelman’
vertegenwoordigt. Hij schuift, al naderend, weg in onzichtbaarheid.
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Er is in Van Schendels boeken altijd een huiselijk verband, een genootschap, een
broederschap, een vriendenkring. Men kan dit in de beroemde ‘Zwervers’, in het
‘Hollandsch drama’, in zijn meesterwerk ‘De waterman’, kortom in al zijn werken
van enige omvang, en nu ook weer in ‘De rijke man’, opmerken. Deze kringen hebben
iets merkwaardigs: ze zijn zelden ontstaan door een voor de hand liggende oorzaak,
als bloedverwantschap, gilde, gezamenlijke herkomst, stand, vaderland, en dergelijke.
Het zijn kringen van ongelijksoortige mensen, zelfs bij voorkeur ongelijksoortig, die
echter door een overeenstemmende zielstoestand elkaar over en weer begrijpen. Zij
vormen een apart wereldje, zoals passagiers op een internationaal schip, of zoals
men zich kan voorstellen dat ketters uit verschillende gezindten één geestelijke
belangengemeenschap vormen. Zijn nu zulke vriendenkringen, uit diverse elementen
bestaande, toch in oorsprong gebaseerd op een natuurlijke vorm van gemeenschap,
bijvoorbeeld familieverband, dan komt dit natuurlijk verband doorgaans in botsing
met het zielsverband, en deze botsing is dan het onderwerp van het boek. Daarbij
draait alles - want het gaat om trouw aan zelfbepaalde principes tegenover traditionele
principes-om eerlijkheid of oneerlijkheid; om de kleine zonde; om boete doen voor
die zonde door sterker aanhankelijkheid na de afvalligheid; om struikelen en
levenslang volharden. De kleine zonde is de grote, als zij onverbeterlijk blijkt. Een
tweede merkwaardigheid van Van Schendels omvangrijke boeken is de volgende.
De hoofdfiguur is niet veel meer dan de onafgebroken lijfelijke vertegenwoordiging
van de zielstoestand die de vriendenkring bijeenbrengt. Hij is onveranderlijk, hij
heeft niet meer kanten. Dit noopt Van Schendel er toe, om het leven van deze
hoofdfiguur van a tot z te vertellen, want een ander middel om ‘achter’ de figuren
te komen bezit hij niet. Hij vergezelt zijn hoofdpersonen dus van geboorte tot dood,
in lengte van dagen, als was zijn roman een biografie, en een van de sterkste
gewaarwordingen, na het lezen van een boek van Van Schendel, is deze, dat men
een geheel leven heeft over-
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zien. Overzien, zeg ik, niet altijd meegemaakt. De ‘Zwervers’ maakt men niet mee,
de zielstoestand is te apart; maar de latere romans, speciaal ‘De waterman’, waar de
zielstoestand ons allen aanspreekt, ook het ‘Hollandsch drama’, ook ‘Verlaine’, want
de Verlaine-biografie is een Van Schendel-roman, ook dit nieuwe boek weer, men
maakt ze mee, al is het dan, zoals hier, wat meer uit de verte.
Het zou mij verbazen, wanneer niet, evenals aan ‘De waterman’ de Zwijndrechtse
Nieuwlichters ten grondslag liggen, ook dit nieuwe boek zal blijken te berusten op
een min of meer historische figuur, een ‘Mijnheer de rijke man’, een mondeling of
door dagboek of anderszins overgeleverde persoonlijkheid, die in Amsterdam of
Londen zijn excessieve particuliere barmhartigheid en achterbuurtbezoek ten koste
van gans zijn vermogen bedreef, in de dagen dat het opkomend socialisme en het
Heilsleger aan dit humanitair instinct een meer algemene vorm begonnen te geven.
Tolstoi en William Booth waren geen eenzame meteoren, hun mentaliteit moet tal
van kleinere en even edele tijdgenoten hebben gehad. Mijnheer de rijke man is,
evenals de Nieuwlichters, een hartverscheurend voorbeeld van de wijze waarop,
temidden van versteende tradities, een kleine groep of een enkeling een nieuw en
vruchtbaar gevoel onbeholpen en argeloos propageren, zonder veel woorden, enkel
door zelf doen, en door er met zijn persoon voor te betalen.
Deze mentaliteit, die zich bestendigt in het offer en de gedurigheid der
zelfverloochening, naar voren te brengen en naar haar waarde uit te beelden, maakt
tevens de zonderlinge waarde van dit boek uit. Het beschrijft een vorm van
onverstoorbaar mensengeluk. Hoe onverstoorbaar dit is, blijkt wel uit het weergaloze
slot. De rijke man heeft geen cent meer, hij leeft van wat arme mensen die hij vroeger
steunde, hem geven, maar dit deert hem niet. Hij is voor het eerst zorgeloos en vrij
‘als de vogelen des hemels’, want nu drukt hem de armoede van anderen niet meer.
Hij heeft gedaan hetgeen tot de Rijke Jongeling tevergeefs gesproken werd.
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Het huwelijk
Voor mij op tafel liggen een 17-tal boeken, brochures, gedichten en feestschriften
naar aanleiding van het Prinselijk huwelijk op 7 januari 1.1. in het licht gegeven. De
verzameling is nog verre van compleet: een aantal uitgevers, zoals die van Mr. Ritter
en van Anton van Duinkerken en zijn medewerker, meldden dat de bedoelde boeken,
voor dit overzicht aangevraagd, reeds uitverkocht waren, zodat zij geen exemplaar
meer voorhanden hadden om ter bespreking uit te zenden. Van andere boeken,
bijvoorbeeld van het omvangrijk werk ‘ Prins Bernhard’ door Kabinetschef Prof. Dr.
Freiherr von Eppstein en Hofrat M. Staercke (bij Bruna, Utrecht) en van ‘ Het gebed
des volks voor zijn vorstenhuis’ door Dr. J.H. Gunning J.Hzn. (bij Rivière en
Voorhoeve, Zwolle) is het een reeds derde druk die mij bereikt heeft. Het is
begrijpelijk dat juist dit oriënterend boek over Prins Bernhard en het godvruchtig
‘Gebed’ van Dr. Gunning blijkbaar zulk een aftrek vonden: zij beantwoorden, elk
op zijn wijze, aan de beide dringendste vragen die zich de Nederlander in het vorig
najaar gesteld heeft: wie is Prins Bernhard? en: wat is die wonderlijke vreugde die
mij bevangt?
Wie is Prins Bernhard? Op deze vraag geeft het uit het Duits vertaalde boek van
Von Eppstein en Staercke een zeer breed historisch opgezet, maar een wel wat al te
Huis-geschiedkundig antwoord. Over de persoonlijkheid van de Prins zelf wordt
slechts in vijf van de 190 bladzijden gesproken; van deze vijf bladzijden worden er
dan nog twee in beslag genomen door de, overigens treffende, toespraak van de vader
van de Prins ter gelegenheid van diens belijdenis, een toespraak die we ook elders
meermalen terug vinden, terwijl ook de drie andere bladzijden niets nieuws brengen
omtrent het innerlijk van de fascinerende figuur waarover we hoopten te worden
ingelicht. Niet veel meer, maar wel wat gemoedelijker verteld, geeft de (voor
kinderen?) door W.G. de Bas en L.M. Kolmijn samengestelde brochure ‘Oranjelente’
(bij De Branding, De Bilt). Hier wordt
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geen grijs verleden, hier worden de jeugdjaren en de opvoeding van de Prinses en
de Prins mij wat al te leuk en losjes-weg beschreven. Het is het vrolijk gebabbel van
iemand die blij is, oprecht blij is, en nu maar in het wilde weg opgewekt aan het
‘kwinkslaan’ blijft, zich geen moment afvragend: vanwaar die wonderlijke vreugde
die mij bevangt? Het is waarschijnlijk dezelfde onberedeneerde blijmoedigheid die
mij boekjes als ‘ D'Oranjeboom bloeit!’ door H.A. van den Hoven van Genderen en
P.A. de Rover (bij A. Voorhoeve, Rotterdam) en ‘ Oranjebloesem’ door Anne de
Vries (bij Kok, Kampen) niet zo genietbaar maakt als zij zich willen voordoen, al
hoor ik duidelijk dat in het laatstgenoemde boekje een begin gemaakt wordt met een
verklaring der vreugde, met de meest gebruikelijke rekenschap weliswaar: een
verwijzing naar een complex van historische herinneringen. Het is op zichzelf al
merkwaardig dat er ter verheldering van ons feestgevoel meer in het geschiedkundige
dan, zoals Dr. Gunning deed, in het religieuze gezocht werd.
Het boek van Dr. N. Japikse, ‘ De geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau’
(bij Zuidhollandsche Uitgeversmaatsch., Den Haag), is geen gelegenheidsgeschrift,
zegt de schrijver in zijn voorwoord, al valt de verschijning samen met de blijde
huwelijksdagen van onze Prinses. Inderdaad, dit eerste deel, dat de geschiedenis der
Oranjes niet verder volgt dan tot 1672, kan op de naam van gelegenheidsgeschrift
geen andere aanspraak maken, dan dat het ‘populair-wetenschappelijk’, gelijk de
schrijver zegt, wil zijn. Of de schrijver een daartoe geëigende stijl bezit, laat ik hier
in het midden. Ik zal diep respect voor hem hebben, als hij slaagt in hetgeen hij in
dit voorwoord toezegt: de enorme stof der Oranje-geschiedenis van 1672 tot heden
in een tweede en laatste deel van ongeveer deze omvang samen te vatten. Is dit
menselijk gesproken mogelijk?
De herziene druk van ‘ Trouw aan Oranje’, samengesteld door verschillende
schrijvers onder leiding van M.J. Leendertse, vermeerderd o.a. met een in zijn
beknoptheid meesterlijke
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schets van Prof. Brugmans over Prins Bernhard en zijn geslacht, en thans wederom
zeer luxueus uitgegeven onder de titel ‘ Oranje en Nederland’ (bij Meulenhoff,
Amsterdam) zal voor later misschien vooral merkwaardig zijn om het gedicht ‘Aan
de Prinses’ van Jan Prins. Hier wordt voor het eerst, naar mijn weten, het woord
‘dictator’ in Nederlandse poëzie gebruikt, en op een wijze waarop het woord
Nederlands klinkt.
Dat niemand rake aan onze Vlag
die zooveel stormen tartte.
En dat Oranje leven mag,
Diktator onzes harten.

Het is geen geringe verdienste, zulk een aktueel woord als ‘dictator’ door het verband
waarin het hier optreedt, een gevoelsnuance verleend te hebben, waardoor het in de
taal toelaatbaar wordt.
Van de verdere retrospectieve werken noem ik ‘ Oranje en Israël’ door D.S. van
Zuiden (bij Van Creveld, Amsterdam) en ‘ Het Huis van Oranje en de Nederlandsche
Orde van Vrijmetselaren’, namens het hoofdbestuur samengesteld door H. van
Tongeren, Grootmeester, en A.F.L. Faubel, Grootsecretaris der Orde (bij Van
Stockum, Den Haag). Beide werken herinneren dankbaar aan de innige betrekkingen
die tussen Oranje enerzijds, de betrokken volksgemeenschappen anderzijds, in de
geschiedenis bestaan hebben. Het boek der Vrijmetselaren wordt versierd door
prachtig afgedrukte portretten van Prins Frederik en Prins Alexander, die beiden
Grootmeester-Nationaal der Orde waren.
Enige moeite heb ik gehad, waardering te vinden voor het gedeeltelijk
cultuur-historisch boek van Dr. H.H. Knippenberg, ‘ In den gloed der Oranjezon’
(bij Boekdrukkerij Helmond, te Helmond).
Het beschrijft de huwelijken van de Oranjes in de loop van de 19de eeuw, maar
de schrijver grijpt de gelegenheid aan, wan-
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neer een vorst voor een speciaal gebied onzer cultuur zich interesseerde, bij dit gebied
eens stil te staan en over huidige stromingen een dikwijls zeer willekeurig oordeel
uit te spreken. Koningin Wilhelmina schildert. Voor Dr. Knippenberg is dit aanleiding
de moderne schilderkunst, voorzover zij met geijkte normen breekt, hardhandig de
les te lezen. Ik kan noch zijn vluchtig exposé aangaande kubisme, etc., noch zijn
methode van bestrijding op een feestdag bewonderen. Wat gelegenheids-poëzie
betreft worden de staaltjes die hij uit de tijd van Koningin Sophie en later blijkbaar
met instemming aanhaalt, in ieder geval ver en ver overtroffen door de gedichten ter
gelegenheid van het laatste huwelijk vervaardigd. Neen, Schaepman, Jonckbloet en
Bernard van Meurs S.J. zijn geen partij voor Boutens, Verwey en Jan Prins, om Beets
en Da Costa nu maar eens te laten rusten. Er is dus ergens wel vooruitgang, maar
men moet het willen zien.
Ik ben nu tot de boeken genaderd, die zich meer onmiddellijk met het bruidspaar
en de dag van het huwelijk bezig houden. Daar is in de eerste plaats ‘ Het vorstelijk
huwelijk’ (bij Zomer & Keuning, Wageningen), een documentair compterendu van
de in de Jacobskerk gehouden plechtige dienst, de tekst der gebeden en toespraken.
Wat ook buiten de kerk in Den Haag gebeurd is, vindt men in het helaas iets te
journalistieke boekje van D. Hans, ‘ Het bruidspaar in de gouden koets’ (bij Sijthoff,
Leiden), dat achtereenvolgens van de Koningin-Moeder, de Koningin en de Prinses
de huwelijksfestiviteiten beschrijft. De beide vroegere feesten worden, zeer ‘handig’,
dit in de goede zin, actueel gemaakt door het voor te stellen, alsof ze in droombeeld
de Prinses voorzweven ten tijde dat zijzelf op het punt staat de gouden koets te
bestijgen. Wat de stijl betreft is dit boekje van kapitale waarde, een indruk gevend
van het soort vlag-en-wimpel-proza dat de couranten ons tijdens de bruidsweken te
lezen hebben voorgezet, al is de schrijver in dit opzicht lang zulk een meester niet
als de ongenoemde verslaggever van ‘De Telegraaf’, voor wiens uitbundige virtuositeit
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ik een met de dag groeiende bewondering ging opvatten. Maar goed, ook D. Hans
noemt de Haagse kerk ‘de prachtige, groote kathedraal van de residentie’, en in die
kathedraal ‘rijken’ (omdat dit rijker klinkt dan reiken?) bruid en bruidegom elkaar
de hand. Ik maak hier geen verwijten. Naar mijn mening is de Nederlandse taal nog
niet rijp voor het in vorm brengen van ongevestigde stemmingen. Op de kansel, in
wetenschappelijk proza, kunnen gevestigde gevoelens en gedachten in uitstekend
proza worden uitgedrukt. Daar waar de gedachte-achtergrond zwevend wordt, biedt
onze taal nog niet voldoende houvast. Verreweg het aardigste boek over het bruidspaar
is het door het inleidend woord van Dr. H. Colijn min of meer een officieel karakter
dragend ‘ Gedenkboek’ (bij Van Holkema & Warendorf, Amsterdam) samengesteld
onder redactie van W.G. de Bas, die zelf een voortreffelijk en zeer persoonlijk gesteld
artikel bijdraagt: De ‘Geboortklock’ van Prinses Juliana. Al was het alleen om de
zeer goed gekozen verzameling van meisjesfoto's van de Prinses: ‘De Prinses in haar
tuintje’, ‘Op het punt uit te gaan’, ‘Te Giethoorn’, is dit een boek om voor het leven
te bewaren en van tijd tot tijd eens door te bladeren. Hoe verder 1937 achter ons zal
liggen, hoe meer ik denk dat deze onweerstaanbare jeugdportretten ons zullen
toespreken. Maar dit is een weemoedige gedachte.
Evenzeer, maar op verschillende wijze, wordt de aandacht geboeid door een ander
boekje, grotendeels uit tabellen bestaande. Ik bedoel ‘ De afstammelingen’ door
J.P.D. van Banning (bij Stols, Maastricht). Het is vooral de eerste tabel ‘Afstamming
der Europeesche vorsten uit Willem van Oranje’, die, al brengt zij niets nieuws, door
de overzichtelijkheid tot diepe gepeinzen kan stemmen. Prins Bernhard stamt uit het
huwelijk met Charlotte de Bourbon, Prinses Juliana uit dat met Louise de Coligny.
Maar nu verder. Uit dezelfde twee huwelijken met de Franse prinsessen stammen de
Koning van België, van Bulgarije, van Italië, van Engeland, van Zweden, van
Denemarken, van Noorwegen, van Roemenië, van Joego-Slavië,
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voorts de ex-keizer, Otto van Habsburg, Cyril van Rusland, wijlen Prins Hendrik,
de ex-koning van Spanje, de Gr. Hert. van Luxemburg en de Vorst van Monaco. Is
er nog een koning in de wereld, Japan uitgezonderd, die een deel van zijn bloed niet
dankt aan deze stichter van de Republiek? zou men zich hoogmoedig kunnen gaan
afvragen.
En nu kom ik eindelijk tot de enkele geschriften, die zich hebben bezig gehouden
met de vraag: vanwaar die wonderlijke vreugde?, en die zich niet tevreden stelden
met historie, noch meenden genoeg gedaan te hebben door oprecht te delen in de
feeststemming, maar die de stelling waren toegedaan dat men schrijft en schrijver is
om met hulp der taal rekenschap van stromingen en stemmingen af te leggen. Het is
opvallend hoe gering van omvang deze zoveel waardevoller bij dragen zijn in
vergelijking met de andere geschriften. Het is ook opmerkelijk, dat zowel de rijmprent
van Boutens, die ik misschien bovenaan stel, als ‘ Het kind van het land’ door Albert
Verwey (bij Mees, Santpoort) als - last not least - ‘ Het prinselijk paar gehuldigd’
door Prof. Dr. Jac. van Ginneken S.J. (uitgave bij Brusse, Rotterdam), zich uiterst
persoonlijk tot de innemende verschijning van de Prinses richten, het verleden de
eer geven die het toekomt, de tijd van heden niet schoner noemen dan hij is, en hun
hoop voor de toekomst voornamelijk baseren op haar feilloze, niet mistastende
menselijke intuïtie, waar zij door de stellige keuze van haar liefde over bleek te
beschikken. Verwey besluit aldus zijn gedicht:
- Als klokken galmen,
Kanonnen dreunen, en gebed en psalmen
Zegen afroepen, blijven ze in hun hart
Twee stille mensen, rede om vreugd en smart
Samen te dragen. Als zij dan hun woning
Betreden is dat geenszins de bekroning
Van 't vorig leven, maar een nieuw begin:
Wedijvrende arbeid en een jong gezin.
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En precies hetzelfde, maar in proza, dus iets minder nuchter, maar even doordacht
en tot op de kern der zaak doorvoeld, zegt het Van Ginneken op blz. 2 en 3 van zijn
ernstige feestrede. Het is helaas te lang om hier te citeren, maar wie iets van de
wonderlijke vreugde verstaat, zal, ook al mag hij in menig opzicht anders denken
dan Van Ginneken, moeten toegeven dat zijn improvisatie de kwintessens der dingen
u onder ogen voert.

Zelfportretten
Toespraak, gehouden bij de opening van een tentoonstelling van
zelfportretten te Utrecht.
De vereniging ‘Voor de Kunst’ heeft het denkbeeld gehad een tentoonstelling van
hedendaagse zelfportretten te organiseren. Op de berichtkaart, die u tot het bijwonen
van de opening dezer tentoonstelling uitnodigde, wil ik nog even uw aandacht
vestigen. Er stond te lezen: tentoonstelling van zelfportretten van thans levende
kunstenaars. Zijn er dan, vroeg ik mezelf af, toen ik deze woorden las, ook levende
maar niet thans levende kunstenaars? Maar laten wij ons niet verdiepen in allerhande
bespiegelingen, die stellig de schrijver van de berichtkaart niet voor de geest gezweefd
hebben. Hij meende: hedendaagse kunstenaars; hij meende: nog niet overleden
kunstenaars, en zijn formulering: thans levende, kan hoogstens taalkundig weinig
gelukkig genoemd worden, zij is echter volkomen duidelijk.
Misschien ben ik alleen zo schoolmeesterachtig en spijkers op laag water zoekend
geworden bij het lezen van de kaart, omdat dezelfde berichtkaart mij twee
academische titels toeschrijft, waarvan ik op de één geen recht heb, terwijl de ander,
als ik hem voor mijn naam geplaatst zie, mij mijzelf niet in mijn naam doet herkennen.
Dit is altijd even een vreemde gewaarwording. Een mens heeft de behoefte zich in
zijn naam te herkennen. Een naam is even wonderlijk als doop, men kan er na de
geboorte niets meer aan toevoegen. Hiermede in tegenstel-
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ling, maar toch in onmiddellijk verband, staat de voor mij zeer begrijpelijke drang,
vooral bij schrijvers voorkomend, om een schuilnaam te kiezen wanneer men begint
te publiceren. Men schept zich door het pseudoniem een nieuwe, vrijer
persoonlijkheid. Men stelt zich wat losser van zichzelf, men verhuist als het ware
naar een andere gedaante, die men zich voorneemt al schrijvende te gaan
verwerkelijken, en waaraan men door de keuze van de schuilnaam alvast een
voorlopige vorm, een voorbarige omlijning geeft. Een schuilnaam behelst voor de
artiest persoonlijk een afrekening en een programma; een schuilnaam is, in de
literatuur, het enige wat met het zelfportret in de schilderkunst te vergelijken is. Ik
wijs er slechts in het voorbijgaan op, dat de twee grootste Nederlandse meesters van
het zelfportret hun werken slechts met hun voornaam, Rembrandt en Vincent,
signeerden. Het afleggen van de familienaam bevatte wellicht voor hen reeds de
bekoring en de opgaaf, om uit zichzelf, al werkend, tegelijk iets meer algemeens en
iets meer persoonlijks voort te brengen.
Maar ook deze aanmerking naar aanleiding van titels op een berichtkaart, titels
waardoor mijn naam in mijn ogen iets krijgt van een averechtse schuilnaam, - ook
deze aanmerking is niet dan slechtgehumeurde muggenzifterij. De kwestie is: dat ik
het vererend verzoek van het bestuur van Voor de Kunst, om deze tentoonstelling
van zelfportretten met een woord te openen, had aangenomen; dat ik toen over
zelfportretten ben gaan nadenken; over de aandrift daartoe, over de mij hoe langer
hoe meer wonderlijk toeschijnende mentaliteit van deze soort kunst; en dat zich ten
slotte zoveel raadsels gingen voordoen, dat ik er, zoals men zegt, niet uitgekomen
ben. Immers, men acht zich gehouden, als men een openingswoord uitspreekt, de
hoorders een verhelderende gedachte mee te geven voor men de schilderijen gaat
bezien, en ik ben tot niets anders in staat, dan tot het overleggen van de vragen,
waarmee ik reeds mijzelf uit mijn humeur heb gebracht.
Eerste vraag. Waar komt het zelfportret vandaan? Het komt

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

830
niet, gelijk bijna elke kunstvorm, van de Grieken. Kwam het van de Grieken, dan
zou er ongetwijfeld een speciale vorm voor bestaan, een uiterlijk kenmerk, zodat
men terstond bij het zien van een beeltenis zeggen kon: dit is een portret, dit is een
zelfportret. Uitwendig is er echter niets dat een portret van een zelfportret
onderscheidt. De Grieken kenden überhaupt het portret niet. Een mens was in hun
ogen zo zeer de min of meer toevallige voorstelling van een ideale gestalte, dat het
volgens hen veel meer pas gaf, de ideale eeuwige vorm dan de tijdelijke afschaduwing
daarvan uit te beelden. Maar er kwam, denk ik, nog iets bij. Een eenmaal geschapen
beeld leefde, leefde voor hen zo letterlijk, dat een eventueel geportretteerde, meenden
zij, kon gaan betwijfelen of hij zelf nog wel leefde, of niet al zijn levenskracht in het
beeld overgegoten was, en hijzelf daarmee gestorven. De afwezigheid van het portret
in de Griekse kunst was zodoende hun erkenning van de geldigheid van het gebod:
‘gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken.’ - De Romeinen zijn,
gelijk men weet, de Etruriërs, gelijk men vermoedt, de scheppers van het portret.
Het portret maakte deel uit van de voorouder-cultus, die het kenmerkende is van de
Romeinse godsdienst. Men goot afgietsels van de gelaatstrekken van gestorvenen,
dodenmaskers; men vereerde in de lichamelijke kopie de in het huis beschermend
aanwezig blijvende geest van de overleden voorouder.
Deze dodenmaskers werden verfraaid, men begon bovendien aan de levende genius
van nog in leven zijnde keizers evenzeer magische kracht toe te kennen als aan
gestorvenen, en zo werd de afbeelding van gelaatstrekken niet langer het werk van
de afgieter maar langzamerhand dat van de kunstenaar. De verontwaardiging echter
van het volk van Rome tegen het standbeeld, dat Nero voor zichzelf oprichtte, betrof
waarschijnlijk niet zozeer de hoogmoed waarvan het blijk gaf, - want wat is in
eenkeizer verontschuldigbaarder dan hoogmoed? - maar een protest tegen de
geestelijke onzedelijkheid die men er nog in voelde. Men heeft dus moeten wachten,
tot de christelijke opvatting
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van een godheid als de Creator Mundi, waartegenover wij allen gelijk en gelijk stof
zijn, had gezegevierd, tot het gebod ‘gij zult uw naaste liefhebben als u zelf’ was
doorgedrongen en daarmede ook dit ‘zelf’ een betrekkelijke waarde verleend was,
aleer het zelfportret als kunstvorm een serieuze geestelijke kans kreeg.
Tweede vraag. Wat gaat er in een schilder om, die een zelfportret maakt? Is het
heus waar dat hij ongeveer denkt: alle onderwerpen zijn mij onverschillig, mits ik
maar een schilderij maak; een appel, een ui, of een kinderoog, waarom dan niet
mezelf; waarom niet mijn broeder lichaam; ten slotte weet ik het meeste van hetgeen
ik van mens en mensheid weet via deze zo sprekend op mij lijkende broeder, die mij
zo uitdagend of uitnodigend van uit de spiegel bekijkt; ten slotte, niet het wat, maar
het hoe is van importantie. - Aangenomen dat hij zo denkt, is dat dan alles wat er,
met of zonder gedachten, in hem omgaat? Onoplosbaar. Maar nu zit hij te schilderen,
en nu kan het niet anders, of hij heeft last van zijn model, maar last van andere aard
dan hij gewoonlijk van modellen heeft. De last van bloemen is dat zij vergankelijk
zijn, de last van appels en uien is dat de schaduw zo snel langs het ronde oppervlak
wentelend verandert, de last van menselijke modellen is dat zij bewegelijk zijn, niet
stil zitten, of, erger nog, hinderen met de gevoelens die men over en weer
onwillekeurig gaat opvatten, gevoelens van sympathie of antipathie, die een zekere
zuiverheid, noodzakelijk voor alle kunst, komen vertroebelen. Zo zei de grote Cézanne
dat het hem niet mogelijk geweest was, ooit van een vrouwenportret een schilderij
te maken, tenzij afstotendheid hem had geholpen. Maar de last van het zelfportret is
nog erger. Hier controleert het model de schilder, het model schildert mee. Het model
weet evenveel van schilderen af als de schilder, hij kan er geen loopje mee nemen.
Hoe behendiger hij is, hoe meer hij door de mand valt. En zo komt er rekenschap,
en met de rekenschap afrekening. En die afrekening kan tweeërlei zijn: men doet
een stuk verleden dicht: zie zo, c'est fini, - en dan moet de schilder toch even de
gewaarwording hebben een dodenmasker
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te maken van iemand die hijzelf tot heden geweest is, - of men sterkt zich tot een
nabijliggende toekomst: zie zo, what next? - en men heeft gelegenheid in de expressie
hoop, verwachting idealen, etc. uit te drukken, waartoe de confrontatie met de eigen
verschijning heeft opgewekt. In het eerste geval is zijn mentaliteit meer met de
Romeinse, in het tweede geval meer met de Griekse mentaliteit in de verte te
vergelijken. Beide houdingen vinden hun grondslag in het christelijk zelfonderzoek
en Socrates' vooruitziend woord: ken u zelve.
Derde vraag. Zegt een schilder, als hij een zelfportret, dat hij voltooid heeft, beziet:
ziezo, dat ben jij -, of zegt hij: ziezo, dat ben ik -.
Vierde vraag. Kiest een schilder zichzelf als onderwerp voor een portret, omdat
dit de enige mensengedaante is waarmee hij vrij kan omspringen? - Tenslotte, alle
zelfcontrole en technische scrupules ten spijt, behoeft men met zijn eigen uiterlijk
minder rücksicht te nemen dan met het uiterlijk van een ander. Behalve wanneer het
zelfportret in opdracht ondernomen wordt van iemand die de schilder lief heeft en
die graag zijn portret bezit tegelijk met een staaltje van zijn persoonlijk talent, is het
zelfportret de vrijst denkbare opgave die een kunstenaar zich denken kan. Het is
minder verkoopbaar, maar met dit verlies aan marktwaarde wint het aan durf. Het
wordt een avontuur, men behoeft voor niets meer te staan. Schilder en model
weerkaatsen elkaar oneindig, zoals twee tegenover elkaar hangende spiegels. Het is
hierom, dat het zelfportret een onvergelijkelijk dieper en totaler zelfexpressie zijn
kan dan welk lyrisch gedicht ook. Want het zelfportret schrijft in een zelfgeschapen
taal. Het kan dan zijn, dat het scheppen van die taal hoofdzaak wordt, de beeltenis
zelf bijzaak. Het nut van het werk is dan allereerst een meedogenloze training, een
tucht, een doordringen tot de openliggende stof, en het is, als men een overeenkomst
in poëzie zoekt, dan eerder te vergelijken met het in poëzie conscientieus vertalen
van een meesterwerk.
Vijfde vraag. Is iemand die zichzelf schildert zoals hij graag
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zou zijn, oprecht of niet oprecht? Want hij schildert dan toch zijn wil, en deze wil
kan oprecht zijn, en zijn zwakte een tijdelijk kostuum, waarvoor hij zich met ere
schaamt.
Hoe het zij, op al deze vragen zullen de stille getuigen om u heen, u beter antwoord
kunnen geven dan ik als spreker zou kunnen doen.
Afgezien van alle problemen in het gemoed van kunstenaars afzonderlijk, is een
collectie hedendaagse zelfportretten een unieke waardemeter voor de mentaliteit van
de dagen waarin wij thans leven.

Vondel
Bij zijn driehonderdvijftigste geboortedag
Vondel is klassiek. Wat wil dat zeggen: een schrijver is klassiek? Het wil zeggen,
volgens de treffende uitspraak van een Spaans essayist (neen, het is nu eens niet
Ortega, het is Unamuno, en hij zegt het in een studie over Don Quijote) - het wil
zeggen, het klassiek-zijn van een schrijver, dat zijn werk niet door hemzelf maar
door het nageslacht werd geschreven.
Hetgeen hierop neerkomt, gaat Unamuno voort naar aanleiding van Cervantes
waarvoor ik nu Vondel in de plaats stel, - dat wij aan geleerde critici en historici de
verdienstelijke taak overlaten om te bepalen wat Vondel voor zijn eigen tijd en
omgeving betekend heeft, wat Vondel wilde zeggen en hoe hij het zei, maar dat wij
als leken daartegenover het recht hebben zijn werk als iets eeuwigs te beschouwen,
als iets dat buiten zijn tijd en plaats van oorsprong is komen te staan, en dat wij
kunnen meespreken over wat zijn lectuur ons doet. Ik beweer, zegt Unamuno, dat
de Don Quijote het bezit is van elke lezer, en dat elke lezer de bevoegdheid heeft
hem uit te leggen, ja, hem zelfs mystiek mag interpreteren, zoals men dat met de
Bijbel pleegt te doen.
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Is Vondel klassiek? Is zijn werk, of een deel daarvan, genoegzaam variabel, plooibaar,
allesomvattend en interpreteerbaar gebleken, om voor achtereenvolgende generaties
telkens weer zodanig als gevoelsspiegel dienst te doen, dat men het nageslacht als
de eigenlijke schrijver kan beschouwen? - Ja. - Er is geen Nederlander die zich bij
het overlijden van een kind een andere troost voorhoudt dan het beroemde
‘Konstantijntje’ bevat, met het beeld van de hemel als dartele kinderspeelplaats,
verkieselijk, omdat daar althans ‘eeuwig gaat voor ogenblik’. - Er is geen Nederlander
die zich de argeloze genoegens van de jeugd anders voorstelt dan in ‘De uitvaart van
mijn dochterken’ met zoveel door ontroering gedicteerde stiptheid beschreven. - Alle
Nederlanders, in spijt van sommige historici, denken nog steeds over Oldenbarnevelt
als Vondels gedichten hebben doen denken; er is geen landgenoot die een
eerbiedwaardig staatsman anders ziet dan als een ‘vader’, sedert Vondel Hoofts vader
zo heeft uitgetekend. - Wie anti-calvinistisch is heeft geen andere beschouwingswijze
dan het machtige ‘Decretum horribile’; wie als Amsterdammer Amsterdam zegt,
zegt het met de bijklank ‘de hoofdstad van Europe’; er is geen Nederlandse bruiloft
waarop niet ‘Waar werd oprechter trouw’ de gesproken en ongesproken gevoelens
vertolkt; er is geen Nederlands burger die juister de vermenging van de stoerheid en
de vredigheid van zijn land vindt uitgedrukt dan in het woord ‘Leeuwendal’, en het
is het ‘O, kerstnacht schoner dan de dagen’ uit de jaarlijkse Gijsbrecht, dat het gewijde
feest ook als volksfeest naast St.-Nicolaasavond in ere deed komen. Genoeg. Vondel
is klassiek, en alleen de Reinaert, Marnix' Wilhelmus en de Staten-vertaling zijn, als
een comparatief hier toelaatbaar is, klassieker dan hij. En misschien, nu reeds, Gorters
‘Mei’.
Hoe een klassiek dichter te vieren? Niet door zijn persoon te herdenken, want Vondels
persoon is niet klassiek, maar door de gedichten in de volksmond te toetsen, die het
nageslacht schreef. Wedstrijden, voordrachten, georganiseerd, met het
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boek van Verwey als beloning. Geleerden zouden bij de voorbereiding, niet bij de
uitvoering op het eerste plan moeten staan. Ach ja. Hoeveel klassieke gedichten heeft
Vondel geschreven? Meer dan men weet. Hoe die te ontdekken? Door verheldering
der verstaanbaarheid. De voortreffelijke W.B.-uitgave geeft soms het gevoel aanwezig
te zijn bij opgravingen in Egypte, zo diep moeten de ophelderingen boren door een
massief dek van mythologie en taal-apartheid. Het is ernstig en nuttig werk. Ik voor
mij heb ook veel te danken aan de ‘omnibus’ van Verwey, door Becht uitgegeven,
die in meer dan een opzicht de gedichten bereikbaarder stelt. Ik heb daarin het
‘Gebed’, de 54ste ‘Harpzang’ en de Joffer-rei uit Noach III ontdekt, niet als verzen,
zo kende ik ze, maar als te voorschijn tredende brokstukken van eeuwenlang onbewust
meegevoerd bezit: de melancholie der sterfelijkheid, het hopeloos verweer tegen een
schijnbaar vriendschappelijke vriendenkring, de hoogmoed van zich de weligheid
der aarde als persoonlijk goed aan te matigen. Was het dan alleen maar de oude
spelling geweest, die als een dun laagje classicisme de klassieke gedichten verborgen
hield? Het bleek er als stof van af te blazen.

Such is life in Mexico
J. Slauerhoff: ‘De opstand van Guadalajara’
Guadalajara is een Mexicaanse stad. Er is dus een Federale, wettelijke partij, er is
een Revolutionaire partij. De partijleiders lopen in gelakte of ongelooide rijlaarzen
en kopen elkaar beurtelings om. Zo heerst er rust in de provincie Jalicio, waarvan
Guadalajara de hoofdstad is. Doodse rust in de stad, uitgehongerde rust in de
omliggende Indianen-dorpen. Er is ook een bisschop in Guadalajara, een verbitterde
bisschop. Want - al hangen rode hoed en mantel gereed in zijn garderobe - de
kardinaalsbenoeming blijft uit. Deze bisschop vertrouwt zijn geheimschrijver en
kapelaan Tarabana toe, dat de wereld ver-
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anderen moet, dat er een wonder moet geschieden, dat er desnoods een nieuwe
Messias moet komen. Tarabana, de jonge Indiaanse priester, - ‘was levendig, liep
rechtop, geloofde in het geheim aan de wedergeboorte van zijn ras’. - ‘Hij begon te
denken dat hetgeen de bisschop vaag aanduidde misschien niet van de christelijke
kant, maar van de Maya-cultuurresten zou komen.’ - Het wonder geschiedt. Er wordt,
op een heuvel buiten een der dorpjes, een nieuwe ‘Verlosser’ waargenomen. Tarabana
snelt ter plaatse. Deze weerloze, peinzende Verlosser is precies wat hij zoekt. Het is
een Europeaan, een gedroste stoker, met een ringbaard en blauwe ogen, dus zoals
Indianen zich een Verlosser voorstellen. Hij had genoeg van zijn eigen land en van
veel andere landen; hij had genoeg van de zee; hij had genoeg van de vagebonden
en misdadigers, waarbij men, als men ‘naar de overkant’ wil, het eerst terecht komt.
Hij was, zegt Slauerhoff, geen Godzoeker, maar een volkzoeker, en ‘hij was niet
alleen een volkzoeker maar ook een arbeidvlieder, niet uit traagheid, maar zijn naar
alle richtingen uitvloeiende meditaties lieten hem geen kracht en concentratie tot
bestendig werk.’ - ‘Maar een ambacht was toch vereischt, een dat niet te vaak
behoefde te worden uitgeoefend.’ - En zo werd hij glazenmaker, en reisde, met
glasschijven in een houten rek op zijn rug, het binnenland in, zich verheugend dat
de lemen hutten geen vensters hadden en geen glazenmaker van node. Maar zijn
weerloosheid en het geglinster op zijn rug boezemen ontzag in. Hij wordt een figuur
in de Indiaanse uitgehongerde gehuchten. Zo vindt Tarabana hem en weet hem als
een willoze pop te gebruiken voor een kortstondige inheemse opstand. Federalen en
Revolutionairen houden elkaar in evenwicht, en zo heeft de opstand der dorpelingen
één ogenblik succes. Maar slechts één ogenblik. Spoedig betalen de Federalen de
prijs die de Revolutionairen voor hun non-interventie vragen, en onmiddellijk wordt
de opstand gedempt. De machteloze Verlosser wordt door zijn eigen aanhangers en
verkondigers gevangen genomen, op een ton gezet, en met één hand aan een kruis
genageld. Niet met
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twee handen, want hij was immers geen echte Verlosser. Hij overleeft die kruisdood.
Hij wordt stokoud, hij werkt in de molen van een grote haciënda, somber en
zwijgzaam als een andere Simson, zijn verminkte hand tonend aan de toeristen die
zich met hem laten fotograferen.
Ziehier de inhoud van Slauerhoffs nagelaten boek. Het heeft iets groots; de
grimmigheid lacht en de lach wordt verbittering. De wereld, sinds de maatschappij
haar in pacht heeft, is voor de mens onbewoonbaar. Ziehier het thema. Men mist in
deze beknopte novelle de brede landschapsbeschrijvingen, die ‘Het leven op aarde’
tot zulk een onvergetelijk boek maken; daarentegen is de structuur van dit verhaal
doelbewuster, en doordat de hoofdpersoon niet een ‘ik’ maar een ‘hij’ is, treft men
hier niet de dagboekallure aan, die aan andere verhalen van Slauerhoff soms een te
langzaam tempo geeft. Met ‘Such is life in China’, ‘Het leven op aarde’, en sommige
gedichten, kan deze Mexicaanse schets tot het beste gerekend worden, door zijn
gehaaste en tegelijkertijd moedeloze hand te voorschijn getoverd.

Van Schendel en het noodlot
Arthur van Schendel: ‘De grauwe vogels’
Echt Van Schendel, dit laatste boek, De grauwe vogels. Een voortzetting van zijn na
de Italiaanse boeken begonnen Hollandse reeks: Fregatschip - Jan Compagnie Waterman - Hollandsch drama - Rijke man. Is ‘De grauwe vogels’ een sluitstuk?
Wij hopen het niet. Wij hopen dat een sluitstuk minstens het meesterwerk van deze
reeks, De waterman, zal evenaren. En dat doet De grauwe vogels niet.
Wat houdt het in, te zeggen dat een boek echt Van Schendelis?
Ten eerste: de rechtlijnigheid. Een boek van Van Schendel is als een kanaal. Geen
niveau-verschil tussen aanvang en einde; een wat doodse, soms indrukwekkende
gelijkmatigheid; alles staat van tevoren vast, is onverzettelijk bepaald. Geen mens
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verandert ooit in een boek van Van Schendel, de gebeurtenissen hebben telkens de
strekking aan te tonen hoe onvermijdelijk men in alle dingen des levens zichzelf
blijft, en men kan zich, als men het boek gelezen heeft, verwonderd afvragen, of het
door de grote eenderheid komt dat in elk dezer korte romans het leven zo lang lijkt.
Ten tweede: de figuren uit een boek van Van Schendel vormen meestal een zeer
besloten gezelschap, bestaande uit broers, een vriendenkring of ambachtsgenoten,
wier gezamenlijk leven ons wordt meegedeeld. Meestal zijn ze elkaars spiegelbeeld,
congruente tegenstellingen; wat de een links is is de ander rechts. De reiskameraden
hebben een geheel leven met elkaar te doen, er is weinig of geen invloed van buiten.
Het ‘buiten’ bestaat enkel uit elementen: water, natuur, weersgesteldheid. En er is,
vooral sinds het Hollandsch drama bespeurbaar, sinds dus de boeken niet meer te
water maar te land spelen, nog een ander element aanwezig, waarvan moeilijk te
zeggen valt of het aards is of bovenaards: een ‘behekstheid’ van huis of grond,
samengaande, binnen in de karakters, met een overerfelijke verdorvenheid van
menselijke geaardheid. Zo schijnt dan het noodlot, of hoe men de onverzettelijkheid
noemen wil, zich tot dieper dan het begin van het boek en tot verder dan het einde
daarvan uit te strekken.
En al dit eentonige is niet zonder huiveringwekkende grootsheid.
Huiveringwekkend deze ‘Grauwe vogels’, de twee broers, Kasper en Thomas Valk,
de gedoemden. Kasper, de arbeidzame, die zijn plicht doet in het zweet zijns
aanschijns - hij is tuinder - maar die zijn plicht doet uit opstandige hoogmoed, want
hij verwerft zich door zijn arbeid het recht het noodlot toeval te mogen noemen en
hij behoeft zich door niets dan door toeval overwonnen te verklaren; Thomas, de
blinde broer, gepensioneerd Indisch officier, bij Kasper inwonend, die, blind als hij
is, helderziender is dan zijn broer, van een helderziendheid die in elk toeval een zich
mettertijd voltrekkend noodlot opmerkt, maar die niettemin, helderziend als hij is,
zelf het blinde werktuig moet zijn waarmee een blinde kracht,
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de ‘behekstheid’, de noodlottige slag toebrengt. Want hij is het die Heiltje, Kaspers
vrouw en goede maar machteloze genius, met een bijl vermoordt. Eerst dan, als
Thomas door de veldwachter meegenomen is, schijnt de verdorvenheid uitgewoed,
en kan Kasper weer in zijn tuinderij aan de arbeid en doet daar ‘zwijgend zijn werk
met de planten al de uren van het daglicht.’ En er is van het grote gezin niets
overgebleven dan zijn ene dochter Sophie ‘die in den avond bij hem zat’.
Troosteloos, dit einde? Neen. Het is minder troosteloos dan de moeizaamheid van
het lange leven. Want de grauwe vogels, tijd en toeval, zijn nu voorbij, het kwaad
heeft eindelijk uitgewerkt.

Het vierde geslacht
Leonhard Huizinga: ‘Het vierde geslacht’
Leonhard Huizinga is een der weinige jongere auteurs die weet waar de Pythia woont.
Zij woont nog steeds te Delphi, Griekenland. Onverstoorbaar. Leonhard Huizinga
is haar gaan raadplegen. Hij heeft alles in het werk gesteld om haar een woord te
ontfutselen. Wijn heeft hij geplengd, geld gestort, duiven en olie geofferd. Het kon
niet missen, en het miste ook niet: de Pythia sprak. Maar of nu Leonhard Huizinga
- die tijdens zijn bezoek aan het heiligdom de motor van zijn Hispano niet eens had
afgezet - te snel is teruggehold naar hotel Apollo, of dat hij later ‘door het razen van
de zee’, gelijk het kinderversje zegt, de tekst heeft vergeten, - hoe dit zij, een feit is
dat hij de spreuk der Pythia wel opving, en dat is al heel wat, maar dat hij het
onverbiddelijk woord dat hij meekreeg verkeerd heeft geïnterpreteerd. De Pythia is
het gewend, dat zulks haar raadsels overkomt. Het is haar meer gebeurd, dat haar
uitspraken, door de toerist haastig opgekrabbeld en in de zak gestoken, naderhand,
als ze de zak weer uitkwamen, werden aangezien voor hotel-rekeningen. Het deert
haar niet, dat men zo weinig oog heeft
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voor de levensmysteries die zij aanwees door ze te omsluieren. Het laat haar koud,
zij eet er geen sneetje ambrosijns brood minder om. Zij weet: die jongen komt terug.
Hij komt terug, zonder auto, net als elk ander, dus met de bus uit Athene. Hij zal in
‘Apollo’ niet enkel lunchen, maar er moeten overnachten. Hij zal mij weer raadplegen,
en hij zal dan scherper luisteren. Als hij de volgende morgen per bus weer naar
Athene terugreist, zal hij van mij een teken ontvangen dat hij mijn woorden niet
alleen heeft genoteerd maar ook juist zal weten te ontcijferen. En dit teken is: dat hij
de chauffeur van de bus voor mijn eeuwige Wagenmenner aanziet. - Aldus de in het
diepst van haar onmenselijk hart toch een weinig teleurgestelde, maar geenszins
rancuneuze, Boodschapster der Bergen, te Delphi, Griekenland.
Wij hebben het gewaagd de verstoorde Middelaarster om toelichtingen te vragen.
Waarom, zo vroegen wij haar, dit zweem van misnoegen in uw zondeloze blik? Is
u ‘Het vierde geslacht’ niet bevallen? Ons echter heeft dit vlotgeschreven boek
aangename, zeer aangename momenten bezorgd. Hoezeer wij ook sommige
kunstcritici bijvallen - aldus gingen wij voort - wanneer zij beweren dat het bij
kunstzinnige portretten bijzaak is of de mensen lijken of niet, ons deed het genoegen,
telkens tijdens de lectuur van dit boek te moeten uitroepen: het lijkt sprekend. Deze
mensen zijn mensen zoals wij ze kennen. Slechts zeer zelden besteedt kunst
tegenwoordig zoveel aandacht aan het origineel. De gesprekken zijn sinds Couperus
niet zo waarheidsgetrouw weergegeven. Kortom en nogmaals: alles lijkt! Wij zijn
geboeid geweest, geamuseerd, verrukt, wij hebben het boek van begin tot eind
gespannen doorgevlogen, - en nu komen wij hier, eerwaarde geheimenduidster, en
wij zien uw donkerblauwe ogen van een onmerkbaar floersje spijt betogen. Wat kan
het zijn? Wij luisteren.
De kwestie is - aldus ving de strenge mond te spreken aan - dat de zakenreis van
Mr. R. Broos naar Constantinopel, hoe daar Leonhard Huizinga krachtens het relaas
dat hij er in zijn
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boek van geeft ook over denken moge, van het grootste gewicht is. De wereldcrisis
staat voor de deur, het is 1928. Mr. Robert Broos heeft de taak te zorgen dat de door
zijn overgrootvader gestichte scheepsbouwmaatschappij, die nu al gedurende drie
geslachten in de familie gebleven is en door grootvader en vader voorspoedig werd
uitgebreid, niet in het vierde geslacht, waarvan hij de enige waardige representant
is, naar de kelder gaat. Het is zijn plicht, zijn dure plicht. De zakenreis mag en kan
niet mislukken. Dat Mr. Robert deze zakenreis combineert met zijn huwelijksreis soit! Cobet gebruikt zijn wittebroodsweken om te Bologna handschriften te gaan
lezen en hij was er als graecus niet minder om. Roberts toekomst is schepen bouwen,
en om met die schepen, en niet met zijn onnozel zelf, een vrouw gelukkig te maken.
Dat Tine, Roberts vrouw, de huwelijksreis niet volhoudt, dat zij in Wenen van hem
wegloopt, dat Robert alleen naar Turkije moet doorreizen, dat hij in het kosmopolitisch
milieu van de stad aan de Bosporus dingen leert die hij verzuimd had te leren in de
stad aan de Maas, dat hij ten slotte als een ter elfder ure ontgroend student met angst
en beven de hem toch maar nagereisde Tine in de vermoeide armen mag drukken,
dit alles stemt tot overpeinzingen hoe niet alleen ‘alle Schuld’, zoals Goethe meende,
maar ook ‘alle Unschuld’ op aarde geboet wordt, - maar het ontslaat niemand, noch
Mr. Robert noch diens auteur, van de noodzaak om de zakenreis tot een bekroning
te maken van de tot leven eindelijk ontwaakte langslaper. Zaken zijn zaken.
Maar, wierpen wij tegen, als het model zulks nu eens niet gedoogde! Robert is
wat hij is, daar kan de waarheidslievende Leonhard Huizinga toch niets aan
veranderen! Hij kan toch geen Hercules uitbeelden met een Narcissus voor ogen! Aldus onze tegenwerpingen, menend met dit vocabulair de priesteres te vermurwen.
Ik heb hem gezegd, zei de Pythia, dat in het geslacht Broos - wat is een naam! de zoon niet zou leven voor de vader zou sterven. Dat prachtig thema is hij ontrouw
geworden, nadat hij
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het voortreffelijk in de eerste helft van zijn boek had doen horen. Entweder-oder. Of
Robert is een prul, of hij is het niet. Als hij een prul is, dan doet dat er niets toe, want
dan komt dat terecht - daar is hij een Broos voor - na de dood van zijn vader. Als hij
echter geen prul is tijdens zijn vaders leven, of als hij na diens dood een prul blijft,
dan is hij geen Broos. Dan is hij geen vierde geslacht. Dan is hij hoogstens een
Schenck, het geslacht van zijn moeder, zoals zijn broers Schencken zijn. Maar dat
is hij ook niet, want zijn moeder herkent haar bloed niet in hem zoals in haar andere
kinderen. Er is dus een impasse. Helaas, de schrijver loopt er in! Zijn grote fout is,
dat hij die moeder Suze Schenck, een waardeloze vrouw die vier kinderen slecht
opvoedt, niet doorzien heeft, en haar nog verheerlijkt als was zij een Queen Victoria.
Onvergeeflijk! Ik leg de gehele wereldcrisis, in menselijk opzicht, ten laste van Suze
Broos-Schenck en consorten, en Leonhard Huizinga kust haar eerbiedig de hand.
Domheidsmacht, zoals Emants zei. Emants- Couperus-Fabricius! Leonhard Huizinga
is een vierde geslacht. En het is hem genoeg als een prul een mens wordt inplaats
van een scheepsbouwer! Maar ik wacht op hem. Ik kijk in iedere bus.
Aldus de Pythia, en, voor copie conform.

Burgemeestersidylle
G. le Maire: ‘Groote man in kleine stad’
Men doet dit boek onrecht aan, men weet ook eigenlijk niet recht hoe men het lezen
moet, als men niet eerst het naschrift onder ogen gehad heeft. Dit naschrift,
vermeldend dat F. le Maire hiermede de uitgave heeft bezorgd van het boek, door
zijn vader G. le Maire in ‘otium cum dignitate’ geschreven, nadat deze het
burgemeestersambt had neergelegd, - dit naschrift had, om misduidingen te
voorkomen, juister als voorbericht aan het boek zelf vooraf dienen te gaan. Ik zal u
zeggen waarom.
Het boek beschrijft het reilen en zeilen van een gemiddelde
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burgemeester in een gemiddelde kleine stad, die ik, al lezend, ergens langs de IJssel
zag liggen. Maar ik geef dit voor beter, het stadje kan ook elders in ons vaderland
gelegen zijn. Het boek geeft, op anekdotische wijze voorgedragen, een zeer
aantrekkelijke weergave van de veelzijdige werkkring van deze functionaris, schildert
met komische tinten de lastige gevallen waarvoor ‘de groote man in kleine stad’ uit
hoofde van zijn ambt geplaatst wordt, en doet voelen welk een nut en eendracht hij
stichten kan in de plaatselijke verdeeldheden en andere moeilijkheden, wanneer hij
zijn taak conscientieus opvat en opgewekt vervult. Tot in alle bijzonderheden wordt
nu de loopbaan van zulk een jeugdige burgervader, hier F. van Doorn genoemd,
nagegaan. Hoe hij solliciteert; hoe hij een ex-kapitein O.I.L. en een resident de loef
afsteekt; hoe in het stadje, hier Graafwijk geheten, de feestelijke ontvangst van Van
Doorn door plaatselijke, doch geenszins eensgezinde comité's voorbereid wordt; hoe
Van Doorn ten slotte luisterrijk wordt ingehaald met zijn jonge vrouw; hoe hij voor
het eerst door de stille maar spiedende straten stadhuiswaarts gaat; hoe hij kennismaakt
met boden, raadsleden, wethouders, politie, rekwestranten en wat dies meer zij; hoe
zijn vrouw intussen dominees ontvangt, pastoors, notabelen en dames van notabelen;
en hoe ten slotte uit de sportieve, ambitieuze jongeman - Van Doorn is evenals zijn
vrouw nog geen dertig - die blij kon zijn tot dit ambt te worden uitverkoren, mettertijd
al doende een echte burgemeester gaat groeien, waarmee het stadje dat aan zijn zorg
is toevertrouwd in de toekomst blij zal kunnen zijn. Ziehier het boek. Het is goed,
en, wat zeldzamer is, vlot geschreven. Het bereikt de hoogte van de Camera niet,
pretendeert dit ook niet; het doet eerder soms aan Klikspaan denken. Ik had echter,
tot ik het naschrift las, twee bezwaren, die beide door het naschrift werden opgeheven.
Ten eerste het optimisme waarmee - het boek speelt in 1937 - over de speciale
moeilijkheden van onze tijd wordt heengestapt, of beter heengedanst. Er zijn in
Graafwijk geen werklozen, geen strubbelingen met het Rijk, de Provincie en
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naburige Gemeenten, geen lastige grootbedrijven die lastige samenwerking eisen,
de burgemeester komt niet in botsing met politieke extremisten, met speculanten in
de Raad, kortom, Graafwijk is een benijdbaar oord en het burgemeesterschap een
verrukkelijke bezigheid. En dat anno 1937! - Ten tweede de hoofdfiguur. Het was
deze Van Doorn die mij helaas wel aan de Camera en speciaal aan Hildebrand deed
denken; deze eigengereide, geestige, frisse ‘groote man’, met alzijn onuitstaanbare
verwaandheid onder vlotheid schuilgaand, met de wolven huilend om in zijn vuistje
te lachen, deze pedanteling die, door met zijn camera ter kermis te komen meent
daardoor zelf geen obscure klant meer te zijn, dit type kortom van Holland op zijn
smalst. - Maar het naschrift verklaarde alles. Het speelt slechts schijnbaar in 1937,
en de schrijver is niet Van Doorn zelf. Neen, het boek speelt minstens vóór de
wereldoorlog, en de schrijver doet niet anders dan een denkbeeldige jongeman, voor
wie hij genegenheid koestert, in 1937 aansporen het burgemeesterschap te ambiëren,
waarbij hij dit baantje zo rooskleurig mogelijk voorstelt, hetgeen hem zo gemakkelijk
afgaat omdat het nu eenmaal een eigenschap der herinnering is de herinnerde dingen
in een rooskleurig licht te stellen. Hetgeen de levensavond, tussen haakjes, met het
avondlicht gemeen heeft. Dit boek is dus veeleer geschreven door een Bruis of een
Kegge, die aan een zwaartillende Hildebrand eens wil vertellen, dat het heus zo warm
en zo ver niet was naar het lustpriëel aan de waterkant, en dat er heus nog wel andere
elementen in de familie te waarderen waren dan de grootmoeder en de jachthond.
Zo krijgt dit boek, door de charme der beschrijvingen, een charme van aanmoediging,
waarmede mijn twee bezwaren vervallen, en zo valt er, van het naschrift uit, een
dieper licht in dit anders wel wat al te kinderlijke boek. Het is van een oud man, die
's avonds voor zijn deur zit, en in het dalend licht spreekt van de dingen die hij zou
doen wanneer hij zo jong was als het gezelschap dat naar hem luistert.
Si vieillesse pouvait!
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Boeken met platen
Eergisteren, in het begin van de middag, juist toen ik voornemens was enige woorden
op schrift te stellen om bij de opening van een tentoonstelling uit te spreken - het
betrof hier een tentoonstelling van boeken op het gebied der schilderkunst,
geillustreerde studies, verzamelingen van reprodukties, door de boekhandel Broese
te Utrecht bijeengebracht en in haar verkoopzaal overzichtelijk geëtaleerd - keek ik
argeloos van mijn schrijftafel op en zag dat het prachtig weer was buiten. Ik kon de
verleiding niet weerstaan, om, alvorens mij tot mijn toespraak te bepalen, eerst van
dit vooruitgeschoven zomerweer te gaan genieten. Ik nam mijn fiets en reed via
Soesterberg langs het vliegveld naar Soest. Bij Soest wachtte mij een verrassing, ik
herkende het niet meer. Ik had hier, in 1916, als soldaat, tussen golvende korenvelden
menige velddienstoefening meegemaakt. Thans reed ik, de richting Den Dolder
houdend, over een cementen weg. Aan weerskanten was die weg al weer bebouwd,
kilometers lang, met woningcomplexen, twee à drie onder de kap. Men had in dit
prachtig landschap een stad doen verrijzen. Ik gebruik dit woord ‘stad’ slechts om
u een denkbeeld te geven van het aantal huizen; het was echter geen stad, het was
een eindeloze buitenwijk. Ik werd droefgeestig gestemd. Ik weet dat de stad, behalve
als city, als zaken- en ontspanningscentrum, als woonoord heeft afgedaan. Sinds
muren geen militaire betekenis meer hebben, woont men op het land, waar
uitgestrektheid meer veiligheid biedt dan opeengepakte steden. Maar dit land wordt
daarmede landschaploos. Ons land wordt één sub-urbs van ontvolkte centra.
Ik wist zeker, al fietsend, dat achter al die gelijkvormige ramen, waar cactussen
en andere sierplanten nog vaag deden denken aan veranda's en orangerieën, geen
Rembrandts noch Willinks te zien zouden zijn. Wat hing daar aan de wanden?
Briefkaarten, portretten, reprodukties, zoals ook de radio's reprodukties te horen
gaven, eindeloze reprodukties van beproefde, veel
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beproefde muziek. Toen schoot door mij heen de wonderlijke gedachte, dat het de
reproduktie was, die, in samenwerking met de bus en de fiets, deze nieuwe oorden
bewoonbaar maakte. Hoe vreemd, dacht ik, via Bilthoven Utrecht weer naderend,
zonder dat ik nog natuur te zien kreeg, dat waarschijnlijk zonder de fotografie Soest
nog het oude Soest en Bilthoven nog een bosperceel zou zijn. Want als men niet in
staat was geweest, het hoogste dat de kunst biedt, in vermenigvuldigde vorm, per
foto of radio, mee naar buiten te nemen, dan had men zich niet naar buiten gewaagd.
Ik vond dit, om te beginnen, een eerste gedachte. Maar er volgden er meer.
Het is op zichzelf wel grappig te overwegen, dat wij, sedert de Marissen ons het
landschap leerden bewonderen, het land zodanig zijn gaan bevolken, dat geen nieuwe
Marissen er nog kunnen schilderen. Wij maken het hun eenvoudig onmogelijk. Maar
hierbij wil ik niet stilstaan. Wat ik alleen wil zeggen is dat de reprodukties die in
Soest aan de wand hingen en die daar een ruggesteun verleenden tot de schennis van
het landschap, niet dezelfde reprodukties zijn, die in boeken en verzamelingen worden
bijeengebracht. Omdat - en dit is mijn tweede gedachte - een collectie reprodukties,
of een boek met platen, weinig te maken heeft met een losse reproduktie of een losse
plaat.
Een losse reproduktie is op zichzelf niet veel waard. Hoogstens is het een verwijzing
naar het origineel, dat men, als men het kent, in de geest terugziet. Tenzij de
voorstelling u toevallig aanspreekt, heeft de reproduktie, de losse foto, slechts de
waarde van een verwijzing. Wat zegt u het portret van iemand anders' moeder? Niet
veel, tenzij u het aanvult met persoonlijke gedachten en gevoelens. Kent gij het
origineel, dan gaat dit aanvullen werktuigelijk. Wat zegt u de snap-shot van een
picknick waar gij niet bij waart? Weinig, tenzij iemand die wel van de partij was u
bijzonderheden meedeelt. De prentbriefkaart, die gij van een wintersportplaats
ontvangt, zegt u meer naarmate het bijschrift op de achterzijde hartelijker en
opwekkender klinkt. U ziet, wat een reproduktie nodig heeft om waarde te
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krijgen, is niet de inlijsting, de apartstelling, de plaats aan de wand, kortom, de
behandeling alsof het een origineel was, - neen, het is aanvulling. Aanvulling met
herinneringen, met persoonlijke bijgedachten, met inlichtingen; aanvulling ten slotte
- en dit is het waardoor de reproduktie als zodanig tot zijn recht komt - met andere
reprodukties. Een reproduktie heeft tekst en uitleg, heeft broertjes en zusjes nodig.
Zij worden sprekender naarmate men ze in onderling verband in hoeveelheden ziet.
Ik kan in het Rijksmuseum zwijgen bij de Nachtwacht. Maar thuis, bij een reproduktie,
wil ik er meer van weten. Wanneer is het geschilderd? Wat maakte Rembrandt
daarvoor en daarna? Hoe heet de luitenant en wat beduidt het witte meisje? Ik mis,
thuis, de gloed van het schilderij, maar ik vul dit aan met iets dat het machinale, dat
een reproduktie nu eenmaal eigen is, weer opheft: mijn persoonlijk verworven kennis.
Deze kennis vervangt de onvervangbare gloed en daartoe is zij bij machte omdat zij
eveneens een persoonlijk verworven bezit is.
Ik wil terloops aanstippen hoe belangrijk het boek met foto's voor de hedendaagse
schilderkunst is. Het boek over Barok, over Negerplastiek, over Vroegnederlandse
miniaturen, over surrealisme. Telkens inspireerden de boeken met foto's tot tendenties.
Tot zelfs in de ‘gladheid’ van moderne kleuren, in tegenstelling tot de ruigheid van
de vroegere penseelstreek, is invloed te zien van het kijken naar foto's. Maar telkens
zijn het collecties van reprodukties, niet enkele specimina, die de schilders nieuwe
wegen aanwezen, of oude dromen hielpen herdromen. Het is alsof de innerlijke
rekenschap, opgeroepen door in kunstwerken gemanifesteerde menselijkheid, een
soort nieuw landschap aan het worden is, dat het oude vervangen gaat.

Boutens' vertaling van de Odyssee
Alvorens de naam van de dichter te durven uitspreken, verklaar ik het te betreuren,
dat wij een ritueel missen - zoals bijvoorbeeld
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een buiging naar het oosten - waarmee men formeel zijn ontzag te kennen kan geven.
In de hoop dat mijn ernst daarbij door moge klinken, neem ik mijn toevlucht tot een
Oosterse formule, en zeg: Homerus, geprezen zij zijn naam. In volmaakte eerbied
voor het geschapene, schiep hij een wereld die de onze overtreft. Het kan onze eerste
trots en onze laatste troost nog zijn, dat mensen hem tot model hebben gestrekt.
In het oude hart en in de jeugdige ziel, in kloosters en op schoolbanken, bij het
disciplineren en bij het voeden der verbeelding; bij de deugd van mannen en bij de
schoonheid van vrouwen; bij het schouwspel der natuur en bij het bewonderen van
het werk van menselijke handen; bij alles wat sterk is en liefelijk tevens, aards is en
eeuwig, droom is en verwezenlijking; bij alles wat in zijn voltooiing één beeld gaat
worden van volstrekte gelukzaligheid, blijft Homerus het oer-beeld, het witte
gesteente, de tweede Acropolis, onaantastbaar oprijzend tussen het versmeltend azuur
van zee en Griekse hemel.
Aanhoudend richten zich de ogen der mensheid terug naar dit stralend volk op de
drempel van Europa. Maar meer dan ooit wendt zich de blik daarheen, als de gedurig
gekoesterde illusie van de mens als vrije wereldbewoner geknot, verstoord dreigt te
worden door veranderende staatsorde. Het waren niet de Grieken van Perikles die
Homerus' hexameters nabootsten als zij hun drama's schreven. Zij schreven in jamben.
Slechts een enkele maal, bij orakelspreuken of andere plechtige intermezzi, gaat de
onverbeterlijke Aristophanes in Homerische hexameters over, om als het ware door
deze verheven schrijfwijze de passages uit het kader zijner jamben te tillen. Ennius'
studies terzijde gelaten, is het eerst Vergilius, in de dagen van Augustus, toen de
wereld een andere wereld werd, die de hexameter opnam als het geëigend materiaal,
om in een andere taal een oorspronkelijk monument te stichten, dat zijn licht ontleent
aan het Griekse licht. En ook in onze Nederlandse literatuur, is het Coornhert, in de
dagen van het revolutionair stadium van onze grote omwenteling, die een vertaling
van de Odyssee onder-
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neemt, naderhand na het achttiende boek door een onbekende voltooid. Maar noch
de hexameter van Vergilius, noch die van Coornhert waren aan de Homerische gelijk.
Het zijn aanpassingen, niet alleen aan andere talen, maar ook aan andere
tijdsomstandigheden. Homerus werd gezongen, Vergilius gesproken, Coornhert
gelezen. Homerus heeft melodie, Vergilius ritme, Coornhert tempo. Zonder ons er
over uit te kunnen spreken, of wij een Middeleeuwen of een Moderne tijd, een
Keizerrijk of een Republiek tegemoet gaan, voelen wij allen dat grote veranderingen
in de wereld op til zijn. Met het instinct van de trekvogel in de mensheid herleeft de
belangstelling voor Griekenland, als bewust of onbewust model voor het dagelijks
leven, in kapsel, in kleding, in bouwstijl, in interieurkunst. Sla willekeurig welk
nummer van de ‘Vogue’ der laatste jaargangen op, en gij zult welgeklede en -gekapte
vrouwen zien poseren bij débris uit de Aegeïsche zee. Beschouw welk surrealistisch
schilderij ook, en zeg mij welk motief uit deze moderne mythologie niet reeds
voorkomt of aangeduid is in de wandschilderingen van Pompeï. Het is het voorrecht
van een groot dichter begaafd te zijn met hetzelfde trekvogel-instinct als zijn volk.
Maar hij vliegt met de ogen geopend, en hij heeft een andere hartstocht dan een
detail-aanpassing, waarmede zwijgend leven en zwijgende kunst zich behelpen
moeten en gelukkiger zijn. Hij is minder gelukkig. Hij ziet het volmaakt monument.
Hij voelt het als zijn wanhopige taak het vertalend te benaderen en het nogmaals
gelding te geven door hernieuwde verstaanbaarheid. Dan strijden in zijn hart twee
sterke aandriften: het nut van het werk, en de onvermijdelijke ondankbaarheid. Tot
zelfs in de keuze van zijn ontleend materiaal, de versvorm, moet hij zich van tevoren
verdedigen tegen de spottende kritiek van tijdgenoten, die Homerus liever in de verte
Homerus laten. - ‘Maar begeert' om niet onnut te zijn, verwon vrees voor schande’,
zegt met een aan de Spiegel der minnen ontleende term Coornhert in de inleiding
zijner vertaling, nadat hij eerst erkend heeft dat zijn stem ‘te lelick van clanck’ is
‘om te singhen des Poeten
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sanck, die alder Poeten fontein is’, en vóór hij er toe over gaat zich met een beroep
op Vergilius bij voorbaat te verweren tegen de syllaben-wetten van Kamers van
Rederijkers, waarvan hij nimmer deel wenste uit te maken. ‘Niet te doolen maar wel
te wenschen: Maar nu doolen alle menschen.’ En hij weet van tevoren dat de kritiek
zich meer zal beroepen op traditie, op ‘aanghenomen zeden’, dan op menselijk
verstand. En zo begint hij de ‘dolinghe van Ulysse’ in het Nederlands over te zetten.
Dicteert mij, o Musa, een man vol listigheden,
Die lange doolde, als hij Troyen had verdestrueert.
Ik wijs er slechts in het voorbijgaan op, dat in 1807, in de woelige tijd van Napoleon,
Siegenbeek een ‘Proeve van een dichterlijke vertaling van de Ilias’ ondernam. Het
is meer een vereenvoudiging van Popes bewerking, dan een weergave van Homerus.
Merkwaardig is, in Siegenbeeks inleiding, zijn argument waarom hij de alexandrijn
boven de hexameter verkozen heeft. Het kiezen van een afwijkende versvorm, zegt
hij, stelde hem in staat zekere aanstotelijke passages, voor woordelijke vertolking
minder geschikt, ongemerkt achterwege te kunnen laten. De hexameter, zegt hij met
sancta simplicitas en met een verwijzing naar Voss in Duitsland, ware hem zeker
gemakkelijker gevallen dan de alexandrijn, maar hij lag ons volk minder in het oor,
en zo had hij de moeilijker versvorm zich opgelegd, om Homerus voor impopulariteit
te vrijwaren. Van Siegenbeek naar Vosmaer is een grote stap. Het is de stap van de
simplicitas naar de pietas. Van Vosmaer naar Boutens is een grote stap. Het is de
stap van de reproduktie naar de poging tot schepping.
Ik zeg met opzet ‘schepping’, en niet, ook al geldt het een bewerking, herschepping.
Livius Andronicus, die tijdens de rampjaren van de Tweede Punische oorlog Homerus
vertaalde in archaïstisch Latijn, Vosmaer, Timmerman, zijn herscheppers. Zij
reproduceren de inhoud, zij bekommeren zich minder om
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de vorm en de middelen waarmee. Als het accent van een Nederlands woord maar
terechtkomt waar in het Grieks een syllabe met heffing staat, is Vosmaer tevreden.
Hij maakt een dreun, het worden toppen met niets dan luchtledig ertussen. Vosmaers
vertaling bezit alle kwaliteiten van een sprekende foto. Het zegt meer, naarmate men
het origineel beter kent. Vosmaer en Burgersdijk zijn schitterende fotografen, ik wil
hun verdiensten geenszins onderschatten ten opzichte van de cultuurverspreiding,
maar hun werk is en blijft een procédé, het leeft niet tot in ieder woord van iedere
regel, het is, kort en goed, geen taalmonument. Hier begint het werk eerst voor wie
in wezen een schepper is. De inhoud van Homerus acht hij gegeven, maar zijn
eindeloze aandacht geldt de middelen waarmee. Niet het wat maar het hoe. De
geheimzinnige hexameter in het Nederlands te doen klinken, acht de scheppende
vertaler van evengroot belang als het volgen van Odysseus' zwerftochten. Niet als
de Homerische voorstelling, hoe dan ook, tot ons doordringt, neen, eerst als Homerus
direct in onze taal spreekt, staat hij in ons midden. Ziehier de opgaaf die scheppers
als Coornhert en Boutens zich stelden.
Tenzij de geruchten juist zijn dat Leopold omvangrijke fragmenten van een
Homerus-vertaling in handschrift heeft nagelaten, heeft niemand van Boutens' formaat
als dichter zich sedert Coornhert met een van dichterlijke beginselen uitgaande
weergave van Homerus beziggehouden. Boutens stond, afgezien van de speciale
moeilijkheden die de hexameter oplevert, voor het enorm gemis, dat onze poëzie
sedert de Renaissance geen poëtische vorm aanwijst voor epische stijl. Heeft Vondel
waarlijk alleen om buiten-dichterlijke scrupules zijn heldendicht ‘Constantijn’
opgegeven? Ieder onbevooroordeelde zal moeten erkennen, dat Vondels prozavertaling
van Vergilius te verkiezen is boven zijn niet anders dan stuntelig te noemen bewerking
in alexandrijnen. Ieder Nederlands dichter, die in dichtvorm een werk van enige
omvang onderneemt, is nog steeds een pionier en voelt zich zodanig. Het is nog altijd
het
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buitenlands model dat voor het Nederlands werk de versvorm beslist, of het nu Keats
is voor Kloos of Gorter, Du Bartas voor Vondel, of Italianen voor Hooft en Perk. In
onze eigen taal ligt niets gereed. Onze taal niet alleen, maar ook onze letterkunde,
verkeren in een staat van voortdurende aanmaak. Daar is niets tegen, maar het biedt
meer kans aan het kleine dan aan het grote.
Ik vermeldde reeds hoe Coornhert zijn bewerking van vormscheppende betekenis
achtte, hoe hij ook in zijn taal naar een bevrijding zocht van geijkte wetten, waarheen
Siegenbeek uit onverstand terugsloop. Boutens sluit terstond bij Coornhert aan. Hij
eist vrijheid voor zich op, ook in zijn taal, terwille van de hexameter, om Homerus'
stem in het Nederlands te horen. Ging bij Coornhert de oorlog om lettergrepen, bij
Boutens gaat de oorlog om woordverband en om syntaxis. Gij behoeft slechts twee
regels van Boutens' vertaling te lezen, om u al minstens tweemaal verbaasd te hebben
over een ongebruikelijke wending, een vreemde inversie, een al te gemeenzame
spreekwoordelijke woordkoppeling, en dergelijke schijnbaar onbeholpen
eigengerechtigde woordverbindingen. Is Boutens dan toch, al lijkt hij in ander opzicht
juist een reactie op de Nieuwe Gids, meer woordartiest dan taalkunstenaar? Neen,
minder dan ooit is hij hier woordartiest. Gij bemerkt dit terstond als gij er acht op
slaat, hoe traditioneel hij de Homerische epitheta heeft weergegeven. Boutens poogt
zelfs niet origineel te zijn bij de ‘heloogige Athene’ en ‘roosvingerige Eoos’. En hij
heeft gelijk, voor raadsels te schromen, waar zelfs Homerus ontzag voor gehad heeft
en zich bij de overlevering neer heeft gelegd. Boutens' doel was dat van een
taalkunstenaar. Zijn doel was de Nederlandse zinsbouw totaal te ontbinden en dan
weer steentje voor steentje op te bouwen volgens het schema van de hexameter. Zijn
aandacht gold niet de toppen, als bij Vosmaer, maar de ononderbroken deining
daartussen. De gebroken syntaxis, zo hoopt hij, houdt het oor in spanning; de lezer
zoekt steun; maar eerst als hij voortleest en zich aan de taalwendingen prijsgeeft,
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vindt hij houvast aan de langzamerhand tastbaarder wordende maatgang van de
hexameter. Hij hoeft geen andere moeite te doen dan met normale accenten proza te
lezen. De hexameter zorgt voor zichzelf en vangt de stem telkens op. Het is als een
man die over ondergedompelde stenen een stroom oversteekt.
Een klein voorbeeld om dit te verduidelijken. Talloze malen begint Homerus een
vers met ‘'oos phato’, zo sprak hij. Een Homerisch vers vangt met een heffing aan.
De moeilijkheid voor een letterlijk vertaler is, dat de woordgroep ‘zo sprak hij’
normaal uitgesproken het accent op ‘sprak’ en niet op ‘zo’ heeft. Daarmede zou dus
deze woordgroep als aanhef voor een hexameter onbruikbaar worden. Vosmaer heeft
dit ondervangen door ‘alzoo sprak hij’ te vertalen, verwachtend dat de lezer een
nadruk op ‘al-’ zal leggen. Dat dit niet noodzakelijk is, blijkt al uit het feit dat Vosmaer
zelf op andere plaatsen in de hexameter geregeld ‘alzoo’ of ‘aldus’ heeft met accent
op de tweede lettergreep. Het zinnetje ‘alzo sprak hij’ kan men evengoed met een
anapest als met de gewenste dactylus of spondee laten aanvangen. Vosmaer rekent
er dus op dat zijn lezer ‘averti’ is en goed scanderen kan en wil, alvorens hij begint
te lezen. Boutens daarentegen rekent op een argeloze lezer. Hij vertaalt: ‘zoo hij
sprak’. De plaatsing van het onderwerp vóór het werkwoord, ofschoon een bijwoord
voorafgaat, - een woordschikking in het Engels gebruikelijker dan bij ons - remt de
maatgang zodanig, dat men onwillekeurig het gewenste accent op ‘zoo’ zal gaan
leggen, waarmee de woordgroep als aanhef bruikbaar wordt. Het pronomen ‘hij’
wordt, door dezelfde inversie, bij Boutens lang, terwijl het bij Vosmaer kort is. Ik
laat nog even de belangrijke kwestie terzijde, dat bij Homerus deze woordgroep
slechts één voet in beslag neemt, terwijl zowel bij Vosmaer als Boutens het ‘sprak’
reeds de heffing vormt van de tweede voet. Dat Homerus een dactylus hier heeft en
Boutens een spondee is geen principiële zonde tegen de hexameter, want Homerus
laat ongeveer een gelijk aantal zijner verzen met dactyli en spondeeën aanvangen,
zodat Boutens
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hierin vrij is. Bedenkelijker is dat Boutens drie woorden gebruikt, Homerus slechts
twee. Boutens gebruikt echter daarnaast herhaaldelijk de mijns inziens ideale vertaling
van enkel ‘zoo hij’. Hier is het optimum bereikt. Ik besprak dit detail alleen om
Boutens' taalgebruik, zijn opvallende zinsbouw of - wilt ge - zinsontbinding, te
illustreren. De vraag is wat er in een taal als de onze, zoveel armer in verbuiging dan
zelfs de Griekse, nog aan woordverband overblijft als men de syntaxis ontwricht. Ik
hoop, zegt Boutens, dat er niets overblijft dan stromende spraak, en dat tussen en
onder die stromende vloed de maatgang opduikt van de hexameter. Het is niet
duidelijker te zeggen dan Boutens het in zijn inleiding doet. Daar staat:
‘Hoe vaker men de gezangen van Homeros nabeleeft, des te duidelijker wordt het
dat deze... den duurzamen adem... voor altijd behouden bij de genade van den
onsterfelijken rhythmos van den hexameter. Als het eeuwig terugkeerend dagelijks
eenerlei des levens geen oogenblik aan zichzelf gelijk blijft en voortdurend in
afwisselende geheimzinnigheid zich vernieuwt, zoo rijzen en dalen in hun opklinken
en verruischen de eindeloos doorgaande verzen, altijd eender, altijd anders. Daar
bestaat dus, naast machteloosheid, weinig aanleiding om Homeros' gedichten los te
vertalen van hun oorspronkelijken maatgang.’
Dit tegen bewerkers als Chapman en Pope, die, via Homerus, zestiende-eeuwse
stijl en achttiende-eeuwse zwier tot uiting brachten en Homerus onder hun poëzie
bedolven. Ook, meen ik, tegen Vosmaer, die tegenover het schema van de hexameter
de speling der Griekse woordaccenten veronachtzaamde, en zodoende van het ritme
een dreun maakte. Maar thans tegen mindere goden:
‘Nog grooter verraad ondertusschen’ - gaat Boutens voort - ‘aan inhoud en
hexameter tegelijk lijkt men mij te plegen door van den Hollandschen lezer te vergen
dat hij eerst het hem vreemde schema van den hexameter uit het hoofd zal leeren en,
daarmee gewapend, pogen een metrisch loopje te nemen door wilkeurige Hollandsche
klankenreeksen die met geen enkelen
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vasten dwang hem binden en steunen. Het eenige wat overblijft, is het scheppen van
een Hollandschen hexameter, een vers dat den gevoeligen lezer meeneemt naar en
in den rhythmos van het oorspronkelijke.’
U hoort de bedoeling. De lezer moet passief zijn, gevoelig, ongewapend. Hij moet
zich toevertrouwen aan de dieper taal die onder de ontbonden constructie van het
Nederlands tevoorschijn zal komen. Hij moet vertrouwen dat deze dieper taal de
constructie kan gaan bezitten van de hexameter. De taak van de vertaler is dubbel
zwaar. Zowel ontbinden volgens het éne, als weer verbinden volgens het andere
schema. Boutens is zich die opgaaf ten volle bewust.
‘Vrijheid van beweging’, - vervolgt hij zijn beschouwing - ‘blijft den overzetter
toch alleszins gewaarborgd. Het volledig voorbeeld van dergelijke vrije gebondenheid
heeft reeds Homeros zelf ons gegeven. Er is geen wet, ook op metrisch gebied niet,
die niet telkens weêr zich op schoonere wijze laat verbreken dan volgen, en wie zich
uitsluitend zoo bezondigt, blijkt altijd weêr in het eind de eenige te zijn geweest, die
de wet in haar onschendbaarheid begrepen heeft.’ - Zo besluit Boutens de uiteenzetting
van zijn standpunt. In een kort en aangrijpend slotwoord herdenkt hij zijn leerlingen.
‘Het neêrschrijven, als ouder man, van deze bewerking der Odyssee heeft mij
evenzeer oneindig verblijd als bedroefd. Ik heb dit werk gedaan in de volgave
herinnering aan de doorloopende schoonheidsontroering die ik bij het lezen dezer
gedichten met zoovele jongeren in jaren gedurende een lang leven heb mogen deelen.
Het werd een plichtsbetrachting doordringend bitter en zoet als de smaak van het
leven zelf.’ - En hij eindigt met dank te brengen aan de uitgevers ‘wier belangstellende
medewerking het mogelijk heeft gemaakt, dit boek in zoo uitnemenden vorm voor
zoo geringen prijs aan het Nederlandsche volk te schenken.’
Het is niet mijn bedoeling om ondankbaar te zijn voor dit geschenk van ‘Homerus'
Odyssee in Nederlandsche hexameters
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overgebracht’. Ik wil niets liever dan alle syntactische kwesties terzijde laten. Als
dichter en als filoloog voel ik Boutens als een meerdere. Wie zal uitmaken, of wij
niet over een eeuw of wat ‘zo hij sprak’ zullen zeggen inplaats van ‘zo sprak hij’?
Ook het Engels heeft sedert Shakespeare dergelijke veranderingen ondergaan.
Ik stel slechts één vraag die ik verantwoorden kan. In hoeverre stemt deze
Nederlandse hexameter met de Griekse overeen? Met andere woorden: waar is
Boutens, die de Nederlandse woordschikking terwille van het Griekse schema verbrak,
niettemin van het Griekse schema afgeweken? Mijn antwoord zal tot de merkwaardige
conclusie leiden, dat juist waar hij het Griekse schema eerbiedigde, - en dit is slechts
met één derde zijner verzen het geval -, ook het Nederlands intact is gebleven.
Ik herinner nog even aan de woorden van Boutens: ‘Er is geen wet, ook op metrisch
gebied niet, die niet telkens weer zich op schoonere wijze laat verbreken dan volgen.’
Mijn stelling is, dat de Homerische metriek een uitzondering maakt en dat haar wetten
zich schoner laten volgen dan verbreken. Boutens verstrekt zichzelf een vrijbrief om
‘op schoonere wijze’ te mogen zondigen. Maar dit is het lyrische standpunt,
waartegenover Perks woord ‘de ware vrijheid luistert naar de wetten’ het episch
standpunt vertegenwoordigt. In Homerus' wereld bestaat geen zonde, ook op metrisch
gebied niet. Elke overtreding berokkent schoonheidsverlies, en hiermee verdwijnt
men uit die wereld. Gehoor is daar hetzelfde als gehoorzaamheid.
Ik heb een vijftigtal achtereenvolgende regels van Boutens met die van Homerus
vergeleken. Ik koos een passage waarin zowel beschreven als gesproken wordt. Het
zijn vers 15 tot 65 van het vierde boek. Telemachus en Nestors zoon Pisistratus
naderen het paleis van Menelaus, die juist een gastmaal geeft ter ere van de dubbele
bruiloft van zijn zoon en dochter. De beide jongelingen worden door Menelaus'
dienaar Eteoneus bij de voordeur ontvangen. Eteoneus echter weet niet of zijn meester,
vanwege het familiefeest, wel gestemd is vreemd bezoek te ont-
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vangen. Hij laat dus de vreemdelingen buiten staan wachten en fluistert, om het feest
niet te storen, Menelaus in het oor dat er twee onbekende prinsen zijn aangekomen.
Wat moet hij doen, hen ontvangen of doorsturen? Menelaus maakt Eteoneus een
heftig verwijt de gasten niet terstond binnengelaten te hebben. Hoe vaak niet is hij,
Menelaus, en Eteoneus ook, op de thuisreis van Troje, zelf gast geweest. Moge Zeus
hen in het vervolg voor ontberingen behoeden. Eteoneus snelt naar het voorhuis
terug. De paarden van Telemachus en Pisistratus worden afgespannen, verzorgd en
gevoederd. De beide prinsen treden binnen. Zij kijken hun ogen uit in Menelaus'
paleis. Terstond worden ze door slavinnen gebaad, geölied en met nieuwe kleren
bekleed. Zij krijgen een plaats aan tafel en nogmaals, ten overvloede, na het bad van
zo juist, wassen zij de handen in een zilveren bekken, waarin een dienares water giet
uit een gouden schenkkan. Spijzen en bekers worden binnen hun bereik gezet.
Menelaus reikt hun het rundergebraad dat hem zelf was toebedeeld, en verzoekt de
vrienden zich eerst te goed te doen en hem later hun naam te vertellen.
Het luidt bij Boutens aldus:
Zoo dan zaten aan 't maal in de ruime verzolderde huizing
Nabuur, vrienden en magen van roemrijken vorst Menelaos,
Feestlijk vermaakt; in den kring aan het spelen de godlijke zanger
Greep in de lier; onderwijl twee kunstenverkoopende duiklaars
Buitelden, als hij den dans aangaf, door het midden der gasten.
Nestoors schittrende zoon en de held Telemachos hielden
Voor aan de voorhofpoort van de huizing met paarden en wagen
Stil. Hen, te voorschijn tredend, gewaarde gebieder Eteoneus,
Van roemruchtigen vorst Menelaos de nijvere dienaar.
Dwars door de zalen hij ging 't boodschappen den herder der volken,
Trad heel dicht tot hem nader, en sprak de gevleugelde woorden:
‘Een paar vreemdlingen hier, Menelaos gestamd van de goden,
Twee man, die het geslacht van den machtigen Zeus evenaren -
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Moeten wij, zeg mij, voor hen afspannen de schielijke paarden?
Of hen van hier wegzenden tot eenigen anderen gastheer?’
Erg ontstemd tot hem sprak blondlokkige vorst Menelaos:
‘Niet onnoozel gij waart, Boëthoös' zoon Eteoneus,
Tot nog toe - nu kalt gij in dwaasheid of gij een kind zijt.
Wij twee aten voorwaar veel gastmaaltijden bij andre
Menschen en kwamen naar hier in de hoop dat Zeus in 't vervolg ons
Nooit meer brengen tot nooddruft mocht. Span uit voor de gasten
Daadlijk de paarden, en breng hen in huis om te deelen in ' t feestmaal!’
Zoo hij sprak; door de zaal Eteoneus snelde en den andren
IJvrigen knechten beval tegelijk met hem mede te komen.
Zij dan spanden de paarden bezweet los onder het jok uit,
En die brachten op stal zij en zetten ze vast bij de kribben,
Schaften hun spelt als voeder en mengden er glinstrende gerst door.
't Voertuig lieten zij buiten geleend aan den glanzenden zijwand.
Hen zelf voerden zij binnen in 't godlijke huis. Met verbazen
Keken zij rond door de woon van den Zeus ontstammenden koning;
Want lichtglans als schijnen van zon of van mane doorspeelde
't Hoogoverzolderde huis van den roemrijken vorst Menelaos.
Maar nadat zij hun oogen met rondzien hadden verzadigd,
Lieten zij baden zich, stappend in glanzendgewrevene kuipen.
Toen de slavinnen hen hadden gebaad en met olie gestreken,
En om het lijf hun geslagen de rokken en wollige mantels,
Zetten zij neêr zich op tronen bij Atreus' zoon Menelaos.
Water voor 't wasschen der handen een dienende maagd in een schenkkan
Schoon en van goud tot hen bracht, dan over een zilveren bekken
Goot zij het uit, en zij schoof voor hen aan gladglimmende tafel.
De eerzame huiszorg haalde het brood aan, plaatste het vóor hen,
Rijklijk met lekkers belegd, dat gul zij verschafte uit den voorraad.
Borden met allerlei vleezen ter tafel de voorsnijder opbracht
In hun bereik, en hij zette gereed er de goudene bekers.
Ook sprak welkomgroetend hun toe Menelaos de blonde:
‘Tast toe, hebt aan de spijzen uw vreugd; straks, als aan het maal gij
U zult hebben verkwikt, dan vragen wij, wie gij vanhuis zijt.
Immers in u ging niet het geslacht uwer oudren verloren:
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Oir van aan Zeus ontstamde geschepterde koningen zijt gij.
Nooit het gemeen toch zon zoodanige zonen verwekken.’ -

Deze passage, 50 regels lang, telt bij Homerus 325 woorden, bij Boutens 511. Zelfs
als ik bij Boutens de bepaalde lidwoorden en de voorzetsels die in het Grieks met
een naamval worden aangeduid aftrek, blijft het een opvallend verschil dat Homerus
ongeveer 6 à 7, Boutens 9 à 10 woorden per regel plaatst. Daar elk woordeinde een
insnijding is en een geringe pauze in de maatgang teweegbrengt, zijn dus Boutens'
regels reeds door deze veelvuldiger pauzen langer, onrustiger en onregelmatiger dan
die van Homerus. Homerus heeft in deze passage één vers van slechts 4 woorden,
12 verzen van slechts 5. Boutens' minimum is 6, en de helft zijner verzen heeft 10
of meer woorden nodig. Nu is juist het enige vers waarin Homerus tot het getal van
10 woorden per regel opklimt, het vers waarin Menelaus zo heftig tegen Eteoneus
uitvaart. Dit tempo is bij Boutens het gemiddelde, en daarmee is tevens de
gepassioneerde heftigheid zijn gemiddeld ‘klimaat’. Het is opvallend, dat waar
Boutens verlangzaamt tot Homerus' gemiddelde van 6 à 7 woorden per regel, hij
geen inbreuk maakt op het Griekse schema, noch het Nederlands taalgevoel behoeft
te forceren. Bijvoorbeeld:
Ook sprak welkomgroetend hun toe Menelaos de blonde
Boutens is een te groot meester in woordverbindingen en samenkoppelingen dan dat
het Nederlands voor hem per se minder synthetisch zou moeten zijn dan het Grieks.
Wat zijn nu de consequenties van zijn te grote hoeveelheid woorden? Behalve het
groter aantal pauzen is ook een groter aantal lettergrepen het gevolg. Boutens zal
dus meer dactyli in zijn schema aanwenden dan Homerus. En zo is het. Homerus
gebruikt in deze passage (de zesde voet, die nooit anders dan een trochee of een
spondee is, buiten beschouwing gelaten) 164 dactyli en 86 spondeeën, Boutens 192
dactyli en slechts 58 spondeeën. Homerus heeft nog
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geen tweemaal, Boutens ruim driemaal zo veel dactyli als spondeeën. Een enorm
verschil.
Maar ook de verdeling dezer overtollige dactyli over de versvoeten is waard even
gade te slaan. In de eerste voet heeft Homerus hier 20 dactyli en 30 spondeeën. Zijn
verzen zetten dus rustiger in dan die van Boutens die hier met 28 dactyli aanvangt
tegen 22 spondeeën. In de tweede voet heeft Homerus precies 25 dactyli en 25
spondeeën, terwijl bij Boutens de verhouding 40 en 10 is. In de tweede voet is Boutens
dus nog gejaagder dan in de eerste. Maar in de derde voet haalt Homerus hem in, 39
dactyli en 11 spondeeën, bij Boutens 37 dactyli en 13 spondeeën. Bij Homerus wordt
echter dit snelle tempo geneutraliseerd, omdat in deze derde voet bij hem geregeld
de cesuur valt, hetgeen bij Boutens, gelijk we zien zullen, lang niet altijd het geval
is. In de vierde voet blijft Boutens op 37 en 13, terwijl Homerus al weer wat trager
is met 34 en 16. In de vijfde voet ten slotte heeft Boutens niets dan dactyli, terwijl
Homerus hier 4 zogenaamde spondeeïcerende versafsluitingen vertoont. U ziet dat
de Nederlandse hexameter vooral in de eerste twee voeten aanzienlijk van het schema
van de Griekse afwijkt. Voeg daar bij, dat het aantal pauzen anderhalf maal zo groot
is door het groter aantal woorden, en dat Boutens op de cesuur gaarne éénlettergrepige
woorden plaatst, hetgeen Homerus vermijdt, en gij hebt een voorlopige verklaring
waarom Boutens' vers zoveel driftiger aandoet dan het Griekse voorbeeld. Maar er
is nog meer. Behalve de syntaxis, waarover ik zou zwijgen, is ook de structuur van
het vers losser geworden.
De 28 lettergrepen die Boutens door zijn overmatig gebruik van de dactylus teveel
heeft, zijn niet over de voeten, die daar in aanmerking voor komen, gelijkelijk
verdeeld. De tweede voet, zoals uit de cijfers blijkt, krijgt meer dan de helft te
herbergen. Nu wil het geval, dat juist deze tweede voet, evenals de vierde, voor
Homerus de minst vrije voeten zijn. Deze tweede en vierde voet hebben in Homerus'
versschema een vastgestelde functie. Deze functie staat in verband met de cesuur.
De hexameter
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namelijk wordt door de cesuur in de derde voet in twee ongeveer gelijke helften
gescheiden, die overeenkomst en verschil vertonen als twee spiegelbeelden; en nu
zijn de tweede en de vierde voet, ter weerszij dus van deze scheiding, als het ware
de scharnieren waarop die spiegels draaien. Hoe die scharnieren hun functie
verrichten, kan pas duidelijk worden als men zich rekenschap geeft, waar precies de
cesuur ligt, de scheiding tussen de nooit geheel symmetrische spiegelbeelden. Er zijn
slechts twee mogelijkheden: of na de eerste, of na de tweede lettergreep van de derde
voet. In het ene geval spreekt men van staande, in het andere geval van slepende
cesuur.
Staande cesuur bijvoorbeeld heeft Boutens' eerste regel:
Zoo dan zaten aan 't maal/in de ruime verzolderde huizing
Slepende cesuur vertoont de daarop volgende regel:
Nabuur, vrienden en magen/van roemrijken vorst Menelaos
Daar nu de zesde voet, waarmee de hexameter eindigt, altijd slepend is, acht Homerus
het van belang, hiermede een zekere eentonigheid en een soort rijm vermijdend, om
in het versmidden staande en slepende cesuren af te wisselen. In bovenstaande passage
heeft Homerus dan ook 24 staande, 26 slepende cesuren. Reeds Vergilius heeft deze
tweedeling niet behouden; Vergilius heeft 85 procent staande cesuren, en, om de
sleur hierdoor veroorzaakt weer op te heffen, maakt hij extra-insnijdingen, doorgaans
bij de tweede en vierde voet, waardoor een driedeling ontstaat. Boutens heeft in dit
fragment slechts 17 slepende cesuren, het versmidden correspondeert bij hem dus
veel minder dan bij Homerus met het woordeinde. Verder heeft Boutens hier 23
staande Griekse cesuren en in de overige 10 verzen heeft hij of Vergiliaanse cesuur,
of een cesuur die ik niet kan thuisbrengen (bijvoorbeeld in regel 30 en 33 van dit
fragment).
Na de bepaling der cesuur is de kwestie der ‘scharnieren’, de
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gewrichten aan weerskanten der cesuur, gemakkelijk te begrijpen. Het komt hierop
neer. Heeft Homerus staande cesuur (dus cesuur op de heffing van de derde voet)
dan is in de tweede voet de zinking een opmaat naar deze heffing in de derde. Zinking
twee en heffing drie staan dan in onmiddellijk woordverband; deze twee lettergrepen,
met andere woorden, moeten deel uitmaken van hetzelfde woord. Boutens begaat
tegen deze wet van de tweede voet in 50 regels 8 maal een overtreding.
Voorbeeld van foutieve, althans on-Homerische, tweede voet is vers 15:
Erg ontstemd tot hem sprak blondlokkige vorst Menelaos
In deze regel moeten ‘hem’ en ‘sprak’ in woordverband staan, zoals dit bijvoorbeeld
in vers 41 het geval is met het woord ‘belegd’ en zelfs met ‘aan 't maal’ van vers 1.
Want het Nederlands voelt zulke voorzetsels als behorend tot het volgend woord.
Om vers 15 metrisch juist te maken, was voldoende geweest:
Hem antwoordde ontstemd blondlokkige vorst Menelaos.
Wat het tweede ‘scharnier’ betreft, de vierde voet, als deze een spondee is, is hij
slechts zeer zelden bij Homerus een syntactische sluiting, want daarvoor staat hij te
dicht bij het verseinde, dat ook een spondee kan zijn. Is er echter na de vierde voet
wel sluiting van een zin of zinsdeel, dan is de vierde voet - om maar zo min mogelijk
met het slot van het vers te corresponderen -altijd een dactylus, nooit een spondee.
Bovendien zorgt Homerus ervoor, dat de eerste twee lettergrepen van deze dactylus
nooit een trocheïsch woord of woordeinde vormen, want dan zou dit enkele woord
toch weer met de trochee of spondee van de zesde voet gaan corresponderen, en dat
acht hij blijkbaar storend. Boutens begaat tegen deze wet van de vierde voet in 50
regels 15 maal een overtreding.

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

863
Voorbeeld van on-Homerische vierde voet is vers 1:
Zoo dan zaten aan 't maal in de ruime verzolderde huizing
In deze regel is ‘ruime’ hier metrisch onjuist. ‘Ruime’ is een trochee; er is een
woordeindpauze tussen ‘ruime’ en ‘verzolderde’, dus tussen de korte syllaben van
de vierde dactylus, hetgeen Homerus zichzelf nooit toestaat. Waarom heeft Boutens
hier niet hetzelfde woord gebruikt waarmee hij elders deze Griekse term voor
hooggedakt huis weergeeft. Bijvoorbeeld:
Zoo dan zaten aan 't maal in de hoogoverzolderde ruimte
Bij al dit soort afwijkingen van het Griekse schema heeft Boutens Vergilius aan zijn
kant. Dit gevoegd bij het veelvuldig gebruik van de Vergiliaanse cesuur in de vierde
voet, die Homerus nooit toepast zonder dat dan terstond de derde voet de
‘scharnier’-functie van de tweede overneemt, - zou recht geven met enige overdrijving
te zeggen, dat Boutens Homerus vertaalde met als hulpmaat de maat van Vergilius.
Maar hoe zit het nu met de Nederlandse hexameter?
Nogmaals, het is mij opgevallen, dat Boutens' hexameter, overal waar hij aan de
Griekse metrische voorschriften van cesuur en scharnieren voldoet, ook het
Nederlands taalgebruik geen geweld aandoet. Daar deze voorschriften ten slotte
slechts bestaan in het kiezen van jambische en het vermijden van trocheïsche woorden
of woorduitgangen waar zulks wordt vereist, zijn zij voor het Nederlands, hoe
verschillend dit ook in accent en samenstelling moge zijn, even zeer te volgen als
voor het Grieks.
Ik was zeer sceptisch gestemd ten opzichte van de hexameter in het Nederlands,
maar Boutens' arbeid heeft mij in de mogelijkheid voor het eerst doen geloven - mits
men de Griekse wetten gehoorzaamt.
Boutens' vertaling heeft mij doen beseffen, dat de beste lezer
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de argeloze zijn mag, maar dat een vertaler van Homerus' verzen niettemin tot de
tanden gewapend moet zijn. Het zijn metalen woorden, waarmee hij moet werken,
sterk, buigzaam, en even voortreffelijk vervaardigd, als elk ander handwerk dat
Homerus bezingt.
Mijn meerdere moge mij deze opmerkingen ten goede houden. Evenals hij ben ik
verlangend naar een epische vorm voor Nederlandse verzen. Ik deel zijn verering
voor het Griekse licht, het wonder der mensheid. Wij blijven leerlingen. Alles wat
er echter toe bijdraagt, problemen van deze aard aan de orde te stellen, hetzij op
scheppende wijze, zoals Boutens gedaan heeft, hetzij slechts kritisch, zoals ik hier
getracht heb, kan niet opmerkzaam genoeg ontvangen worden. Want deze problemen
bevatten het geheim waarvoor wij schrijvers nu eenmaal leven.

Over Werumeus Buning
Wat ik over Werumeus Buning denk? Ik denk, dat ik niet dan in een geïnspireerd
moment bij machte zou zijn de betekenis van deze taalmeester wiens ongeëvenaarde
woordenrijkdom, onbelemmerd door enige intellectuele preoccupatie, des te
flonkerender wordt naarmate een aards incognito strikter in acht wordt genomen;
wiens poëzie, kortom, als een koning in lompen, de afgelegde sieraden verkwistend,
in vrijwillige armoede zich nog te tooien weet door de vereenzelviging met zijn volk;
- nogmaals, ik vrees niet bij machte te zijn van deze Rembrandt in onze hedendaagse
literatuur in één enkele zinsnede, zoals gij mij verzoekt, ook maar bij benadering de
betekenis te schetsen.
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In Holland staat een huis
Dr. N. Japikse: ‘De geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau’.
Tweede deel
Het eerste deel van Dr. Japikses ‘ Geschiedenis van het Huis van Oranje Nassau’
verscheen tijdens de feestelijke voorbereidingen van Prinses Juliana's huwelijk. Het
behandelde de geschiedenis tot het veelzeggend jaartal 1672. Het tweede deel
verschijnt nu het land zich gereed maakt het veertigjarig regeringsjubileum van
Koningin Wilhelmina te gaan vieren. Het begint bij 1672 en het eindigt op heden.
Neen, niet op heden. Het eindigt op 7 januari 1937, op de dag van Prinses Juliana's
huwelijk; het vermeldt niet, zelfs niet in een nawoord, de geboorte op 31 januari
1938 van Prinses Beatrix. Hoe is het mogelijk, vraagt men zich af, terwijl de blijde
gebeurtenis zo geruime tijd van tevoren werd aangekondigd, dat de schrijver zijn
boek heeft afgesloten zonder voor dit nawoord een op het laatste moment nog in te
vullen bladzijde open te houden. Mij dunkt, hiermee heeft hij zich een kans laten
ontglippen om ook eens aandacht te wijden aan de emotionele banden die Nederland
en het Huis van Oranje verbinden en die in historisch opzicht zulk een grote rol
gespeeld hebben. Nederland is altijd nuchter en koopmanschappelijk geregeerd
geweest door plaatselijke en provinciale aristocratieën. De Napoleontische anekdote,
dat Willem Six hier meer te vertellen had dan Willem Cinq, is daar een voortreffelijke
illustratie van. Dit zakelijk bewind had ongetwijfeld een poëtische zijde: de
wereldkennis, de ondernemingsdurf, het accepteren van feiten, maar het had geen
emotionele uitlaat bij feesten, oproeren of gevaar. In zulke momenten van
gevoels-overwicht richtte zich de blik altijd weer naar Oranje, die door zijn
merkwaardige positie zowel buiten als boven de partijen stond; en het is een zegen
voor het Huis en voor het land geweest, dat er in dat Huis altijd weer personen te
vinden waren die het landsbelang met het hunne wisten te vereenzelvigen. Zo is in
Holland een Huis blijven staan, en dit Huis heeft een zin-
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nebeeldige maar daarom niet minder werkelijke betekenis gekregen en gehandhaafd.
Hoe democratischer, verdraagzamer en neutraler zich de Oranje-figuren getoond
hebben, des te beminder zijn zij bij ons volk geweest. Desnoods conservatief,
desnoods feodaal, maar altijd boven en buiten de partijen. Diegenen echter onder de
Oranjes, en het waren niet de geringste en minst bekwame leden van dit zeldzaam
begaafde geslacht, die zich met hun volle persoonlijkheid in het gewoel geworpen
hebben, Maurits bijvoorbeeld en Koning Willem I, verloren daardoor veel van hun
populariteit. Het zijn figuren van grote tragiek. Ons volk is niet kunstzinnig genoeg
om in te zien dat hartstocht tot eer strekt. Oranje schijnt eerst van gewicht te worden,
als de beroemde rade-, rede- en reddeloosheid intreedt. Andere volkeren hebben met
revoluties hun koningen verloren, wij daarentegen hebben hen daarmee steeds weer
terug gewonnen, en steeds dierbaarder zijn zij ons daardoor geworden.
Het boek van Dr. Japikse is te zeer gebaseerd op diplomatieke, en politieke
geschiedenis. De wisselwerking van Oranje en volksgeest, die naar ons inzicht meer
door economische, culturele en geestelijke factoren bepaald wordt, komt niet tot zijn
recht. De bijzonder goed gekozen portretten en andere illustraties zeggen eigenlijk
meer dan de begeleidende tekst die - om het zacht te zeggen - wel wat erg
gemeenplaatsig aandoet. We missen brieven, anekdotes, we missen karakterschetsen.
Het is alles angstvallig gehouden op het gemiddelde peil van een vaderlands leerboek.
Aan een waarlijke portrettengalerij van deze onze grootste Familie is de schrijver
niet toegekomen.
Het is, naar ik meen, een kwestie van stijl. Met deze verdoezelende en voorzichtige
taal valt niet te schilderen. Eis ik teveel? Eis ik de kennis van Japikse verenigd met
het talent van Van Deyssel? Ja, dat eis ik, want ik kan het niet helpen dat ik Fruin
niet kan vergeten.
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Titaantje in Vrouwe-polder
B. Stroman: ‘Vrouwe-polder’
Dit is een charmerend boek. Bekoorlijk en ontroerend, licht van toets en diepzinnig,
goedgeschreven, en met een mengeling van weemoed en zelfkennis, die ook een
boekje als ‘ Tsjip’ van Willem Elsschot of de verhalen van Nescio indertijd zo
onweerstaanbaar maakte. Maar Stroman - althans de jeugdige schrijver die de
hoofdpersoon is in Stromans nieuwe boek - is jonger dan Willem Elsschot, hij heeft
nog illusies, hij is nog min of meer, zou Nescio zeggen, een Titaantje. Of dat kwaad
kan? Integendeel, zou ik zeggen. Er is geen andere weg een Titaan te worden dan,
om te beginnen, een Titaantje te zijn. Hetgeen zeggen wil, met zichzelf overhoop te
liggen en tegen de rest van de wereld op te tornen, terwille van iets dat niet bestaat
maar stellig bestaan moet. En het bijltje er niet bij neer te leggen, tot het bestaat. ‘Laat me nog vordren tot de vervulling! Laat me nog worden tot ik zal zijn!’ - heeft
Geerten Gossaert geschreven, die ook meespreken kon en dit deed op de hem eigen
klassieke wijze, de enige wijze om in onze tijd oprecht te zijn. Maar ter zake over
het boek van Stroman.
Stroman vertelt hoe een jeugdig schrijver, met visioenen uit illusoire middeleeuwen,
een ‘retraite’ op het landelijk Walcheren zoekt, om het boek te schrijven waarvoor
hij al maanden studies heeft gemaakt. Hij vindt een woning in het dorpje
Vrouwenpolder, en zet zich tot schrijven aan een tafel voor het raam, dat op de rustige
dorpsstraat uitziet. Zijn jonge vrouw, die mee is gekomen en het huishouden doet
op petroleumstellen, die winkelt, met haar man praat, hem inspireert en 's avonds
langs de dijk met hem wandelt naar Veere, verwacht een baby. Er ontstaat een soort
wedstrijd, gedurig in samenwerking over en weer, tussen het kind en het boek, wie
de eerste zal zijn. De een wint het in tijd, de ander in belang. Maar er is, voor het zo
ver is, nog heel veel gebeurd. De illusoire middeleeuwen zijn in het dorpje
werkelijkheid aan het worden. Oude vetes en broe-
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dermoord zijn niet slechts legendarische gebeurtenissen, maar gebeuren nog. De
mythe wordt tastbaar. Dit ondervindt vooral een uit de stad overgekomen vriend van
het schrijverspaar, een schilder, die tijdelijk zijn intrek in het dorp neemt om ‘mooie
koppen’ te tekenen (nog een illusie sinds Toorops Apostels) maar die aan den lijve
bemerkt dat er nog iets anders dan evangelische gelijkmoedigheid en stroeve
zelfbeheersing onder de gebruinde trekken schuilt.
Zie hier in het kort de inhoud. Maar u moet het boek niet om de inhoud lezen,
maar omdat het wat het vertelt goed vertelt. Het een weinig ‘Larens’ aandoend
huishoudelijk bedrijf van de jonge mensen, welmenend, artistiek, toch in de grond
ernstig, in botsing met uit de wonderlijke bodem van Walcheren plotseling oprijzende
eeuwige krachten, houdt u zeker een avond bezig en u zult zien dat u er nog vaak
aan terugdenkt. Zo is het mij althans gegaan.
Ik ben zelf, twee zomers geleden, te Vrouwenpolder geweest. Ik had toen met een
vriendin een huisje gehuurd tussen het dorp zelf en de duinen, aan de weg naar het
strand. Stroman zal deze in allerijl neergezette vakantiehuisjes waarschijnlijk
verfoeien, maar ik heb er goede herinneringen aan. Het dorp is sterk genoeg om niet
door de stadsexpansie aangetast te worden. Wat mij spijt in Stromans boek, is dat
hij, tot in de titel toe, de n uit het woord Vrouwenpolder weglaat. Noch bij
Geertruidenberg noch bij 's-Hertogenbosch is dit geoorloofd, en er zijn maar twee
soorten mensen: de ene zegt Den Haag en de andere De Haag. ‘Vrouwe-polder’
klinkt mij, sinds ik er geweest ben, in de oren als ‘De Haag’. Ik kan het niet helpen
dit erg te vinden, zijnde nu eenmaal een schooljuf. Ik heb in mijn exemplaar de
ennetjes netjes aangebracht en ben van plan dit charmerend boekje nog vaak te
herlezen.
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Gedanste tragedie
Arthur van Schendel: ‘De wereld een dansfeest’
Er is een anekdote van twee Engelse boezemvrienden die besloten samen een reis
om de wereld te maken. Maar te Dover aangekomen, speelden zij, wachtend op de
boot waarmee zij naar het continent zouden oversteken, een partij biljart. Al biljartend
vervreemdden ze, de een vond de wijze van spelen van de ander onverdraaglijk, en
bitter ontgoocheld keerden zij beiden, langs verschillende route, naar Londen terug.
Maak van de twee boezemvrienden twee gelieven, van de wereldreis het huwelijk,
van het biljart een dansvloer; zeg dat twee gelieven zielsveel van elkaar hielden,
maar tijdens het dansen een gebrek in ritmische aanpassing bespeurden dat hen voor
het aangaan van een levensverbintenis deed terugdeinzen; zeg dat zij, door neiging
en trots genoopt, elkaar twintig jaar lang bleven zoeken, afstoten, ontwijken en weer
vinden, zodat de loop van hun beider leven, uit de verte ener zaal bezien, iets kreeg
van de dansfiguren van een elkaar op een podium ontvluchtend en vervolgend
danspaar, en gij hebt de inhoud van Van Schendels jongste boek ‘ De wereld een
dansfeest’ in grote trekken voor u. Voeg hier aan toe, om ook van de zeer originele
schrijftrant van dit boek een indruk te krijgen, dat de beschrijving van deze levensdans
geleverd wordt door negentien belangstellende ooggetuigen, ooggetuigen die, door
de charme der dansers of door de meeslependheid van de dans zelf in het drama
betrokken geraakt, achtereenvolgens verslag uitbrengen van de passage in de gedanste
tragedie die zij hebben bijgewoond, dit doende elk op zijn persoonlijke manier en
naar gelang zijner bevattelijkheid. Noch de dansers zelf, Daniel en Marion, noch hun
ouders, die zich zonder een zucht te slaken terwille van hun kinderen ruïneren, komen
aan het woord. Neen, het zijn alleen de meer verwijderde, van nature objectiever
ingestelde toeschouwers, een makelaar, een leraar, een kostschooldirectrice, een
kamerverhuurder, een modiste, een juwelier, een werkster,
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om er slechts enkelen te noemen, die één voor één, als in een proces, een
getuigenverklaring kunnen afleggen omtrent de korter of langer tijd dat zij de dansers
op hun immer uitgestelde levensreis gevolgd hebben. Het knappe van het boek is
nu, dat deze negentien verhalen van zijdelings in de dans betrokkenen weer onderling
aansluiten, als de opeenvolgende hoofdstukken van een roman, en gezamenlijk een
geheel mensenleven vertellen, van geboorte tot dood, naar aanleiding van de figuren
van één enkele dans.
Helaas zijn niet alle getuigenverklaringen van dezelfde waarde. Ook is het
opmerkelijk dat de getuigen meer boeien naarmate zij meer over zichzelf en minder
over de zwijgend in hun midden dansende hoofdpersonen verhalen. De makelaar,
de directrice, ze zijn onweerstaanbaar met hun goedhartige en onbedoelde persiflage
van zich zelf, maar de modiste, de kleedster, het buurmeisje, de werkster, het zijn
schaduwen, het zijn geheel onpersoonlijke spreekbuizen. Geen van hen allen beschikt
echter over voldoende capaciteit om van dans en dansers een adequaat beeld te geven,
het blijven speelse of sentimentele benaderingen, met uitzondering misschien van
de Melancholicus die het laatste woord heeft. Maar dan is de dans reeds ten einde,
de dansers zijn van het toneel verdwenen, en de onvindbare melodie, waar zoveel
geluk om verspeeld werd, wordt door de nachtegaal aangeheven in de populieren
van het nachtelijk rivierlandschap.
Hield Daniel van Marion? Hij hield van zijn moeder. Hij hield van haar Spaanse
naam, die hij als de zijne aannam, en het was haar melodie waarop hij bewoog als
hij danste. Hoe kon Marion dit ooit menen te evenaren? Wat baatten haar de Spaanse
mantilla en de volmaakte geschooldheid? Zij trachtte te dansen omdat zij niet gaan
kon. Daniel hield niet van haar, tot hij, verarmd, mislukt, ging houden van haar liefde.
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J.A. Rispens
‘Richtingen en figuren in de Nederlandsche letterkunde na 1880’
Gedurende de lectuur van J.A. Rispens' wikkende en wegende, beschouwelijke en
bevindelijke studie over de beweging van Tachtig en over al hetgeen na dit
raadselachtig evenement in onze letterkunde gevolgd is, kwamen mij bij herhaling
de aanvangsverzen voor de geest van het Evangelie van Lucas, waarin de Evangelist,
in de vorm van een korte brief aan de ‘uitmuntende Theophilus’, de motieven te
kennen geeft die hem tot het schrijven van zijn boek hebben gedrongen. ‘Aangezien
toch velen ondernomen hebben’, zo schrijft Lucas, - ‘van de dingen die onder ons
vervuld zijn geworden een verhaal op te stellen, volgens de tot ons gekomen
overleveringen van hen die van den beginne af ooggetuigen geweest zijn en als
dienaars zijn opgetreden des woords, zo heeft het ook mij goed gedacht, na alles van
de aanvang af nauwkeurig nagegaan te hebben, dit in volgorde voor u neer te
schrijven, uitmuntende Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen
waarover gij onderricht zijt.’ - Hier eindigen de aanvangsverzen, de korte brief, die
als een opdracht boven en buiten het eigenlijk boek staat. Terstond hierop, in
verhaaltrant, begint het Evangelie: ‘Er was in de dagen van Herodes, koning van
Judea, een zeker priester met name Zacharias -’. En zo begint dan het meest stipte
en tevens het meest kunstzinnige, het meest gedocumenteerde en tevens het meest
sprookjesachtige, het meest het uiterlijk beeldende en tevens het meest zingende, het
meest het hart rechtstreeks aansprekende der vier Evangelies. Hier geen haat tegen
de Joden, als in Johannes, geen woestijnen, als in Marcus, geen lange profetieën en
predikaties als in Mattheus. Hier barmhartigheid, vergevingsgezindheid, en, door
nederigheid van oorsprong en immer opengestelde bekeringsmogelijkheid, een
gematigde maar wereldomvattende menselijkheid. De Stal van Bethlehem, de Verloren
Zoon, de Moordenaar aan het Kruis, -
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in geen der overige Evangelies voorkomend, - zij zijn het die de wereld gekerstend
hebben en ogen hebben doen zien wat elders de mond sprak en het verstand getuigde,
maar zich in wonderbaarlijkheid weer van de wereld afzijdig stelde.
Vergeef deze uitweiding. Ik kwam aan de aanvangswoorden van Lucas te denken,
toen ik het werk van Rispens las, door de merkwaardige mengeling van documentatie
en beeldend vermogen die dit omvangrijke boek, van een enorme kritische belezenheid
getuigend, aan de dag legt. De meeste overzichten, die men over onze moderne
letterkunde te lezen krijgt, geven een revue van figuren, gekenschetst door enige
citaten en gekarakteriseerd met weinig zeggende algemeenheden. Men hoort dat
Gorter socialist werd, Henriëtte Roland Holst ook, dat Couperus en Van Deyssel
dandy's waren, dat Marsman en Van Ostaijen onder invloed stonden van het Duits
expressionisme, etc. Dit is niet de werkwijze van Rispens. Zonder het historische,
het feitelijke, het psychologische te onderschatten, is niettemin eerst de ‘mythologische
interpretatie’ ten volle gerecht. ‘Niet de historie, maar de mythe is de eigenlijke
realiteit.’ Hij blijft, gedichten lezend en letterkundige gestalten beschouwend, vervuld
van het wonder dat elk gedicht en elke menselijke verschijning in eerste en laatste
instantie is. Hoe dit uit te beelden? Daartoe documenteert hij zich bij kritieken en
uitspraken van tijdgenoten. Men hoort bij hem steeds, alvorens hij tot eigen
formulering overgaat, wat Coster gezegd heeft, wat Coenen gezegd heeft, wat Van
Deyssel of Bloem of Greshoff zeiden. Uit deze zeer in het kort weergegeven en
dikwijls weer raak gekozen meningen ontwikkelt zich dan gaandeweg, dikwijls door
de tegenstrijdigheden des te scherper omlijnd, de ‘mythische’ omtrek van het gedicht
of de schrijver. Rispens' werk bestaat dus, schijnbaar, uit anderen aan het woord te
laten. Van Perk tot Engelman is een lange weg van omstreden figuren. Elk dezer
figuren wordt met onvermoeibare aandacht getekend door de strijd er om heen. Lees
als voorbeeld (blz. 299-300) de kenschetsing van Hendrik de Vries: citaten van
Marsman, Engelman,
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Van Eyck, Vestdijk, verweer tegen critici die ‘lofzangen’ afbraken, een verwijzing
naar De Vries' filologische studie in De Taaltuin en naar zijn tekeningen, en ten slotte
de formulering: ‘het demonisch pathos der volkspsyche.’. Ik ken geen boek, dat mede
door het essayistisch materiaal waarheen het doorlopend verwijst, zo onmisbaar is
voor de studie van onze moderne letteren. Het vervolgt Te Winkel.
Het spreekt vanzelf, dat ik opmerkingen heb en over tal van kwesties anders denk
dan Rispens. Ik mis Frank van der Goes, en wat daarmee verband houdt, ik mis de
Amsterdamse schilderschool, de tijdschriftenstrijd; ik acht De Merode overschat, ik
begrijp niet dat Hoornik, na zijn gedicht ‘Mattheus’, niet een afzonderlijke bespreking
waardig gekeurd wordt.
Maar één ding doet me plezier. Er bestaat tegenwoordig een tendentie, zoals
Rispens zegt, om de ‘legendarische dichtergestalten van '80 tot een meer
nuchter-historisch plan te reduceeren.’ Daartegen nu tekent hij, mijns inziens terecht,
verzet aan. ‘Tachtig’ is noch een nakomer der Romantiek, noch een late uiting in
literatuur van middennegentiende-eeuws liberalisme. Het valt niet moeilijk om van
Multatuli naar Van Deyssel, van Woutertje Pieterse naar Jaapje, van Vosmaer naar
Couperus verbindingslijnen te trekken. Waarom vindt men treffende woorden voor
Kuyper, Troelstra, De Savornin Lohman, grote mannen die in een klein land niet tot
hun recht konden komen, en bespeurt men dezelfde diepe tragiek niet in hun
dichterlijke tijdgenoten? De mythe, inderdaad, is hier de eigenlijke realiteit.

Bezoek aan Shakespeare
A.G. van Kranendonk: ‘Shakespeare en zijn tijd’
Shakespeare is een wonder evenals de Egyptische piramide of de Franse kathedraal.
Het tergende van het wonder-Shakespeare echter is, dat hij u met verbijsterende
gulheid al de sleu-
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tels tot zijn geheim in handen geeft en niettemin onontraadselbaar blijft. Van zijn
vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn dochter, van al zijn collega-toneelschrijvers, die
hem, zoals Busken Huet zegt, omstuwen gelijk Napoleon omstuwd werd door de
van hem hun roem ontlenende maarschalken, weet men voldoende om althans een
beeld te krijgen, een omtrek te onderscheiden, maar hijzelf, Shakespeare, blijft een
puzzle, een ondefinieerbare verdwijnende gestalte achter de honderden en honderden
personages, die hij stuk voor stuk een stem gaf en daarmede de levensadem inblies.
Men kan uit gemeentehuis- en schouwburgarchieven, uit dagboeken, pamfletten en
anekdotes van tijdgenoten een chronologische volgorde van zijn toneelstukken ten
naaste bij vaststellen; men kan uit die wetenschap gevolgtrekkingen maken en een
karakterontwikkeling aanwijzen, waarin de historie-stukken, blijspelen, tragedies en
sprookjesachtige fantasieën elkander zo natuurlijk aflossen als lente, zomer, herfst
en winter; men kan volmaakt op de hoogte zijn van zestiende-eeuwse
theatertoestanden, van de zo merkwaardig wisselende ‘tijdgeest’ onder Elisabeth en
Jacobus, van zijn artistieke carrière en zijn gelijktijdige landaankopen te Stratford;
niets helpt; na alles gerangschikt en bestudeerd, bestudeerd en gerangschikt te hebben,
blijft het wonder een wonder. Drie eeuwen van spitsvondige tekstkritiek en toegewijde
emendatie zijn nog altijd niet voldoende gebleken, om van de berg van schoonheid,
die hij met ongehoorde nonchalance achter zich liet toen hij te Stratford ging tuinieren,
een definitieve uitgaaf te maken. Nog altijd zijn detail-studies, zoals die van Van
Dam over ‘Honderd regels van Shakespeare’, verschenen in het laatste Jaarboek der
Maatschappij, evenzeer welkom, als het lijvige boek van Van Kranendonk, dat de
‘belangstellende leek’ als een gids bij de hand neemt en rondleidt door de gangen
van het geheimzinnige monument.
Er zijn deskundigen geweest die hun geduld verloren en tot beeldenstorm hun
toevlucht zijn gaan nemen. - ‘Wat het meest tot de kennis van Shakespeare in de weg
staat’, zo ongeveer
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professor Dover Wilson, - ‘is de afschuwelijke buste te Stratford, met zijn burgerlijke
glimlach van zelfvoldaanheid.’ Weg met dat beeld! ‘Wie een indruk van Shakespeares
uiterlijk wil krijgen’, stelt hij voor, - ‘kan beter zich in een portret van Shelley of
Keats gaan verdiepen, dan in de stompzinnige trekken van dit geärriveerde
slagersjongensgezicht.’ - Tot deze desperado's behoort Van Kranendonk niet. Hij
behoort tot het genre der ‘onvermoeibare idealisten’, hetgeen zeker voor een gids,
en voor diens publiek, grote voordelen heeft. Hij geeft een nauwgezette historie van
Shakespeares tijd, hij geeft een zeer beeldende en boeiende beschrijving van het
stadsleven van Shakespeares Londen, - men wandelt door de straten als men die
bladzijden leest, - hij geeft voorts een resumé van de beroemde stukken, waarbij hij
telkens stilstaat bij zekere passages die biografisch of psychologisch belang kunnen
hebben, hij stelt u op de hoogte van de tekstkritiek en haar methoden om een ‘vroege’
regel van een ‘late’ te onderscheiden, hij onderricht u ‘en passant’ nog over Marlowe,
Jonson, Burbage, Greene, tot in bijzonderheden, - kortom, hij geeft een handboek
met oriënterende beschouwingen gelijk naar mijn weten in Nederland nog niet
bestond. Men kan natuurlijk niet alles vergen. Ik hoor in de titel ‘ Shakespeare en
zijn tijd’ zoiets als ‘Paris et ses environs’. Maar er is heel wat voor nodig om een
Baedecker te schrijven. Een Shakespeare-Baedecker geleverd te hebben is geen
geringe verdienste.
Ik behoor, op mijn manier, ook tot een genre Shakespeare-bezoekers. Ik heb een
hobby. Blijkbaar behoort zoiets tot het karakter. Ook te Chartres loop ik de beelden
voorbij en ga in de kerk naar de glazen kijken. Als dan de gids met het gezelschap
mij achterhaalt, bevredigt mij nooit zijn beschouwing bij de glazen. Wat de glazen
te Chartres zijn, zijn de sonnetten in Shakespeare. De ‘Sonnets’ zijn Shakespeares
‘Saison en enfer’. Als men dit niet letterlijk opvat, als men onder de Italiaanse manier
en Renaissance-gemaniëreerdheid niet de hevigste explosie verneemt, waartoe, na
Rimbaud, ooit een menselijk hart
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in staat is gebleken, dan sluit men zich moedwillig de toegang af, dan geeft men er
blijkbaar de voorkeur aan, het diepste geheim omsluierd te laten. Als ooit een mens
is gestorven, eer de kunstenaar in hem leefde, dan Rimbaud in de ‘Saison en enfer’
en Shakespeare in de ‘Sonnets’. De één ging naar Abessinië en handelde in geweren,
de ander schreef Hamlets en King Lears. Beiden lieten geen woord meer los, noch
over zichzelf, noch over God of de wereld, noch over goed en kwaad of al die
gevoelens en begrippen, de rede ontsnappend, welke tastbaar te maken, volgens veler
mening, juist het doel van poëzie is. Geen zucht, geen credo. Beiden kochten
geboortegrond, en, wat Rimbaud niet gegund werd, Shakespeare stierf verborgen
achter het maatschappelijk masker dat te Stratford glimlacht.
‘Bleste be the man that spares thes stones,
And curst be he that moves my bones.’

Een dichter verliefd
Brieven van Jacques Perk aan Joanna C. Blancke, uitgegeven en
ingeleid door Dr. G. Stuiveling
Op de vijftiende maart 1881 had Jacques Perk een filippine met een Arnhems meisje
- drie jaar ouder dan hij - Joanna Blancke. Hij had haar leren kennen door zijn zuster
Dora, die verloofd was met een broer van Joanna. Op instigatie van Dora waren Perk
en Joanna, reeds vóór zij elkaar kenden, een schertsende correspondentie begonnen.
Perk tutoyeert haar reeds in die brieven, maar schrijft nog Johanna in plaats van
Joanna. Er had een vluchtige kennismaking plaats gehad, maar wat waarlijk een
ontmoeting mag heten gebeurde op die bewuste vijftiende maart. Thans ter zake over
de filippine.
U weet wat een filippine is. Een filippine is een amandel met een dubbele pit. Men
deelt die pit met iemand anders aan tafel, en men doet, de wederhelften gezamenlijk
etend, een kleine ge-
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lofte over en weer, op wier nietnakoming een aangename boete gesteld wordt. Een
filippine is een typisch verschijnsel, om met Huizinga te spreken, van de ‘homo
ludens’, van een speels instinct dat dieper instincten tot uiting durft brengen en
daarmede een vorm geeft en beschaaft. De afspraak tussen Perk en Joanna kwam
hierop neer: zij zouden - het was nu 15 maart - op iedere vijftiende van elke volgende
maand aan elkaar schrijven, en wel ‘vriendelijk’ schrijven, wat tussen hen ook
gebeuren mocht. Zelfs als - schrijft Perk - wij elkaar gingen haten, zouden wij door
onze ‘fieliepien’ genoodzaakt zijn, onze haat en vervloeking met een vriendschapsblijk
te bezegelen. Het is - schrijft hij - om deze reden, dat hij - of liever ‘een geheimzinnige
macht’ in hem - haar tot het aanvaarden van deze afspraak heeft aangedreven.
Blijkbaar heeft Perk iets op het hart. Hij wil tussentijds aan Joanna een bekentenis
doen, die haar, voorziet hij, zal verdrieten, maar hij wil zich niettemin van een
vriendelijk antwoord reeds bij voorbaat verzekeren. Strategie van een
twee-en-twintigjarige. Joanna heeft de faam van ‘raide’ te zijn. Als zij nu, denkt
Perk, hartelijk reageert op mijn mededeling, dan doet zij dit niet om de filippine,
maar omdat zij mij liefheeft. Voor Perk, als voor haast ieder ander artiest, is er meer
aan gelegen bemind te worden dan zelf te beminnen.
De mededeling betrof zijn vorige liefde. In de week volgend op het Arnhems
bezoek, stuurt hij Joanna een ‘domme briefkaart’, tactloos zinspelend op Mathilde
en op ‘onuitsprekelijke gelukzaligheid’. Bij een kort interview op 24 maart schijnt
Joanna echter ‘raide’ geweest te zijn. Perk brengt nu terstond zwaarder geschut in
het vuur. Hij zendt Joanna sonnetten uit de Mathilde-cyclus, en op 30 maart volgt
een uitvoerige brief, met als bijlage een portret van Mathilde, waarin hij haar-fijn
opbiecht hoe tussen hem en Mathilde de vork aan de steel zat. Een ‘doodeenvoudig
reisavontuur’ van twee jaar geleden. Mathilde heeft voor hem geposeerd als model
en hij heeft zijn madonna uit enige trekken van haar samengesteld. Hij heeft aan-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

878
leg tot vergoden als hij zelf zijn afgoden maar mag maken. Hij is er de man niet naar
om aan stervelingen zulke verzen te richten als in zijn bundel voorkomen. Vindt zij
niet, als zij Mathildes portret bekijkt, dat zij zelf op haar lijkt. Hem heeft dit
gefrappeerd.
Joanna antwoordt per kerende post. Zij stelt zijn bekentenis op hoge prijs, maar
hij moet haar beloven, niet later ook haar portret aan een opvolgster te geven. Perk,
eveneens per kerende post, werpt deze verdenking verre van zich. Joanna is Joanna,
onvervangbaar dus onopvolgbaar. Zij is twee-in-één: zijn vriendin Jo ‘ruim van hart,
breed van verstand’, en tevens ‘het oorspronkelijke van een godinnebeeltenis’. Zij
is, zegt Perk, doordrenkt in Goethe, zijn ‘Wahlverwante’. Het onweer is van de lucht.
Dertien dagen later is het 15 april. Perk schrijft, volgens afspraak, zijn filippine-brief,
met als bijlage één zijner schoonste sonnetten.
Ruimte verbiedt de gehele filippine-correspondentie, die tot 15 augustus werd
voortgezet, dus tot tien weken voor Perks ontijdige dood, hier stuk voor stuk te
volgen. Ik moet volstaan met een verwijzing naar Stuivelings boekje, waarin de lezer,
als hij belang in het drama stelt dat de aanleiding was tot het schrijven van ‘Iris’, al
het bereikbaar materiaal zal vinden. Maar ik geef hem de raad met Stuivelings
interpretatie van Perks gevoel voorzichtig te zijn. Van verliefdheid, laat staan van
werkelijke liefde, is geen spoor aanwezig. Evenals voor Mathilde had hij voor Joanna
‘een artistieke aanbidding’. Hij pleegde geen verraad aan zijn gevoel als hij, in zijn
sonnetten, Mathilde wijzigde in Joanna. Het enig verschil, krijg ik de indruk, tussen
Mathilde en Joanna is, dat Joanna hem liefhad. Perks ‘aanbidding’ werd beantwoord
met waarlijke liefde. Hij is overrompeld, hij deinst terug. In zijn laatste brief, 7
september, gaat ‘je’ in ‘gij’ en ‘gij’ geleidelijk in ‘u’ over. Nog duidelijker is de
filippine-brief van 15 augustus. Het is of hij Joanna vermaant. - ‘Wij kunnen
vertrouwelijk als broeder en zuster met elkander verkeeren. Dit zij de grondtoon
onzer verhouding.’ Neen, Perk
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heeft Joanna niet liefgehad. Maar hij heeft Joanna's liefde begrepen en ‘Iris’
geschreven. Wat kan men meer van een Zefier vergen?

L'homme pour l'homme
Menno ter Braak: ‘In gesprek met de vorigen’
Menno ter Braak is een sieraad onzer hedendaagse letterkunde. Zonder iemand te
kort te willen doen, beweer ik dat er in onze dagbladpers nergens letterkundige
verschijnselen als zodanig serieuzer worden besproken dan in zijn kroniek in ‘Het
Vaderland’. Men vindt elders misschien raker en treffender opinies; men vindt
uiteenzettingen, waarbij scherper of overvloediger dan bij Ter Braak geschiedt, van
historie, analyse, levensinzicht, of van andere hulpwijsheid gebruik gemaakt wordt;
maar door niemand, naar ik meen, wordt aan literatuur meer belang toegekend dan
door Ter Braak, die aan een boek de eis stelt dat zich daar een mens als mens in
uitspreekt. En wat is een mens? Een individu. Hoezeer het ook de schijn mag hebben
dat hij een produkt is van zijn ras of klasse: dit is slechts zijn natuur; en hij bezit juist
zijn minder gebonden geest om deze natuur te overwinnen, of liever, om op hoger
plan herboren te worden, als een bloem uit zijn wortel. Een mens heeft de plicht, de
dure plicht, als Münchhausen deed, om zichzelf bij de haren het moeras uit te trekken.
Het is een ‘sine qua non’. Er hangen geen boomtakken meer boven het moeras om
steun aan te vinden. Zowel de ceder ‘geloof’ als de eik ‘moraal’ zijn reeds een eeuw
geleden geveld door de klievende bijl van het ‘l'art pour l'art’ principe. Ook de
reddingsboei ‘schoonheid’ en het platform ‘gemeenschap’, omstreeks '80 de
drenkelingen toegeworpen en te hunner behoeve speciaal geconstrueerd, bieden thans
geen houvast meer, want zij zijn tijdens de oorlog aan splinters geschoten en het zijn
juist de vermolmde restanten die eerst recht aan het moeras het aspect van een moeras
verlenen. Er zit
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niets anders op dan òf het hele moeras te dempen - maar alle pogingen werden
gesaboteerd - òf toch weer met de eigen haren een redding te beproeven. Een
wanhopig ‘l'homme pour l'homme’ is aan de orde gekomen, ditmaal geen leus meer,
geen dogma's bestrijdend met andere dogma's, maar een oog in oog van ‘ik’ tegen
‘ik’, kracht zoekend van binnen door het tenietdoen van elke andere illusie dan de
individuele wedergeboorte op het plan van de geest. Men ziet aan schrijvers, zo
hemelsbreed verschillend als Joyce of Proust, als Elsschot of Céline, dat de enige
vorm der moderne roman de autobiografie is, en aan André Gide en Du Perron, dat
het meditatieve dagboekblad de nieuwe vorm gaat worden van het essay.
Ter Braak vervult hierbij een merkwaardige functie. Hij is pure zelfstrijd, hij is
nauwelijks belichaamde paradox. Hij schuift als een doorzichtige cultuur-pion van
wit, waar hij zwart is, naar zwart, waar hij wit is, over het schaakbord des levens.
Hij is artiest als burger, hij is burger als artiest, tegenstellingen door hemzelf
kunstmatig weer in het leven geroepen. Hij pleitte voor schoonheid in de film, en in
de poëzie voor het gewone woord. Hij heeft, in een historisch proefschrift, zich
toetsend aan Lamprecht, zijn diepste en origineelste werk geleverd, en bestrijdt thans,
in zijn kunstrubriek, al wat in kunst niet meer dan kunst is. Hij heeft altijd gelijk,
want hij sprak altijd zichzelf het eerste tegen. Men weet zeker, als hij ‘afscheid van
domineesland’ neemt, dat hij reeds de wereld om en daar weer terug is, en dat, als
hij een roman gaat schrijven, het boek geen hoofdpersoon, of een verdubbelde, heeft.
Hij is het tegendeel van een kameleon, hij kleurt in contrasterende richting. Maar
Fortuna heeft nog steeds de kansen verhoogd voor wie op ‘noir’ blijft spelen als
‘rouge’ uitkwam. Herinnert gij u ‘Alice in wonderland’? Herinnert gij u de glimlach
zonder kat? Kunt u zich een wandelende lamp indenken, op zoek naar mensen, maar
deze lamp zonder Diogenes? Aan een dergelijk, terwille van zijn hartstochtelijke
begeerte om mensen te ontmoeten, van zijn eigen gestalte geïsoleerd schijnsel, doen
mij de oriën-
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terende studies van Ter Braak vaak denken. Het is de concreetheid die hem aantrekt
in de ontmoete figuren. Zijn metafysica is kortweg aldus samen te vatten: niet het
antwoord, maar de belichaming der vraag is van dieper belang. De
schrijverspersoonlijkheid veraanschouwelijkt een probleem, dat bij ieder woord dat
hij schrijft reeds weer gevaar loopt abstract te worden.
‘In gesprek met de vorigen’, Ter Braaks zevende boek gebundelde essays, bestaat
uit een achttiental ‘zwijgende dialogen’ met geestelijke voorouders, van Erasmus tot
Van Schendel, van Machiavelli tot Jan Romein. En elke figuur, Huygens of Gorter,
Couperus of Thomas Mann, stelt een probleem en lost het op door het tegenwoordig
te stellen. ‘Stille tournooien’ zou Verwey gezegd hebben, meer gedreven door wil
dan - zoals Ter Braak - door sympathie. De essays zijn stuk voor stuk het gehele
boek waard. Als toegift een zelfstudie over ‘Ter Braak’, de dubbelganger ‘Ter Braak’,
zijn eigen ‘vorige’ - men kan niet zijn wie men is en wie men was tegelijk - en ten
slotte een zeer lezenswaardige ‘brief aan J.G. over het individualisme’, bij wijze van
moraal, of slotvignet. Het is kortzichtig, zo ongeveer Ter Braak, van individualisme
en collectivisme tegenstellingen te maken. De individualist kan alleen aan doelgerichte
massa-acties niet meedoen, althans voor langere tijd, omdat hij zich zonder idealisme
bewust is, dat hij tot ‘allerlei massa's’ behoort. ‘Eigenlijk’, aldus Ter Braak, ‘is dus
de individualist principieeler collectivist dan de collectivist zelf.’
Wie de zin van deze woorden begrijpt, kent Menno ter Braak.

De Bibliotheek der Nederlandsche letteren
Prof. Dr. J. van Mierlo S.J.:
‘Geestelijke epiek der Middeleeuwen’
Dit boek is waard, vóór men het inziet, met bijzondere aandacht ook van buiten
bekeken te worden. Het is niet een boek
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als een ander, het is een verschijning. Het vormt namelijk het eerste deel van de
‘Bibliotheek der Nederlandsche letteren’, de grootscheepse onderneming, tot stand
gekomen dank zij de samenwerking van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde
te Leiden en de Koninklijke Vlaamse akademie te Gent, een onderneming die zich
ten doel gesteld heeft, in een reeks van honderd delen van representatief werk, de
Nederlandse literatuur onder de ogen van het Nederlandse publiek te brengen. Om
deze ‘bibliotheek’ samen te stellen werd door Maatschappij en Akademie een redactie
benoemd, uit zeven geleerden bestaande, drie uit België (Cornette, Van Mierlo,
Verdeyen), vier uit Nederland (Van Eyck, Moller, De Vries en Wille), en ieder die
in onze letteren enigszins thuis is en wie deze zeven namen iets zeggen, zo
verschillend getint als de regenboogkleuren, zal moeten erkennen dat ook op het
gebied der literatuur eendracht macht maakt als men handhaven zal. Het is onnodig
hier langer bij stil te staan. Reeds hebt u in alle boekwinkels het prospectus zien
hangen, waarin de reeks geschetst werd; u weet dat er zes delen per jaar gaan
verschijnen, zodat de serie zich completeren zal met de snelheid van een
tweemaandelijks tijdschrift, een ongelooflijk tempo voor standaardwerken, terwijl
de prijs wonderbaarlijk laag is. Ik maak hier geen ijdel gebruik van termen als
‘ongelooflijk’ en ‘wonderbaarlijk’.
Wij Nederlanders zijn gewend de kat uit de boom te kijken. Dit zij zo, maar er
hebben, naar ik verneem, plus minus tweeduizend Nederlanders op de ‘bibliotheek’
reeds ingetekend. En aangezien in ons land, bij publikaties van dit soort, de
belangstellenden in hoeveelheid gewoonlijk het aantal niet overtreffen van Gideons
uitgelezen schare, is dit waarlijk een verheugend feit te noemen en is een opgetogen
uitroep hier niet misplaatst.
Maar thans dit boek, dat dus als het ware het eerste schip is van een vloot van
honderd bodems die de Nederlandse taal vertegenwoordigen gaat. Men voelt, als
men het boekdeel ter hand neemt, zich in de eerste plaats gedrongen, als bij het tewa-
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tergaan van een schip, een gelukwens uit te spreken. Favete linguis! Hierbij zal
niemand verzuimen, de uitgeversmaatschappij ‘Elsevier’ te complimenteren voor
het omberispelijk uiterlijk waarin het boek zich aandient. Het lichtbruin linnen omslag,
de halfleren donkerbruine band, die, zelfs na mijn weinig zachtzinnige wijze van
lectuurbehandeling, nog geen spoor toont van ‘vermoeidheid’, de uitnemende letter
en bladspiegelverdeling, zijn een woord van hulde waard. Het zij hiermede gebracht.
Favete linguis! Ik zal mij wel wachten dit geloofwaardig Romeins bijgeloof, dat
aan woorden zulk een macht toekent, in de wind te slaan, nu ik over de inhoud van
dit eerste deel kom te spreken. Maar het kost mij moeite. Wat is de ‘Geestelijke epiek
der Middeleeuwen’ die hier door Van Mierlo, kenner zonder weerga onzer vroegste
literatuur, gepresenteerd wordt? Het woord ‘Geestelijke epiek’ staat in tegenstelling,
enerzijds, door het bijvoegsel ‘geestelijk’, tot ridderroman, dierenfabel en burgerlijk
leerdicht, anderzijds door ‘epiek’ tot lyrische en dramatische dichtkunst. Het is dus
een zeer speciaal terrein, maar op dit zeer speciale terrein, evenals trouwens op de
andere gebieden, bezit onze Middelnederlandse literatuur één meesterwerk, dat boven
alle uitblinkt. Wat de Reinaert is voor de dierenfabels, de Lanseloet voor de
dramatische dichtkunst, Hadewijch voor de lyriek, en ‘Het daghet in den oosten’
voor het volkslied, is voor de geestelijke epiek de " ‘Beatrijs’, het gedicht van
Oostvlaamse herkomst, terecht door Van Mierlo het wonder genoemd der
Maria-legenden, in alle talen. Ik had het niet vreemd gevonden, wanneer ‘Beatrijs’,
al was het alleen als een geste wegens de klank die deze naam sinds kort voor
Noordnederlanders heeft, Van Mierlo's boek had geopend. Het heeft niet mogen zijn.
Het boek opent - zeer letterkundig - met een fragmentje uit Maerlant (want hij is de
vader der Dietse dichters altegader); geeft vervolgens een ‘Liedeken van Sint Jacob’,
dat een volkslied is en hier dus evenmin thuis hoort als het volkslied ‘Van Sinte
Geertruud's minne’ waar het boek mee besluit;
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geeft voorts fragmenten uit zes lange epische gedichten zoals S. Servaas, Levene
ons Heren, Ons Heren passie, Theophilus, fragmenten weliswaar door Van Mierlo
verbonden door beknopte verslaggevingen in proza, maar met dit al: fragmenten;
om eerst dan aan ‘Beatrijs’ toe te komen. Gedurende de lectuur dezer fragmenten,
zeer goed gekozen (maar het blijven fragmenten) zal het menig lezer als mij vergaan
zijn: hij bespeurde het gemis aan een zogenaamde ‘lopende titel’, hij moest telkens
de inhoudsopgave raadplegen. Maar als hij nu ‘Beatrijs’ herleest, dat gelukkig
compleet is opgenomen, bespeurt hij een andere stoornis: Van Mierlo heeft de
ongelukkige inval gehad - er is geen ander woord voor - Beatrijs in hoofdstukken in
te delen en aan deze hoofdstukken moderne opschriften te geven. ‘De verlokking’,
‘van huis weg’, ‘in vreemde landen’, ‘op den dool’, ‘weder tehuis’, ‘de bevrijdende
biecht’, om er enige te noemen. Gesteld dat hij meende, het gedicht hiermee
begrijpelijker te maken, - welk inzicht ik niet deel, - dan had hij naar Coleridges
‘Ancient mariner’ kunnen kijken, en beter gedaan, zonder het vers te onderbreken,
noodzakelijke bijschriften in margine te vermelden. Maar wat is het nut? Zijn alle
leken analfabeten?
Voor de wijze echter, waarop door geheel dit boek de Middelnederlandse taal aan
de voet der bladzij verklaard en toegelicht wordt, moet men eerbied hebben. Het kan
niet duidelijker en beknopter. Zo dient dit te geschieden. Het brengt de teksten binnen
ieders bereik.
U ziet, ik heb opmerkingen. Ik heb toch niet kunnen zwijgen. Daar ben ik nu
eenmaal Nederlander voor. Maar ik weet zeker, wanneer de ‘Bibliotheek’ compleet
is en de honderd delen alle verschenen zijn, dat dit deel van Van Mierlo mij nog
helder voor de geest zal staan. Nu is het een verschijning, een wolkje ‘niet groter
dan eens mans hand’; dan echter zal het zijn als de hand van een standbeeld, een
onmisbaar onderdeel van een groot geheel. Het zal een detail zijn, maar een zeer
levend detail, en niet alleen om ‘Beatrijs’ onmisbaar. Er gaat ook
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van de geestelijk-epische fragmenten een merkwaardige en sterke bekoring uit. Kent
u te Maastricht de Lieve-Vrouwekerk, met de ruige gevel, tegelijk vertederend en
imponerend? Vlak daarachter - het is waard er naar Maastricht voor te reizen - bevindt
zich de mooiste en misschien oudste tuin van Nederland, het Pastoor-Vinckenparkje.
Er zijn altijd vogels, er zijn altijd bloemen. Overblijfsels van Romeinse, van
Romaanse, van Gotische en latere constructies verheffen daar nog hun bogen en
gebeeldhouwde kapitelen. Men begrijpt als men daar komt wat de charme is van
romantische tuinen, maar men beseft tevens dat geen opzettelijke kunstzinnigheid
deze werkelijkheid ooit vermag te evenaren. Het was aan die kerk en aan dat parkje
daar vlakbij, dat ik tijdens ‘ Beatrijs’ en de door Van Mierlo bijeengebrachte
fragmenten onwillekeurig moest denken. De bloemen waren in bloei, de vogels
zongen. En door de woorden van de mij begeleidende geleerde kregen de inschriften
betekenis en verhelderden zich de motieven der kapitelen.

Culinaire ethiek
J.W.F. Werumeus Buning: ‘100 avonturen met een pollepel’
Het overkomt mij niet elke dag dat mij de eer te beurt valt een kookboek te bespreken.
Ik heb dus eerst hier en daar mijn licht eens opgestoken. ‘Wat vind je’, vroeg ik aan
een nicht van mij die lerares in dit vak is, - ‘wat vind je van de artikelen van
Werumeus Buning in De Telegraaf?’- Het zijn namelijk de ‘Culinaria’ uit De
Telegraaf, die gebundeld onder bovenstaande titel in boekvorm zijn verschenen. Het antwoord van mijn nicht overtrof mijn stoutste verwachting. De recepten waren
perfect. Er was, door deze artikelen, een nieuw geluid in de Nederlandse keuken
gekomen. Hier was een kok aan het woord, een kok niet alleen die leerde hoe te
koken, maar tevens hoe te leven. Zijn recept voor croquetjes, om een voorbeeld te
noemen, was
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compleet een revolutie; de diepste geheimen van kip en zoutevis werden hier
ontsluierd. Kortom, niets dan lof. Bovendien, welk een stijl! Nu een dichter zo over
kookkunst kan schrijven, dat de leek koken gaat en de deskundige bewondert, zou
men kunnen dromen dat er koks opstonden om over dichtkunst zo aanstekelijk te
schrijven! Maar een dichter wordt, schijnt het, eerder kok dan een kok een dichter.
Wat is eigenlijk koken? Koken is de kunst om voedsel klaar te maken en op te dienen
voor menselijk gebruik, om natuurlijke produkten door hitte of anderszins in een
verteerbare en aangename staat te brengen, zowel tegemoetkomend aan de eis van
de honger als aan de streling van het verhemelte. Aldus de Britannica, waarin ik u
dringend aanraad het hoofdstuk ‘cookery’ eens door te lezen, al was het alleen om
daarna, gewapend als gij dan zijt met allerhande kennis omtrent de principes van het
koken, het braden, het bakken, het sudderen, het roosteren en het stomen, tot het
boekje van Werumeus Buning als tot een oase terug te keren en er uw hart op te
halen. Want het is niet alleen, zoals ik op gezag van mijn nicht verzekeren durf, een
boekje vol voortreffelijke recepten; het is ook voor de leek, van de a van artisjok tot
de z van zuurkool, prikkelende lectuur. Maar ik behoef hier niet attent op te maken.
Reeds heb ik ervaren, dat men niet te Maastricht of te Groningen kan gaan eten, of
de gastheer roept u bij het station reeds toe: wij eten vanavond à la Werumeus Buning.
Het is alsof er in ons land een stille club bestaat, waarvan W.B. de geheime organisator
is. En deze club, als ik het wel heb, heeft de volgende statuten:
Wat tot de mens ingaat maakt de mens. De geschiedenis der keuken is de keuken
der geschiedenis. Bereid uw kalfsoester wel, opdat het Europa welga.
Misschien is de heilsleer W.B. dieper dan deze regels laten doorschemeren.
Misschien dat wij inderdaad overnieuw moeten beginnen, maar dan met de a van
arbeid en de b van brood, eer wij weer aan de m van muziek en de p van poëzie toe
zullen komen.
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H. Marsman
‘Menno ter Braak’. Een studie
Dit boekje van Marsman is veel en veel belangrijker dan de titel de lezer doet
vermoeden: een beschouwing over een tijd- en leeftijdgenoot; het is inderdaad een
studie over hedendaagse geestelijke verschijnselen, getoetst aan de prominente figuur
van de schrijver en essayist Menno ter Braak, voor zover deze als verschijning zijn
tijd vertegenwoordigt. Marsmans studie is dus niet een zuiver letterkundig of
biografisch opstel - Ter Braak is verre van compleet weergegeven, zo ontbreken
beschouwingen over de romans, het proefschrift, de filmkritieken, de redactionele
arbeid in ‘Forum’, welk tijdschrift zelfs niet ter sprake komt; - maar hij beperkt zich
tot Ter Braaks markantste boeken: Carnaval, Démasqué, Politicus, Christenen, boeken
markant zowel wegens de persoonlijke vorm als wegens de algemeen
modern-menselijke inhoud. Eerder dan met een letterkundig opstel is Marsmans
studie te vergelijken met boeken als ‘ Verscheurde christenheid’ van Anton van
Duinkerken, ‘ Verworpen christendom’ van Henri Bruning, ‘ Oude en nieuwe
christenen’ van Menno ter Braak, ja zelfs met Huizinga's ‘ In de schaduwen van
morgen’. Het zijn boeken van mensen, die, specialist geworden in hun eigen vak,
eens even stilstaan om na te gaan of de wereld gelijke tred heeft gehouden met hun
eigen ontwikkeling, en of de uitkomsten, bereikt op hun speciaal terrein, wellicht
voor een wijder toepassing vatbaar zijn. Dat Van Duinkerken hierbij ‘worstelt’ met
reformatie en jezuïtisme, Bruning met dogma en hiërarchie, Ter Braak met positivisme
en irrationele psychologie, Huizinga met traditie en existentie, maakt persoonlijk
gesproken een groot verschil uit, maar het energiek elan al dezer boeken is hetzelfde:
leef ik in mijn tijd, vraagt de schrijver zich af, en leeft de tijd in mij? Voor zover zij
op deze vragen ‘ja’ antwoorden kunnen, voelen zij zich gedrongen daarvan te
getuigen.
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Tot dergelijke zeldzaam-nobele documenten behoort de studie van Marsman over
Menno ter Braak. Marsman ‘worstelt’, essentieel kunstenaar als hij is, met schepping
en perspectief. Het geschapene wordt eerst schepsel zodra het zich in een ruimte
aftekent; met andere woorden: als het niet slechts een verleden maar ook een toekomst
heeft, als het de macht heeft zich voort te zetten zoals het zelf een voortzetting was;
letterkundig gesproken: als de inhoud een vorm krijgt, een vorm die niet zozeer
definitief als op zijn beurt weer creatief is. Dit gevoel voor ruimtelijk perspectief is
een belangrijke factor voor het verstaan van Marsmans werk, zowel in proza als in
dichtvorm. Zonder toekomstvisioenen zouden zijn eruptieve ontladingen slechts
toevalligheden zijn; thans wijzen deze ontladingen (de gedichten) de plekken aan,
waar de elementen die morgen mee zullen spreken verborgen liggen. Zonder
gerichtheid op toekomst zou zijn ‘vitalisme’ een theoretische filosofie zijn. Zonder
toekomst had zijn werk geen achtergrond.
Thans, lezer, het volgende. Het vorig jaar heeft Marsman, bij Querido tezamen
met De Gemeenschap, zijn ‘ Verzameld werk’ uitgegeven. Drie forse delen. En nu
heeft hij blijkbaar behoefte gevoeld, alvorens met werken voort te gaan, zich af te
vragen: leef ik in mijn tijd, leeft de tijd in mij. Hij heeft - echt Marsman - zich deze
vraag concreet gesteld door zich aan een tijdgenoot te meten. Hij koos Menno ter
Braak uit, en in Menno ter Braak niet de romancier, de estheticus, de historicus, maar
de actueel-essayistische Menno ter Braak. Door nu de ‘periodes’ van Ter Braak,
anders gezegd zijn ‘frontveranderingen’, uitgedrukt in Carnaval, Démasqué, Politicus
en Christenen, telkens met internationale figuren te vergelijken als Thomas Mann,
Stendhal, Nietzsche, verkrijgt Marsman tot resultaat een stuk moderne
beschavingsgeschiedenis in de figuur van Ter Braak aanschouwelijk te maken. Dat
Ter Braak, aldus ‘im Schatten der Titanen’ gesteld, niet gans verdwijnt, strekt niet
alleen Ter Braak maar ook Marsman tot eer, voor wie krachten uit het verleden nog
slechts krachten zijn als zij hun geldigheid
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voor het huidig leven bewijzen en voor een mogelijke toekomst nog van waarde zijn.
Aan het feit bijvoorbeeld dat Ter Braak zich in menig opzicht een adept van Nietzsche
zou kunnen noemen, maar met diens ‘Zarathustra’ en ‘Wille zur Macht’ niet meer
akkoord gaat, suggereert Marsman dat deze zijde van Nietzsche slechts een
hulpconstructie van Nietzsche persoonlijk moet geweest zijn. Hierop ingaan valt
moeilijk in het kader van een recensie, evenals op de christelijk-dogmatische
problemen die Marsman aanroert in verband met Ter Braaks gewraakt ‘opportunisme’.
Wij moeten volstaan het algemeen karakter van dit boekje aan te geven en het aan
ieder aan te bevelen voor wie deze tijd problemen bevat. De uitgave is onberispelijk.
Voor de ontwikkeling van Marsmans stijl-in-proza is de heldere betoogtrant, waarin
de denkbeelden uiteengezet worden, van groot gewicht.

Tore Hav
‘De boom des levens’. Uit het Noors vertaald door Dra. N.
Boelen-Ranneft
Kent u de soort vrouwen, gezond, onbehouwen, uiterlijk niet mooi, soms met een
bril op, soms niet, die, geforceerd modern, plotseling dingen kunnen zeggen waar
een huzaar van zou blozen, terwijl men reeds aan haar blouses zien kan, dat haar hart
eigenlijk uitgaat naar vergeetmenietjes en leeuweriken? Het is alsof zij aanhoudend
willen doen voelen: wij weten heus wel wat er te koop is, wind er voor ons maar
geen doekjes om, wij vinden het helemaal niet erg. En intussen hoort men verdrongen
romantiek achter de aan Freudiaanse handboeken ontleende medische termen. Ze
zijn echter altijd goedlachs, zeer preuts in haar gevoelens, vrolijk gezelschap, en ik
moet zeggen dat ik een zwak voor ze heb. Want ze beschouwen de kritiek, die men
vrijmoedig op haar uit mag brengen, als een vorm van liefde, en elk tegenspreken
als een begin van hofmakerij.
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Tot deze soort vrouwen - want ik wed dat het een vrouw is - behoort de auteur die
onder de schuilnaam Tore Hav de roman ‘De boom des levens’ heeft geschreven.
Een professorsweduwe, nog betrekkelijk jong, krijgt het dagboek in handen van haar
dochters vriendin. Het meisje heeft twee ongelukkige amours gehad en heeft uit angst
voor zekere gevolgen, zelfmoord gepleegd, is althans aan de gevolgen dier gevolgen
bezweken. Moet ik meer zeggen, lezer? Ik geef toe, dat het boek, dat man en paard
noemt, nog duidelijker is. De weduwe, zeer begrijpelijk, ondergaat het als een hevige
schok, dat vlak in haar nabijheid zich zulk een tragedie heeft afgespeeld. Zij zoekt
kalmte tot meditatie in een huisje in de bergen. Maar het is of het leven, nu het zich
eenmaal geopenbaard heeft, met openbaringen haar blijft achtervolgen. Op de
boerderij, in de omgeving der woning, waar zij haar intrek heeft genomen, ziet zij,
nu zij ogen heeft om te zien, in het verborgene de verschrikkelijkste dingen. Er is
een dochter van wier gedragingen haar ouders niets weten, een zoon die betrekkingen
aanknoopt met een oudere vrouw. Maar zij ziet tevens dat het hart der mensen goed
is, hoe smartelijk ‘de boom des levens’ het met zijn groei ook uiteenscheurt. Zij ziet
dat smart voortkomt uit misverstand, uit wederzijds wantrouwen tussen ouders en
kinderen, uit de leugenachtigheid der samenleving. Er wordt heftig gepleit voor
sexuele voorlichting op de scholen, voor openhartigheid onderling tussen geliefden
en huisgenoten, voor alles-ronduit-zeggen. Wie zou hier in principe niet mee akkoord
gaan?

Een kunst van grote vlakken
Arthur van Schendel: ‘Anders en eender’
Arthur van Schendel is een bewonderenswaardig schrijver. Als men nagaat wat hij
sedert ‘Het fregatschip’, sinds dus zijn Hollandse tijd begon, reeds heeft geschreven:
Jan Compagnie, De waterman, Een Hollands drama, De rijke man, De grauwe vo-
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gels, Herinneringen van een domme jongen, De wereld een dansfeest; - en deze
opsomming houdt nog geen rekening met reisverhalen, navertellingen uit de Bijbel,
stedenbeschrijvingen, kostbare schetsen; - als men nagaat, bovendien, welk een
hemelsbreed onderscheid bestaat tussen ‘Merona een edelman’, waarmee de
Italianiserende periode wordt afgesloten, en ‘Het fregatschip’, waarmee hij in 1930
repatrieerde; welk een hemelsbreed verschil wederom bestaat tussen ‘De grauwe
vogels’, het somber slotakkoord van de Hollandse tijd, en ‘De wereld een dansfeest’,
de melancholieke humoreske waarmee een kosmopolitische periode wordt ingeluid;
als men daarenboven nog eens een ogenblik terugdenkt aan boeken als ‘Een zwerver
verliefd’ en de levensbeschrijving van Verlaine, dan kan het niet anders of men voelt
diepe eerbied voor zulk een werkkracht en deze werkkracht begeleidende
vernieuwingspotentie. Daarbij blijft - onnodig te zeggen - Van Schendel steeds Van
Schendel. Er is een zodanige continuïteit van stijl - een gedempte stijl, een stijl ‘con
sordino’, een stijl van grote egaal-gekleurde vlakken, vergelijkbaar in de schilderkunst
met iemand als Puvis de Chavannes -, dat men elk boek, waar men het ook opslaat,
reeds aan de toets van het proza als van Van Schendel herkent. Het is een voorzichtige,
omfloerste toets. Gesprekken in gespreksvorm, die bij menig ander auteur het verhaal
onderbreken en het reliëf verlenen, komen bij Van Schendel zo goed als niet voor.
Alle gesprekken worden door de schrijver geresumeerd, en doorgaans vloeien vraag
en antwoord, terwijl de romanfiguren spreken, in elkaar over en worden als een
onderdeel van de situatie-beschrijving weergegeven.
‘Nog in de bruidsjapon, van de kerk huiswaarts rijdende, vroeg zij Anton, den
bruidegom, of hij zeker wist dat zij zich niet vergist had, maar hij stelde haar gerust.’
De gesprekken vloeien ineen, en worden een atmosfeer. Ook bij de romanfiguren
zelf is ditzelfde verschijnsel van ineenvloeiing op te merken. Talrijk zijn bij Van
Schendel de dubbelgangers, de broers, de gelijkgestemde vrienden, de vakgenoten,
de
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geloofsgenoten, elk met zijn schakering, die door tegen elkaar zich af te tekenen
elkaar omtrek verlenen. Het figuren-complex van ieder zijner boeken vormt zodoende
een soort gilde, een kring van geestverwanten, waarvan de hoofdfiguur het leidend
beginsel verpersoonlijkt, of liever vertegenwoordigt, want zijn persoonlijkheid wordt
juist gevormd door het conflict met dit beginsel, waarmee zijn oorspronkelijke aanleg
in strijd is. Blijft een zwerver een zwerver als hij verliefd wordt? Verdwaalt hij, als
hij in een crisis van inkeer, zijn bandeloosheid afzweert? Herkent men niet, aan de
overdrevenheid der deugd, de verdrongen oorspronkelijke zonde? De Rijke Man,
die zijn goederen aan de armen wegschenkt, is van aanleg een verkwister. De
boetedoening zet, met de hartstocht der zonde, zich voort in de deugd, en de deugd
begint wonderen te verrichten.
Van Schendels kunst, ik herhaal, is een kunst van grote vlakken. Levenslange
begeerten, levenslange zelfstrijd, toegeven, tegenslag, ten koste van zichzelf in
zichzelf volharden. De grootheid zijner boeken is dat zij een levenslang proces,
levenslang innerlijk volgehouden, weten uit te beelden, van jeugd naar ouderdom.
De mens wordt ouder, maar de elementen, waarmee hij te doen heeft, verliezen niets
van hun weerstand. De dans die de twee gelieven op hun oude dag, als het succes is
uitgebleven, in hun armoedige Londense huurkamer dansen (uit ‘De wereld een
dansfeest’), is dezelfde dans waarom zij hun levensgeluk verspeelden, is dezelfde
onweerstaanbare dans waarmee zij de wereld te veroveren hoopten, zichzelf ten offer
brengend. En de dans bleek dit offer waard te zijn, en brengt hun hetzelfde laatste
geluk, als het water brengt aan de ‘Waterman’, de godsdienst aan Maria, de armoede
aan de ‘Rijke Man’. Een redeloos onuitsprekelijk geluk, waar iets van bittere
voldoening tegenover het leven en afkeer van de wereld in gemengd zijn.
Wie Van Schendel ziet, zoals hier geschetst werd, als een schrijver wiens werkwijze
grote afmetingen behoeft, wiens ‘motieven’ eerst bij consequente doorvoering
levenslopen motiveren, zal ook inzien waarom hij in het korte verhaal, in de
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schets, de novelle, niet op zijn best is. Van Schendel heeft ruimte nodig. Hij beschikt
niet over de vaardigheid zich in een beknopt bestek deze ruimte desondanks te
verschaffen. Hij beschikt niet, als de schilder Vermeer, over perspectief, oppervlakte
doorzichtig makend, diepte scheppend. Zulk een denkbeeldig heelal in de diepte
waarvan de toegang zo klein kan zijn als men wil, bestaat niet voor Van Schendel.
Daartoe zouden zijn figuren losser moeten staan in de hen omringende, dikwijls
omknellende, achtergronden. Bij hem staan figuur en achtergrond op hetzelfde plan,
in één vlak als het ware, elkaar symbolisch herhalend.
‘Anders en eender’; onder deze titel heeft Arthur van Schendel vijfentwintig van
zijn korte verhalen en schetsen onlangs gebundeld. Vijf-en-twintig. Het is een eerste
verzameling van de zondagmorgenfeuilletons die hij sinds enige tijd in ‘Het
Vaderland’ pleegt te schrijven. Men denkt dikwijls aan Andersen, aan
Duizend-en-één-nacht, aan legenden, anekdotes, aan vertellingen uit de oude doos.
Maar deze bijgedachten stemmen niet tot hogere waardering. Evenals op de prent
op de omslag, een knielende monnik bij een beek voorstellend, wordt helder water
opgeschept met de hand en zonder de dorst te laven teruggestort. Op vier meesterlijke
uitzonderingen na, zijn deze verhalen ietwat teleurstellende lectuur. ‘De aardworm
en de oorzaak’, ‘De tevreden burger’, ‘Het laatste stuivertje’, zijn drie daarvan. Ik
laat het de lezer over, het vierde te vinden.
‘Het laatste stuivertje’ verhaalt van een oude tante die in een schuiflade een oud
stuivertje vindt. Welk een onheil, mijmert zij, heeft dit nimmer gebruikte muntstukje
gesticht: het heeft de verwijdering tussen haar ouders bestendigd, het heeft haar van
haar zuster vervreemd, en dit alleen omdat zij als jong meisje het van de
schoorsteenmantel nam en in de lade verstopte. Hier werkt de herinnering der oude
tante als perspectief; men ziet het huiselijk drama anno 1870, als door een verrekijker,
zowel nabij als in de verte gebeuren. Dickens had, na tantes mijmeringen, tante naar
een kleinkind van haar zuster doen gaan om
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aldaar met geschenken of anderszins haar oude fout goed te maken. Dostojewsky
had geaarzeld tussen zelfmoord of bekering. Bij Van Schendel poetst tante het
stuivertje op en bergt het weer in de lade. En dit is ook een grandeur. Tante blijft
tante, ook als zij zelf beseft wat dit zeggen wil.
Evenzo blijft mijnheer Tuiteling mijnheer Tuiteling, in het meesterlijk verhaal ‘De
tevreden burger’. Tuiteling is een ambtenaar, en hij blijft als ambtenaar naar kantoor
gaan, ook als de wereld vergaat in een tweede zondvloed. Bij de eerste zondvloed
plasregende het, zoals de Schrift zegt, veertig dagen en veertig nachten; bij Tuiteling
plasregent het veertig weken. Maar onverstoorbaar stapt hij naar kantoor, komt thuis,
drinkt koffie, en stapt weer naar kantoor. De stad sterft uit; Tuiteling steekt zijn
paraplu op en stapt naar kantoor. Hij ziet niemand meer op straat, behalve zo nu en
dan een onbekende dame, die aan de huizen aanbelt maar wie nooit open wordt
gedaan: het is de Dood, de Moira, het Noodlot. Eindelijk belt het Noodlot - het is
zondag en Tuiteling is dus thuis gebleven - ook bij Tuiteling en zijn zuster aan.
Tuiteling en zijn zuster doen haar onmiddellijk open en onthalen haar als hun gast,
op brood en koffie, aan hun ‘nette’ tafel. ‘Tevreden met hun boterham temidden van
de zondvloed’ delen Tuiteling en zijn zuster hun koffiemaaltijd met de
Onverbiddelijke, die, geroerd door de ontvangst, de regen doet ophouden, de zon
weer schijnen en een nieuwe stad verrijzen. Het perspectief ontstaat hier door het
sprookjes-element, in de verte aan Philemon en Baucis herinnerend, en door de
onwillekeurige vergelijking met het Bijbelverhaal. Noach bouwde een ark; Tuiteling
bleef zichzelf in argeloosheid des harten.
Men verzuime vooral niet het verhaal te lezen - het is het eerste en het beste, waarmee de bundel opent. ‘De aardworm en de oorzaak’ is inderdaad het juweel van
dit boek. Een worm is door een hengelaar gehalveerd: zijn ene helft hangt in het
water aan de angel, zijn andere helft ligt nog in het blik met pieren. De twee helften
hebben telepathisch contact. De worm in
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het blik lijdt alles mee wat de worm aan de haak te verduren heeft, van de voorntjes,
de karper. Ten slotte, door een onverwachte onweersbui, - is dit toeval of
voorbeschikking? staat de hengelaar op, het blik valt om, de worm kruipt weer in de
aarde. Voorbeschikking of toeval? Wat de worm betreft, de ‘helft van wat hij was’
heeft goede hoop morgen te weten te komen wat ‘de oorzaak van die dingen’ was.
Het verhaal doet Japans aan, door de medogenloze luciditeit.
Wat van de overige een-en-twintig te zeggen? Dat het vóórstudies zijn. Proeven
met atmosfeer, proeven met fantasie, met humor, met verbeelding. Proeven van een
schrijver, een bewonderenswaardig schrijver, die tijdens lectuur en op weg naar een
nieuw boek, zijn pen en zijn gedachten de vrije loop laat.

De criticus als romanschrijver
Aarnout Drost: ‘Hermingard van de Eikenterpen’. Uitgegeven door
Prof. Mr. P.N. van Eyck
Wie is Aarnout Drost? zal menigeen zich hebben afgevraagd, toen Drosts ‘Hermingard
van de Eikenterpen’ als tweede deel het licht zag in de ‘Bibliotheek’, samengesteld
door de ‘Maatschappij’ te Leiden en de ‘Akademie’ te Gent.
Wie is Aarnout Drost, wiens ‘Hermingard’, volgens het oordeel der
bibliotheekredactie, recht zou hebben één deel te vormen van de ‘honderd delen’,
die de Nederlandse literatuur representeren en bij het publiek geliefd zullen maken?
Aarnout Drost werd 1810 te Amsterdam geboren, niet 1814, zoals in deze uitgave
per ongeluk onder het portret-frontispice vermeld staat. Hij studeerde theologie te
Leiden en Amsterdam, en stierf aan tering in het najaar van 1834. Van zijn familie,
van het beroep van zijn vader, is niets bekend. Bij het portret met de kuif, de stalen
bril en de vadermoorder, sluit zich, om een indruk van Drosts persoon te krijgen, de
mededeling aan, dat hij schuw was in groot gezelschap - Drost had een spraakgebrek
-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

896
onder vrienden echter zeer spraakzaam. Aan deze vrienden heeft Aarnout - of:
Aernout, zoals hij zelf schreef met een tikje affectatie - zijn roem te danken. Het
waren Bakhuizen, met wie hij op school in de klas heeft gezeten, gelijk Dr. De Waal
onderstelt in haar aan Drost gewijd proefschrift, en Potgieter, die hij in het gastvrije
huis van Jeronimo de Vries ontmoet zal hebben. Kenmerkend voor Drost is het
enorme prestige, dat van hem op zijn vrienden uitging. Slechts Hooft en Kloos hebben
in hun tijd op leeftijdgenoten zulk een toonaangevend gezag uitgeoefend.
Drosts scheppend werk is - hoe kan het anders bij een zo jong gestorven schrijver
- gering van omvang. In 1832 verscheen ‘Hermingard van de Eikenterpen’ zonder
vermelding op de titel van de naam van de auteur (Ook Walter Scotts ‘Waverley’
was anoniem verschenen). Na zijn dood bundelden zijn beide vrienden zijn nagelaten
‘Schetsen en verhalen’ (1835). Hier vindt men o.a. de ‘Pestilentie van Katwijk’,
bekend geworden door de heruitgave door Albert Verwey, in 1906, die toen echter
nog niet kon weten dat ‘De pestilentie’ grotendeels door Potgieter en Bakhuizen zelf
was geschreven als een omraming van twee hoofdstukken in Drosts nagelaten papieren
aangetroffen. Via de studie van Potgieter was Verwey tot Drost gekomen. De weg
wees zichzelf. Potgieters belangrijkst prozawerk, ‘Het leven van Bakhuizen van den
Brink’, begint met een warmgetinte schets van Drosts persoon en Drosts studievertrek,
waar Potgieter met Bakhuizen kennis maakte. Maar er was nog meer, waarom Verwey
zich voor Drost interesseerde. Verwey heeft van jongsaf een parallel getrokken tussen
de ‘oude’ Gids en De Nieuwe Gids. Aan het begin van de laatste
hervormingsbeweging stond de figuur van de jonggestorven Jacques Perk, aan het
begin van de een halve eeuw oudere beweging stond Aarnout Drost, eveneens
jonggestorven, wiens werk, eveneens door vrienden uitgegeven, het programma
bepaald had van de drie jaar na zijn dood opgerichte Gids. De vergelijking is treffend.
Maar met dit al is ‘Hermin-
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gard’ geen ‘Mathilde’. Perk was een dichter, Drost was een kunsttheoreticus. Een
geboren tijdschriftleider, wiens gave meer op het terrein der kritiek dan op dat der
scheppende kunst lag. Dit getuige De Vriend des Vaderlands, het
weldadigheidstijdschrift, waarvan hij het literair bijvoegsel redigeerde; dit getuige
De Muzen, het tijdschriftje dat hij met zijn vrienden stichtte en dat na Drosts dood
weer ophield te bestaan, om, later, in De Gids te herrijzen. Onder Drosts instructie
leerde Potgieter het ‘vak’.
Met de afscheiding van België is de internationale rol van Nederland ten einde.
Er is een verzuchting van Thorbecke, dat, terwijl de Gezantenvergadering der
Republiek de politiek van Europa besprak, het Parlement van het Koninkrijk nog
slechts handelde over de binnenlandse begroting. Ook in de literatuur is iets dergelijks
waar te nemen. Het is de eeuw, niet der betekenende schepping, maar der betekenende
kritiek. Het is de eeuw van Cobet, Scholten, Van Vloten, Pierson en Busken Huet.
Kunst, voor zover zij grote lijnen wil geven, weerspiegelt het verleden; voor zover
zij zich bij haar beperking neerlegt, weerspiegelt zij charmant het dagelijks leven.
Multatuli, met zijn Indische achtergrond en zijn hoogmoed uit noodweer, is de enige
artiest van zijn tijd, de enige die in grote lijnen contemporaine gedachten aandurft.
Maar de kritiek is van grote betekenis geweest. Al heeft Holland in scheppingen niet
meegedaan, het heeft een peilschaal voor geheel Europa geleverd in de consciëntieuze
bespiegeling van geestelijke waarden.
Drost is de vroegste verschijning, op letterkundig gebied, dezer kritische eeuw.
Hij is de eerste serieuze boekbespreker geweest, niet alleen van de vaderlandse
Jaarboekjes en Almanakken, maar van de Westeuropese literatuur. Zie de portretten
van Goethe, Scott en Lamartine, die Potgieter in zijn studeervertrek ziet hangen.
Evenals ‘Lidewyde’ van Busken Huet, evenals ‘Een liefde’ van Van Deyssel, is
Drosts ‘Hermingard van de Eikenterpen’ typisch een roman door een criticus, of
theoreticus, geschreven. Men bespeurt dit terstond aan de stijve
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compositie, die niet als bij de romancier van geboorte een hulpconstructie is, maar
als constante leidraad dienst doet. De criticus die een roman schrijft vult van te voren
beraamde vakken met gestileerd proza in. Dit proza kan retorisch min of meer
geslaagd zijn, de roman zelf leeft niet. Het exposé overheerst, de materiële
werkelijkheid ontbreekt. En daar Drost, in tegenstelling tot Scott, ook geen historische
werkelijkheid aanwendt, - er is een opvallende armoede aan levensdetails -, begint
zijn hele boek op een panorama te lijken, een romantisch landschap met stille
gedrapeerde figuren, in bijna allegorische houdingen gegroepeerd. Dit heeft, zolang
men de allegorie niet doorziet, soms even de bekoring van ouderwetse lithografieën,
gelijk men nog wel in dorpshotels of op logeerkamers aantreft, of van de pendules
uit de vorige eeuw.
Ik heb grote bewondering voor de wijze waarop Prof. Van Eyck de compositie
van ‘Hermingard’ in zijn inleiding tot het werk overzichtelijk maakt, maar zulk een
programmatische compositie is nimmer de inhoud van een levend boek. Drost is en dit wil heel wat zeggen - een aanloop naar Busken Huet. Maar evenmin als Huets
‘Lidewyde’ komt ‘Hermingard’ een plaats in de ‘bibliotheek’ toe, al zal niemand het
belang van zowel Huet als Drost voor onze letteren betwisten. Hermingards plaats
was waardiger door Oltmans ‘Schaapherder’ ingenomen, ja zelfs door Van Lenneps
‘Pleegzoon’, twee boeken die ik mij herinner als jongen verslonden te hebben, iets
wat ik mij van ‘Hermingard’ niet in kan denken, want het bestaat eigenlijk slechts
uit verheven gesprekken en idyllische weerberichten.
Wat het thema betreft van ‘Hermingard’, de ‘Bataafse maagd’ die anno 320 tot
het Christendom bekeerd wordt door ‘een geheimzinnige grijsaard’, die in het verloop
van het verhaal haar grootvader blijkt te zijn, - ontegenzeggelijk heeft het boek aan
de ‘Martyrs’ van Chateaubriand zijn opzet te danken; hoezeer het dan ook, naar het
woord van Van Eyck, een ‘anti-Martyrs’ wordt door de Evangelische tint van Drosts
Christendom in tegenstelling tot Chateaubriands Katholicisme. Cha-
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teaubriand verheerlijkt Keizer Constantijn en de wereldordenende Moederkerk, Drost
verafschuwt de combinatie van wereldlijk en geestelijk gezag. Zijn vroomheid, aan
het Réveil verwant, bestaat uit een bevindelijk geloofsgevoel. Ik meen dat Van Eyck,
terwille van het ‘goede doel’, gedrongen namelijk door zijn begeerte om de waarde
der Hermingard uit te doen komen, Chateaubriand onderschat, voor zijn waarlijke
betekenis, die zeer verstrekkende gevolgen gehad heeft, althans geen oog heeft. Het
is het enige vlekje in zijn meesterlijke inleiding, die een karakteristiek geeft van de
Romantiek, een overzicht van Drosts leven en tijdgenoten, beschouwingen over
antikerkelijk Christendom; een inleiding, nogmaals, zo meesterlijk, dat men bijna ‘
Hermingard’ op de koop toe neemt.

Althans cultuurhistorie
Prosper van Langendonck: ‘Gedichten’
Alfred Hegenscheidt: ‘Starkadd’
Het derde deel van de ‘Honderd delen’, die volgens de bedoeling der grootopgezette
onderneming de Nederlandse literatuur vertegenwoordigen gaan, bevat, in één band,
Prosper van Langendoncks complete gedichten en het veertig jaar geleden met zoveel
vreugde begroete ‘Starkadd’ van Alfred Hegenscheidt. Wie zich misschien
verwondert, de zwaarmoedige verzen van Van Langendonck verenigd aan te treffen
met het heldendrama ‘Starkadd’, moet bedenken dat Van Langendonck tot de
oprichters behoorde van ‘Van Nu en Straks’, het Vlaamse tijdschrift dat verwantschap
vertoonde met ‘De Nieuwe Gids’, en dat Hegenscheidt met zijn ‘Starkadd’, begroet
als een primeur van de nieuwe oogst, daar een der voornaamste medewerkers van
was. Zo ziet men dan althans cultuurhistorisch verband tussen Van Langendonck,
enerzijds, de wegbereider, en anderzijds Hegenscheidt, de eerste vervulling ener
belofte. Vallen zowel de gedichten als het drama u tegen, -

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

900
hetgeen zij zeker zullen doen -, bedenk dan ook nog dit: met dit werk heeft Vlaanderen
in korte tijd de afstand afgelegd, de enorme afstand, die Pol de Mont scheidt van
Karel van de Woestijne. Het is de afstand tussen anonieme poëzie en poëzie waarin
de dichtende persoonlijkheid doorklinkt.
Om van Van Langendoncks verzen een indruk te geven, schrijf ik volgend sonnet,
‘Naglans’ getiteld, hier voor u over.
Wanneer, in 't dalen, nog de zonne draalde en beidde
en als een stervend hart in 't kwijnend Westen hing,
was 't dan haar bloed dat vloeide, of was het de aard, die schreide,
de troostelooze, daar heur glorie henenging?
Zie! Langzaam krimpt de gloed, die laaiend zich verbreidde,
en smelt allengskens tot een bleeken, bleeken kring,
die, lang nog scheemrend aan den verren rand der heide,
de insluimerende aarde omwaast als een herinnering.
O! toen ik, bij uw droef vertrek, te sterven meende...
- Ik weet niet of gij minde, ik weet niet of gij weende,
maar innig brandend, als mijn liefde, was mijn smart.
Doch eind'lijk week de pijn, die diep en vlijmend griefde,
wijl niet mijn liefde, maar 't herdenken aan mijn liefde,
als zoete weemoed glimt om 't ingetogen hart.

Dit is verre van een meesterstuk, en het zou niet moeilijk zijn, van regel tot regel,
van ‘draalde en beidde’ tot ‘zoete weemoed’, de onbeholpenheden aan te wijzen.
Het geeft echter met zijn versmelting van individueel gevoel en
landschaps-aanschouwing het algemeen karakter van Van Langendonck en de
toonaard zijner poëzie uitstekend weer. Van Langendonck schrijft niet met woorden
maar met melodieuze klankeffecten. Hij houdt van vervloeiend duister, scherpe
tekening vermag hij niet te geven, hij beschikt niet, als Gezelle, over licht. Hij heeft
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voorkeur voor bossen, voor heuveltoppen met doezelig uitzicht, voor herinneringen
en nabespiegelingen, voor alles wat wazig is en zich op afstand bevindt. Hij is geen
‘dichter van de natuur’ zoals ik ergens heb gelezen, hij is een dichter van zijn eigen
sentiment, in natuurbeelden ontvlucht en half-onuitgesproken gelaten. ‘Zijn technische
middelen schieten te kort’, zegt Maurice Gilliams in de voortreffelijke inleiding die
aan de verzen voorafgaat, - ‘om over de innerlijke tegenstanden heen te komen.’ Zo
is het. Met al zijn minderwaardigheidsgevoel, dat hem een leven lang beklemde, is
Van Langendonck aan zichzelf zich vast blijven klampen. Dit veroordeelt niet een
mens, dit veroordeelt een dichter. Het enige wat ik in bovenstaand sonnet waarderen
kan, is, in de laatste twee regels, het naderend geluid van Karel van de Woestijne.
Van Langendonck heeft er toe bijgedragen, dat voor Karel van de Woestijne niet de
vijfvoetige jambe van de Nieuwe Gids, maar de zesvoetige jambe, met afwisseling
van klassieke en romantische cesuur, de heersende vorm werd. Het is een verdienste
het instrument voor een meester gespannen te hebben. Dat hij hierbij de Franse
Parnassiens, als De Hérédia, navolgde, - zie zijn jeugdsonnetten ‘Hannibal’ en ‘Circe’,
- vermindert die verdienste voor onze taal niet. - Soit! Hier is dan Van Langendonck,
in de puntjes uitgegeven, met inleiding, varianten en nagelaten fragmenten. Moge
een nageslacht er meer aan hebben dan wij.
Kende ik Van Langendoncks gedichten reeds sedert 1918, de uitgave in de
Wereldbibliotheek, - ‘Starkadd’, ik moet het bekennen, had ik nooit gelezen, ondanks
Vermeylens uitbundige lof, ondanks Verweys studie in ‘Stille tournooien’, waar naar
aanleiding van Starkadd over apollinisch en dionysisch antagonisme wordt gesproken.
Het is merkwaardig welk een enthousiasme het enkele woord Starkadd in een oudere
generatie teweegbracht. Ik zie nog De Meester, ‘Starkadd’ roepend, met de duim in
zijn vest, geestdriftig in de kamer op een neer gaan lopen. - ‘Starkadd! Starkadd!’
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Om u een overzicht van het drama te geven, dat in toon iets aan Ibsens jeugdwerken
doet denken, en om tegelijk een verklaring aan de hand te doen voor het enthousiasme,
opgewekt waarschijnlijk door de maatschappelijke conflicten die het stuk bewust of
onbewust te verstaan geeft, zal ik het gegeven van ‘Starkadd’ transponeren in de
moderne tijd. Er is een fabriek. De oude directeur van die fabriek heeft een dochter
en een nietsnut van een zoon. Voorts is er een sluwe administrateur en - last not least
- een jong ingenieur die geheel in zijn werk opgaat. Wie volgt de directeur op? De
zoon? Dit hoopt de administrateur, want hij heeft gezag over de slappe jongen. Of
de ingenieur? Want hij is op instigatie van de vader met de dochter verloofd. Van
een zakenreis die de ingenieur moet maken, maken zoon en administrateur gebruik
snel hun slag te slaan. Zij vermoorden de directeur, de zoon volgt op, de dochter
compromitteert zich met de administrateur die hiermede voor zichzelf het
directeurschap in het vooruitzicht stelt. Als de ingenieur van de zakenreis terugkomt
is er voor hem geen plaats meer op de fabriek. Hij heeft zijn liefde en heeft zijn werk
verloren. Wanneer hij echter verneemt dat moord in het spel was, neemt hij, terwille
van zijn vereerde directeur, bloedig wraak op zijn tegenstanders, verlaat zijn liefde
en hervindt de hartstocht voor zijn werk.
Transponeer dit gegeven thans weer terug. Lees voor de fabriek een koninkrijk,
voor de directeur Koning Froth; noem zijn zoon Ingel, noem zijn dochter Helga, de
administrateur Saemund, de ingenieur Starkadd; laat het drama in Denemarken spelen,
in het land van Hamlet, in de skaldentijd; en gij hebt een overzicht van het stuk en
tevens van de actuele problemen die er symbolisch in uitgedrukt werden: de strijd
tussen bekwaamheid en geboorterecht. De rijmloze verzen, waarin het stuk is
geschreven, bezitten niet de allure en welsprekendheid van Multatuli's
‘Vorstenschool’, hoe dicht ze zich aan dagelijkse taal ook houden, en de
psychologische structuur der verschillende figuren is zo simplistisch, dat niemand
wel meer
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aan Shakespeare zal denken, zoals vroeger gedaan werd. Ook zie ik niets van de
‘atmosfeer’, hoor niets van ‘de zoete vlucht der woorden’, waarvan Dr. Rutten in
zijn niet zeer geslaagde inleiding gewaagt. Ik bespeur, met de beste wil der wereld,
een eerste vleugje gemeenschapskunst, waarvoor Henriëtte Roland Holst, in haar
latere spelen, een gelukkiger, hoewel idealistischer, vorm heeft gevonden.
Zo geeft dit deel van de ‘Bibliotheek’ het Vlaanderen weer van ‘Van Nu en Straks’
in zijn twee aspecten: het aspect zwaarmoedig ‘fin-de-siècle’ in Van Langendonck,
het aspect hartstochtelijk ‘renouveau’ in Hegenscheidts ‘Starkadd’. Helaas zijn beide
schrijvers, eenvoudig door gebrek aan talent, niet in staat deze twee aspecten der
Vlaamse ziel in hun grootheid te doen vermoeden. Zij geven er gezamenlijk een
aanduiding van. Zij zijn, zoals alles ten slotte, van historische waarde; zij missen
klassieke betekenis. Denk u even in dat dit boek bestaan had uit Teirlincks ‘Mijnheer
Serjanszoon’ en Gezelles ‘Rijmsnoer’, uit Van de Woestijnes proza als ‘De boer die
sterft’ en Van Ostaijens lyriek, en gij had scherper indruk ontvangen van de geest
van het land, waar zowel primitief als barok vandaan komt en vandaan zal komen.
Men mag de redactie geluk met het tempo wensen, waarin de ‘Bibliotheek’ haar
uitgaven vervolgt, in haar keuze is ze ook ditmaal niet gelukkig.
Onze literaire belangstelling gaande te houden mag niet haar doel zijn, maar werken
te publiceren waar onze ingeboren ontvankelijkheid op reageert.

Monotone pastorale
Arthur van Schendel: ‘De zeven tuinen’
Tegen de tijd dat overal in Nederland de herfstbuien inzetten, de kinderen met capes
en manteltjes naar school toe gaan en Sin-
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terklaas reeds de winkelstraten begint te animeren, schrijft Van Schendel een boek.
Ja, en is het een boek? Ik ben geneigd ‘ De zeven tuinen’ geen boek te noemen. Het
is te weinig verrassend, het richt zich te uitsluitend tot de stemming en niet tot de
verbeelding. Wat is het dan wel? Een ‘poème en prose’, een improvisatie bestaande
uit een eindeloze reeks korte zinnetjes, gamelangachtig, te monotoon blijvend om
muziek te worden, maar op de lange duur versmeltend met natuurgeluiden, als geplas
van riemen op het water, gekraak van voetstappen op het grint.
Er zijn, aldus de onderstelling die aan dit werk ten grondslag ligt, zeven buitens
met zeven tuinen er om heen. Vroeger anderhalve eeuw geleden, vormden die zeven
buitens één groot landgoed, Blankendaal. Blankendaal was een kasteel tussen met
beken doorstroomde bossen. Nu is Blankendaal een buiten, omringd door een park,
en dit park wordt weer omringd door zes andere parken, waarin nieuwe buitens
verrezen zijn: Vonkelem, Sassen, Gladenbosch, Sonnem, Sint Elooy en Wonnebergen.
De bewoners dezer buitens zijn voor een deel nog familie, en de kinderen dezer
verwante families - er zijn veertien kinderen in totaal, zeven jongens en zeven meisjes,
- spelen met elkaar in bossen en kwekerijen, varen naar eilandjes in de vijvers, houden
optochten met lampions, totdat het spel gaandeweg in ernst overgaat en diepgaande
verschillen aan de dag gaan treden. Er is jaloezie, minderwaardigheidsgevoel, er
klinkt een schot en nog een schot door de bossen. Maar dit onweer is als het onweer
uit de ‘Pastorale’: enige paukenslagen en het drijft voorbij. Het broeiend noodlot
heeft de taak volbracht waartoe het bestemd was, het landschap herademt en tooit
zich lieflijker dan ooit. De kinderen zijn de wereld ingegaan, ze zijn mensen geworden.
Nieuwe kinderen, hun kinderen, spelen in de bossen. Maar niet alleen het nieuwe,
ook het zeer oude leven is sterker dan het noodlot: de oude mevrouw van Blankendaal,
die met haar weduwen-sluier wandelt op het grintpad en - last but not least - de bomen
van het landgoed ‘met kale takken in den winter, met blad en bloei onder de
zomerlucht.’
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U ziet: een idylle, een idylle in kleurstippen en vervloeiende lijnen, voorstellend
kinderen spelend in een bos. Een artistiek tafereel, waaraan men aangenaam terug
kan denken, als aan een verlofdag, maar dat door een totaal gemis aan exactheid de
geest eer in doet sluimeren dan opwekt. Alles is onwezenlijk en geschiedt in de verte.
Dit ligt niet aan het gegeven, maar aan de wijze waarop het verteld wordt, de indirecte
verteltrant, het procédé van Van Schendel. Het zijn niet de hoofdpersonen - hier de
kinderen - die spreken, maar de tuinlieden van het landgoed, beste brave mensen,
die, terwijl zij wieden en kweken, snoeien en planten, het over niets anders dan over
de gedragingen der kinderen hebben, zonder - want zij zijn en blijven personeel ooit in te grijpen. Zo krijgen we geen voorstelling van de gecompliceerde, verwarde
gevoelens, waar de jeugd in leeft, dan via deze eenvoudige, op het onnozele af
eenvoudige, lieden. Het is of mussen belast worden met de taak zwanenzangen na
te bootsen. Wat kan de mus meer doen dan verslag uitbrengen dat de zwaan gezongen
heeft. Het lied zelf echter krijgen we niet te horen, hoe ontroerend ook de vertolkers
hun best doen. Wat er tussen Livia en Klara, Jacob en Reinier heeft plaats gegrepen,
is juist hetgeen een tuinbaas als De Kroon, knechts als Bastiaan, Platen, Fideel of
Winter, nooit kunnen vermoeden. En de lezer, ook al is hij een goed verstaander,
heeft aan hun aanwijzingen niet voldoende en blijft in het ongewisse.
Van Schendel verkeert in de mijns inziens volstrekt onjuiste mening, dat vaagheid
en onbestemdheid figuren en verhaal een soort eeuwigheid verlenen. Maar
oneindigheid is niet hetzelfde als eeuwigheid. De een werkt met duister, de ander
met licht. De mens is oneindig als men zich het leven voorstelt als de baan van een
komeet en die lijn in gedachte verlengt in het duister. De mens is eeuwig zodra hij
meerlijnig wordt voorgesteld, een kruispunt wordt of een viersprong van krachten,
zoals Herodotus zegt in het beroemde gesprek tussen Croesus en Solon. Een Griekse
heldin als Antigone is evenzeer bruid, als dochter, als zuster, als
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priesteres. Zij is zich al deze functies ten helderste bewust, de tragedie doet niet
anders dan dit trek na trek belichten. Er is geen enkele mens in de stukken van
Shakespeare, tot zelfs het koddigste personage, dat niet eensklaps van een andere
zijde bezien en daarmede als het ware meer-dimensionaal en eerst recht een mens
wordt. Bij Van Schendel is de schipper de schipper, de tuinman de tuinman en de
loop van het leven is rechtlijnig als een weg, die men soms met wind soms met regen
bewandelt. Hij had beter de bomen kunnen laten vertellen over hetgeen zich in hun
lommer afspeelde, dan deze goedaardige tuinlui, steeds clementie pleitend. Een
gesprek tussen wilg en eikeboom, tussen beuk en kastanje, over fluitjes uit hun
teentjes gesneden, namen in hun schors gegrift, afspraken in hun schaduw gemaakt,
tussen vlier en populier over hetgeen in weiland voorviel of in fietsenbergplaats, was
minder sprookjesachtig geweest, dan dat er mensen bestaan die zonder iets te begrijpen
alles vergeven.
Zouden ‘De zeven tuinen’ soms een symbool zijn? De Zeven Provinciën onzer
Republiek? Zou zelfs de naam van tuinbaas De Kroon betekenis hebben?
Waar komt men al niet toe bij het luisteren naar melodieuze improvisaties! De
geest, ongeboeid, verlengt lijnen in het duister. Men denkt terug als aan een verlofdag,
met als aan het leven.

Jo Boer
‘Wereldtentoonstelling’
Een boek dat herinnert aan boeken van Vicky Baum en Ilja Ehrenburg, maar dat ver
bij deze voorbeelden achterblijft. Er is een speciaal talent voor nodig, om als Vicky
Baum, het kortstondige zo romantisch, of, als Ehrenburg, het zakelijke zo pathetisch
voor te kunnen dragen. Dit speciaal talent - het spijt me het te zeggen - mist Jo Boer.
En men doet onverstandig een be-
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schrijving te willen leveren van de Koloniale expositie te Parijs, met de
commissievergaderingen en bouw der paviljoenen, de ontmoetingen en amoureuze
relaties van uit alle werelddelen tijdelijk naar het expositieterrein samengestroomde
mensen, zonder over dit speciale talent te beschikken. Hoe een Nederlands architect
en een Russin, een vermogend meisje en een verlopen Hongaar elkaar duperen, het
kan treffend zijn, het kan zich afspelen tijdens een expositie, maar men wordt niet
overtuigd dat deze tragedies ook niet zonder de expositie plaatsgegrepen hadden.
Zolang arme meisjes bontmantels begeren, zolang jonge mannen verheimelijken
zullen hoezeer het geld hun welkom is van een waarlijk door hen beminde vrouw,
doen zulke drama's zich voor. De enige personen in dit boek, waarvoor de expositie
van essentieel belang is, een feit in hun leven, zijn twee pasgetrouwde mensen, een
aannemer en zijn vrouw, wegens de expositie voor korte tijd naar Parijs verhuisd.
De bladzijde die beschrijft hoe de jonge vrouw uit winkelen gaat, inplaats van zoals
in Holland door de groenteboer op de stoep bediend te worden, vormt een charmante
passage in het overigens - vooral door de dikdoende schrijftrant - moeilijk met
genoegen te lezen boek.
Moet een boek met genoegen te lezen zijn? Ja, mijns inziens, als het slechts
onbetekenende mensen geeft, als het - met andere woorden - geen ‘held’ bevat.
Slechts de uitbeelding van een held of heldin, van deugd of schoonheid, veroorzaakt
ervaringen bij de lezer die niet meer genoegen te noemen zijn.
Zulke ervaringen van hoger orde terzijde gelaten, welk genoegen had ik dan wel
van dit boek mogen verwachten, toen ik ‘ergens in Nederland’, in mijn uniform, mij
op een avond tot lezen zette? Het genoegen, het met heimwee vermengd genoegen,
dat iedereen kent die langer dan een week-end in Parijs geweest is: het genoegen aan
Parijs te denken, aan het rijtje taxi's midden op de straat, aan de krantenstalletjes
onder de bomen, aan het café waar men leest en tric-trac speelt, aan de merkwaardige
geur van de trappenhuizen. Vooral nu croissants
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en concierges herinnering dreigen te worden, kan men van een schrijver die Parijs
beschrijft, verwachten, dat men in zijn boek de Stad zal zien ontwaken als een
werkman die naar zijn gereedschap grijpt en insluimeren doorstroomd door de als
een Melkweg tintelende Seine. In deze verwachtingen van genoegen heeft het boek
mij ten zeerste teleurgesteld. Het begon met de vergissing, de Koloniale expositie
van het Bois de Vincennes naar het Bois de Boulogne te verleggen. Zo iets is
onherstelbaar.

Marsman of de vrijheid
Er is een tijd geweest, waarin Marsman elke vrijdag bij me kwam koffiedrinken. Hij
was dan de hele dag alleen, - want zijn vrouw, op wie hij bouwde en die hem in alles
ter zijde stond, was de stad uit, naar een school toe, waar zij les gaf, - en hij hield
niet van hele dagen alleen zijn. Hij was een gemakkelijke gast. Hij at alles, bij
voorkeur echter vis. Wanneer ik op de vismarkt een tong gehaald had, was zijn
dankbaarheid roerend. Stond de voorkeur voor vis in verband met de vrijdag? Ik heb
het hem nooit gevraagd. Een principieel antwoord, dat mij voor de komende weken
verplichtingen opgelegd zou hebben, had ik toch niet gekregen. Als ik van de kamer
naar de keuken liep om de maaltijd klaar te maken, ging hij mee, de handen in de
zakken, pratend, pratend.
Hij was lang en tenger, met iets gerekts als figuren van Greco. Zijn neus stond
uitgesproken scheef. Als hij binnentredend zijn hand uitstrekte - een wonderlijk
kleine hand - en zijn ogen ter begroeting wijd open zette, zag men terstond dat zijn
merkwaardig haar de merkwaardigheid van de neus gedeeltelijk ophief. Het haar lag
glad langs de rechterkant van het hoofd, vertoonde echter links een wieling van
krullen. Maar Marsman gunde u de tijd niet bij uiterlijkheden stil te staan.
Ogenblikkelijk na de begroeting begon hij te praten.
Onze onderwerpen waren de publikaties van onze tijdgeno-
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ten en het Nieuwe Testament. Ik had, als hij over tegenwoordige literatuur sprak,
altijd het gevoel dat mij een verhoor werd afgenomen. Wat vind je van...? Nu...?
En...? Steeds dringender werden de vragen. Hoezeer ik ook in nuances te ontkomen
trachtte, hij bleef achtervolgen. Was iets ‘verrottigheid’ of niet. Zijn criterium was
dat niets bestond, dan voor zover het zichzelf bestaansrecht verleende. Conventies
en tradities waren hinderlagen, volgens hem, je moest je er aan meten en dan zou
blijken wat je waard was. Wat bestond was de mens en het heelal. Kunst was de
uitbeelding van het heelal in het menselijk lichaam. Al zijn gedichten, met het accent
op het heelal in zijn vroegere periode, met meer accent op het lichaam later, leggen
daar getuigenis van af. Wat hij zijn ‘vitalisme’ noemde, was volgens zijn beschouwing
geen anarchisme of nihilisme, het was een eis tot leven in kosmische volstrektheid.
‘Wees dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is volmaakt is.’
Marsman had geen weerzin tegen burgerdeugd, mits die niet het produkt was van de
orde alleen, maar uit het hart voortkwam. Deugd was geen deugd als zij bij het
gemiddelde bleef en zichzelf niet overtrof. Hij was in het dagelijks leven uiterst stipt
en vooruitziend. Hij was liever te vroeg dan te laat op een station, en ik heb nooit
iemand gekend die zo toegewijd drukproeven corrigeerde, en al corrigerend
aanwijzingen gaf. Ik herdenk hier dankbaar hetgeen hij deed voor mijn dichtbundel
" ‘ Vormen’.
Marsmans belangstelling voor hedendaagse schrijvers was grenzeloos. Als het
maar schrijvers waren die ‘bestonden’. Historische belangstelling had hij niet. Het
was of de dood hem belette vrij over iemand te denken. De dood was de vijand,
waartegen de mensen die bestonden en door kunstuitingen hun bestaan bewezen,
een bondgenootschap sloten. Zijn felle beschouwingen en kritieken op
nieuw-verschenen boeken kwamen voort uit zijn behoefte aan broederschap. Hij
peilde: leeft daar iemand. Werd er geleefd, dan was het goed. Ik heb niemand gekend,
die zelf zo goed tegen kritiek kon, als het van een
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‘levende’ kwam. Hij lokte die uit. Het was als twisten onder broeders. Geen spoor
later van rancune. Hij was door en door rechtschapen. Ik geloof dat ‘Het zelfportret
van Jan Fontein’, in zijn Verzameld werk opgenomen, waarin de broederlijke
gebondenheid op een beminde zuster wordt overgedragen, veel van Marsmans innigste
roerselen verraadt.
Dit broederschapsgevoel, dat zonder andere beperking dan de dood, tot vrij leven
en absolute liefde in staat stelt, trok hem aan tot de figuren der discipelen en apostelen
van het Nieuwe Testament. Hier was geen studie hem te veel, van Renan tot
Guignebert, van Harnack tot Schweitzer, om iets omtrent hun gestalten en
gemeenschap, hun overeenkomsten en verschillen te weten te komen, of althans
daarvan een suggestie te krijgen. Urenlang hebben wij Judas en Paulus vergeleken,
en Petrus en Johannes; urenlang de oorsprongen van de Evangelies besproken.
Ik laat het hierbij. Voor mij was Marsman de verpersoonlijking van de vrijheid,
vrijheid als een geluksgevoel, vrijheid die men ervaart door in al wat leeft een broeder
te zien en elk onderscheid een gelijke kans te gunnen om zijn bestemming te bereiken.
Schrijvers van Nederland, gij verloort in Marsman uw beste lezer; Nederlandse lezers,
in hem verliest ge een uwer zeldzame schrijvers die nimmer transigeerden.

Bij een Marsman-tentoonstelling
Toespraak, gehouden bij de opening in de boekhandel-Broese te
Utrecht
Dat mij te beurt viel, juist in deze boekhandel, een openingswoord uit te spreken bij
een tentoonstelling gewijd aan de herinnering van de dichter Marsman, doet mij op
zonderlinge wijze aan. Twee jaar nauwelijks geleden stond Marsman hier zelf en
voerde het woord, in deze zelfde ruimte, naar aanleiding van de uitgave van zijn in
drie delen ‘Verzameld werk’. Menigeen van
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u zal, evenals mij, die boeiende avond nog duidelijk voor de geest staan, waarin
Marsman, met de kernachtigheid, die hem eigen was, voorlas uit zijn gedichten en
proza en aan de hand daarvan getuigenis aflegde van zijn ontwikkelingsgang en
inzichten op letterkundig en ander gebied.
Het was de tweede maal dat ik Marsman voor publiek hoorde spreken. De eerste
maal was te Zeist, in de zaal van de muziekschool. Ik zie Marsman daar nog op het
podium staan, lang, mager, kaarsrecht, onnatuurlijk strak, achter een tafeltje met een
glas water. Hij hield de blik op een vast punt voor zich uit gericht, en zijn stem klonk
zo helder en vastberaden, dat iemand die misschien zijn overtuiging niet deelde,
overtuigd kon zijn dat hij last met hem kreeg. Hij sprak toen over Gorter, onder de
Tachtigers zijn meester en meest geliefde dichter, aan wiens figuur hij later een studie
gewijd heeft, een studie waarin hij (en dit is typerend voor Marsman) de
vereenzelviging met zijn voorganger zo ver doordreef, dat er een fictief dagboek van
Gorter in voorkomt. Ik herinner mij hoe zijn weerbarstige stem, terwijl hij voorlas
uit de Mei, worstelde met de zoetvloeiende taal en bekoorlijke rijmen, als een
zwemmer die zich weert in verraderlijk water; en hoe ontroerend die energieke stem
werd als zij zich prijsgaf met de verrukking van gebroken weerstand; een ontroering,
innerlijk bevochten, die niet naliet aan het publiek zich mee te delen. Dit was de
Marsman die over anderen sprak en zich wegschonk in zijn bewonderingen.
Hoe geheel anders was zijn voordracht toen ik hem hier, twee jaar geleden, nog
eenmaal hoorde. Niet alleen omdat hij hier kind aan huis was, niet alleen omdat hij
nu een publiek voor zich had van puur belangstellenden in zijn werk, in groter getale
opgekomen dan er stoelen beschikbaar bleken te zijn, klonk zijn voordracht zo anders.
Hij stond nu niet, gestrekt als een vlam, te getuigen; hij stond met de ellebogen op
de lessenaar leunend, naar links en rechts kijkend, de bepaalde mannelijke
verlegenheid bedwingend maar niet overwinnend, over Marsman en tegen Marsman
te spreken. Dit was Marsman
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over zichzelf, voortdurend verrast teleurgesteld afrekenend met zijn verleden. Om
dit des te grondiger te kunnen doen, maar tevens om een vroeger-ik, dat hij (deelde
hij mede) nu achter zich liet, recht van spreken en misschien een hoger gelijk te
geven, was hij tot de uitgave van zijn Verzameld werk overgegaan. Hierin was nu
de oude Marsman vastgelegd en afgesloten. Hij had als het ware schoon schip gemaakt
om een nieuwe reis aan te vangen. Hij had de hoogste verwachtingen van de
toekomstige Marsman, die voornamelijk, naar hij vermoedde, in lyrische verzen zijn
uitdrukkingsmiddel zou vinden, en wiens figuur dus voorlopig niet te benaderen viel,
maar zou blijken uit toekomstig werk.
Zo verdween hij naar het zuiden. In april 1939 was hij voor enkele weken in
Holland terug, om onmiddellijk daarop weer naar Frankrijk te vertrekken, niet wetend
dat dit een reis zou worden zonder thuiskomst. De nieuwe Marsman is op zee vergaan,
tussen Frankrijk en Engeland, in de oorlogsdagen, en vond de dood die de oude
Marsman hem zo dikwijls voorspeld had, aan boord van een schip. De toekomst zal
leren, of er gedichten bestaan van de nieuwe Marsman, of dat die mede in zee zijn
verdwenen. Want ‘Tempel en kruis’, het verhaal in versvorm, dat in het voorjaar
1940 verscheen, al is het zijnlaatste publikatie en zijn belangrijkst geschrift sedert
de verschijning van ‘Verzameld werk’, doet geen nieuwe Marsman onderscheiden,
maar is een laatste afrekening met de oude Marsman.
Om dit nader toe te lichten, verdeel ik Marsmans werkzaam leven, hierin zijn eigen
aanwijzingen volgend, in drie perioden. De eerste periode (1919-1926) was de lyrische
periode bij uitstek. Hij schreef toen, van zijn twintigste tot zeven en twintigste jaar,
de enige expressionistische poëzie van zuiver water, naast die van de Vlaming Paul
van Ostaijen, die onze taal bezit.
Ik wijs op gedichten als ‘Heerscher’ en ‘Verhevene’. Een sterke Duitse invloed,
zowel uit literatuur als plastiek, is zeer herkenbaar. Behalve dat titels als ‘Potsdam’
en ‘Weimar’ aanwijzingen geven van zwerftochten door Duitsland, doet een
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opschrift als ‘De blauwe tocht’ terstond aan ‘Der blaue Reiter’ denken. Het zijn
doorschijnende verzen, gewaarwordingen van licht en ruimte. De dichter is ‘atoom
en kosmos beide’. Tegen elke curve van het menselijk lichaam tekent zich de
oneindigheid af.
De tweede periode (1926-1936) is een tijdperk van zoeken. Marsman schrijft in
dit tijdperk weinig gedichten, voornamelijk proza en kritieken. Hij noemde het zelf
een ironie van het leven, dat juist dit tijdperk gekenmerkt werd door het ‘zoogenaamd
vitalisme’. Meer dan ooit werd hij gekweld door de vrees van de dood. De
levensverheerlijking was een uiting van noodweer.
In 1936, tijdens een verblijf te Schaerbeek bij Brussel, wordt de derde periode
ingeluid door een plotselinge stroom van nieuwe gedichten, bijeengebracht onder
het opschrift ‘Derde periode’ in het deel Poëzie van zijn Verzameld werk. Toch meen
ik, in tegenstelling tot Marsman zelf, dat men het kenmerk van deze laatste periode
niet in het deel Poëzie vindt, maar in het deel Proza. Het zijn mijns inziens de
zelfportretten en autobiografieën, zoals het ‘Zelfportret van Jan Fontein’, die typerend
zijn voor dit laatste tijdperk. Reeds in 1934 begonnen de reizen voor onbepaalde
duur naar de Latijnse landen. Marsman komt daardoor losser van zichzelf te staan,
en zo wordt het hem mogelijk zich van de zoeker die hij was rekenschap te geven,
in verhalen deels op Wahrheit deels op Dichtung berustend. Tot deze verhalen, het
naaktste van alle, behoort ‘Tempel en kruis’. Het geeft al zijn thema's, zijn afkomst,
zijn verlangens, zijn hunkering naar ‘bezield verband’, de botsing en breuk tussen
liefde en vriendschap, zijn strijd om een geloof dat hem gemeenschap brengen moest
en van eenzelvigheid bevrijden, - het geeft dit in een stijl die van zijn eigen stijl als
het ware de barok is, maar het is geen ‘testament’, zoals ik heb horen zeggen, het is
een nagelaten bekentenis, een laatst zelfportret, naar vorm en inhoud, van de oude
Marsman. Of deze derde periode gedichten heeft voortgebracht, getuigenissen van
de nieuwe Marsman, zal eerst blijken wanneer het
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gebeuren mocht, dat de zee of het noodlot meedogender geweest zijn voor zijn werk
dan voor zijn onvergetelijke persoon. Marsman is het grootste verlies dat de
Nederlandse literatuur geleden heeft tijdens de oorlogsdagen. Met zijn drie perioden,
onstuimige lyriek, zoeken naar gemeenschap, autobiografie en toekomstverwachting,
is zijn leven-en-werk in menig opzicht markerend voor het tijdperk tussen twee
oorlogen in. Hij bezat, eerlijk en heftig als hij was, de kunst zich vrienden te maken.
Deze vrienden hebben, op initiatief van de heer Leeflang, wat zij aan persoonlijke
documenten bezaten, brieven, portretten, handschriften en curiosa, hier bijeengebracht,
om u een indruk te geven van de vriend die zij in hun midden missen.
Marsmans geliefde landschap was de streek tussen Wijk-bij-Duurstede en
Vreeswijk, de lanen met populieren. Elk dezer foto's en brieven zijn als een ritselend
blad, dat als men het beschouwt en aan hem terugdenkt, het spoor aanwijst waar
langs zijn levensweg zich vervolgde. Maar hij zelf is ontweken, onzichtbaar geworden,
al blijft in zijn werk zijn stem te horen als in een schelp de zee.

Begin van een openingsrede
Uitgesproken als voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde op de jaarlijkse vergadering van 2 november 1940
Het jaar 1940 is in menig opzicht een uitzonderlijk jaar. Grote gebeurtenissen hebben
plaatsgegrepen. Tradities werden verbroken; constructies, die wij als de grondslagen
van ons leven beschouwden, werden uit de voegen gerukt. Voor ons, als letterkundige
schrijvers, zonder onderscheid of wij publiceren op belletristisch, wetenschappelijk
of technisch gebied, zijn de moeilijkheden die ons vak en onze arbeid meebrengt
meer dan verdubbeld, onverschillig of wij met spijt terugzien naar het verleden, of
met nieuwe verwachtingen vervuld zijn.
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Want waarmee werkt een schrijver, of hij dichter is of dokter, jurist of econoom,
historicus, taalgeleerde of ingenieur; waarmee werkt een schrijver als hij zijn
bevindingen in woorden uitdrukken gaat? Met de taal, ongetwijfeld. De taal is zijn
instrument.
Dit instrument heeft echter een tweeledige functie. Twee dingen beheerst de
schrijver ermee. Zijn wereldbeeld en zijn innerlijke emotie, hetzij deze emotie nieuw
gevoel betreft of nieuw-verworven inzicht. En nu zijn door de gebeurtenissen van
dit uitzonderlijk jaar zowel het wereldbeeld, dat voorheen een betrekkelijk constant
aspect gaf, als de innerlijke emotie, die zelden zoveel te verduren kreeg, in hevige
mate door dezelfde oorzaak in beroering gebracht. Zowel voor het oog van ons
schrijvers als in het hart van ons schrijvers grepen aardschokken plaats, en ons
instrument, de taal, op zichzelf onveranderd, ligt op een bevende wereld in bevende
handen. Waarbij - nogmaals - het weinig uitmaakt of die bevende handen zich naar
een toekomst uitstrekken of naar een verleden, en of dit beven der wereld een
ondergang beduidt of een nieuwe geboorte. Wij verkeren, kortom, uiterlijk en
innerlijk, in een kenteringstijd, zoals ons land niet gekend heeft sinds de 16de eeuw.
Ook toen algemene en ongemene ontroering, hetzij men Ignatius volgde of Calvijn.
Tweezijdig, ook toen, de energie. Terwijl in overgangstijden, als voor ons land
bijvoorbeeld gekenmerkt door het jaartal 1795, de aandrift eenzijdig ontwikkeld
schijnt te worden, beleven wij thans een tijd, als in de 16de eeuw, van tegengestelde
maar evenwaardige hartstocht. Het is een tijd die veel van ons eist en vergt, van ieder
onzer persoonlijk. Wij hebben een bijzondere aanspraak op elkaars naastenliefde en
vergevingsgezindheid, wij zijn niet alleen medemensen, wij zijn tijdgenoten.
De tijd verbindt ons. Er zijn echter meer dingen die ons verbinden. Ik noemde
reeds de taal. De taal die taal blijft, gelijk het staal staal blijft, als ploeg gebezigd of
als wapen. De taal is onaantastbaar edel. Wie zijn taal zuiver hanteert verheldert zijn
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hartstocht en verruimt zijn blik door de moeite die hij zich geeft voor zijn
medemensen. Maar er zijn meer dingen aan ons gemeenzaam dan alleen de taal. Er
is de natuur, ons gemeenschappelijk materiaal, er zijn de sterren boven ons hoofd.
Ik bedoel hier zowel de onsterfelijke sterren, tintelend aan de hemel, als die andere
sterrenbeelden, tintelend op aarde, van techniek, wetenschap, en kunst, van geslacht
tot geslacht door bezielde mensenhanden brandende gehouden. Elk werk dat met
liefde tot de wereld en met innerlijke emotie tot stand is gekomen, zij het een boek
of een serum, een historische beschouwingswijze of een wiskundige formule, is als
een ster, of - wilt ge een menselijker beeldspraak - als een vuurtorenlicht, door mensen
ontstoken, dat mensen de weg wijst.
Wij zijn, als tijdgenoten, verantwoordelijk voor het onderhoud dezer lichten. Het
zijn toortsen die voortdurende vernieuwing behoeven, vlaggen die de grens van terra
cognita aangeven en die wij steeds dichter planten moeten bij de denkbeeldige pool.
Er is geen enkele verontschuldiging te vinden voor de verwaarlozing van dit ons
toevertrouwd werk, dat wij krachtens onze aanleg gekozen hebben. Er is reden te
over, voor ieder onzer, om uit de liefde voor zijn vak de kracht te putten tot voorwaarts
gaan in deze wisselvallige wereld, en daar de vertroosting te vinden die de sterveling
vindt bij het aanschouwen der sterren.

Vragen en antwoorden I
Naar aanleiding van: A. Roland Holst: ‘Onderweg’ en A. Viruly:
‘Verrassende ontmoetingen.’
Juist mijzelf verwijten makend, dat ik te Amsterdam was gebleven; dat ik, na de
vergadering van vanmiddag, niet terstond naar Utrecht de thuisreis aanvaard had;
dat ik, in plaats daarvan, het Leidse Plein passerend, en waarschijnlijk verleid door
de Griekse naam, of door een vage herinnering aan de dagblad-
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advertentie die repte van het ‘gezellig borreluurtje’, dit stampvolle ‘Kalupso’ was
binnengegaan, waar ik, temidden der mondaine drukte, met mijn beslagen glaasje
en schoteltje kaas, nu een uur had gezeten, koesterend heimelijk de hoop, dat uit de
massa gezichten zich bekende gelaatstrekken verduidelijken zouden; juist mijzelf
dergelijke verwijten makend en mij afvragend wanneer ik ouder en wijzer zou worden,
zag ik - ik had mij naar de vestiaire begeven en de portier was bezig mij in mijn jas
te helpen, een ‘geciviliseerde’ militaire jekker, - zag ik, tot mijn onuitsprekelijke
voldoening, door de met zwart papier bespannen wentelende deur, Ter Booghe
binnenkomen, mijn voormalige regiment-genoot.
Het maakt een enorm verschil, of men gedurende de oorlogsdagen aan de zuidrand
was, zoals ik, van de Veluwe, of aan de noordrand, zoals hij. Niettemin heeft de
voorafgaande mobilisatie, gezamenlijk doorgebracht in een Veluwe-dorp, waar men
geheel op elkaar was aangewezen, zulk een innige band gelegd, dat men bij het
weerzien brandt van verlangen elkaar dit verschil in ervaringen mee te delen. Men
ziet allerhande vragen over en weer op de lippen zweven. - ‘Hoe laat begon het bij
jullie?’ - ‘Waar waart ge toen?’ - ‘Hoe heeft die en die het er af gebracht?’ - Men
wacht zich echter zulke vragen te stellen. Voorlopig heeft men genoeg te doen met
elkaar de hand te drukken, in de ogen te zien, op de schouder te kloppen en vluchtig
elkaars burgerkleding op te nemen. De vragen komen later, als men rustig ergens
zit.
Ik gaf mijn jekker aan de portier terug en weldra zaten Ter Booghe en ik aan het
tafeltje dat ik zojuist had verlaten. In dit ‘Kalupso’ kwam hij zelden, zei Ter Booghe.
Er waren aardiger gelegenheden hier vlakbij. Als ik de tijd had tot de laatste trein
naar Utrecht, zou hij mij elders een beter borreltje aanbieden. Daarna zouden wij
samen wat eten, en hij bracht me naar de trein. Hij stond er voor in dat ik die niet
zou missen. Zo doen we, zei ik. Ik stelde me onder zijn leiding.
Een half uur later verlieten wij, Ter Booghe en ik, samenge-
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drukt in één sector van de verduisterde draaideur, het mondaine ‘Kalupso’. Voor ons
lag het Leidse Plein als een grauwe vlakte. Er was geen maan, merkten we op. De
stedeling kijkt sedert de oorlog ten hemel.
Het zou boekdelen kosten, en ik zou over het talent van Homerus of Joyce moeten
beschikken, wilde ik onze zwerftocht u hier in extenso vermelden. De onbegrensdheid
van het nachtelijk Leidse Plein, dat wij op die avond, de éne taverne voor de andere
verlatend, naar alle windstreken overstaken, deed denken aan de Oude Wereldzee,
langs wier randen Odysseus en zijn makkers doolden. Eerst koersten wij westwaarts
en bereikten ‘De Cycloop’. Een gordijn van zwart wasdoek, gevolgd door een gordijn
van oosterse tapijten, viel achter ons dicht. Wij daalden in een kelder, waar op
barbaarse muziek barbaars gedanst werd. Het borreltje het niets te wensen over.
Toen, het Plein weer overstekend, koersten wij oostwaarts en bereikten ‘Circe’. Door
een kier van zwarte garage-deuren betraden wij een pijpenla-achtige ruimte, die
vroeger, vertelde Ter Booghe, garage geweest was, en thans, zag ik, een bar was.
Wij hoorden Franse chansons, over meeuwen en matrozen, waar wij stil bij werden.
Nogmaals staken wij, ditmaal noordwaarts, het Leidse Plein over, om bij ‘De
Phaeaken’, waar men volgens mijn geleider voortreffelijk at, de dagschotel te nemen;
dit slechts na nog ‘De Onderwereld’ aangedaan te hebben, waar men elkaar, staande
bij een aanrecht, een laatste borreltje aanbood.
Inderdaad, men at uitstekend bij ‘De Phaeaken’. Maar toen de voortreffelijke koffie
geserveerd werd, bemerkte ik tot mijn schrik dat binnen een kwartier mijn laatste
trein vertrok van het Centraal Station. Een taxi, zei de portier der Phaeaken, was
uitgesloten. Mijn metgezel wist raad. Hij gaf weinig hoop het Centraal Station nog
tijdig te bereiken. Ook vertrokken de treinen niet zo geregeld te laat dat men daar
staat op kon maken. Maar ik moest immers richting Utrecht? Hij zou mij achter op
zijn fiets naar het Amstelstation brengen. Dat scheelde een kwartier, we hadden een
zee van tijd.
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Wederom, en nu zuidwaarts, werd in volle lengte het onbegrensde Plein door ons
overgestoken. Américain en Hirsch doemden uit de mist op, als voor anker liggende
zeekastelen met gedoofde vuren. In het begin der Vossiusstraat opende Ter Booghe
een huisdeur, zich bijlichtend met een zaklantaarn, en haalde een fiets uit de gang.
Ik voelde dat de achterband te slap was om ons beiden te dragen. Toen wij de band
bezig waren op te pompen, ging de sirene voor luchtalarm.
Dat redt ons, zei Ter Booghe. Geen trein verliet het Centraal Station dan minstens
twintig minuten nadat het alarm voorbij was. Er was geen vuiltje aan de lucht. Wij
bleven op de stoep een sigaret roken en praten. De straat was uitgestorven. Tegenover
ons, in het Vondelpark, drupte dauw van de bomen. De extra-toegemeten tijd, die
echter ieder ogenblik een einde kon nemen, leek eindeloos. Zo vonden wij de
gelegenheid vragen te stellen en antwoorden te geven.
- U mag de oorlog geen catastrofe noemen, zei Ter Booghe heftig. Het was geen
aardschok, geen overstroming, het was mensenwerk.
Ik achtte dit onvoldoende. Was een kaars aansteken, een brief schrijven, een spijker
in de muur slaan, ook geen mensenwerk?
- Niet iedere menselijke verrichting is mensenwerk, hernam hij. Zijn stem klonk
plotseling gedempt, zijn ogen werden tot een spleetje dichtgeknepen. Ik wist dat hij
nu begon te betogen. De gebalde hand met gestrekte wijsvinger gesticuleerde als een
pistoolloop ter hoogte van mijn borst. - Mensenwerk is zich massaal organiseren
tegen natuurcatastrofes, tegen hongersnood, kou en donker, pestilenties. De
mensengeest heeft zich een enorm apparaat gesticht, technisch, administratief. In
ruil daarvoor staat men, bij iedere centimeter vooruitgang, een gedeelte van zijn
vrijheid af. Zo is de kaars, waarvan u sprak, door elektrisch licht vervangen; het
zelfgeweven linnen door textielnijverheid. Nu kan de gemeenschap het licht afsluiten
en door maatregelen de textielproduktie bepalen. Que voulez vous? Het bestaan is
comfortabeler geworden, we leven langer en beter,
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maar de zelfbeschikking is men onherroepelijk kwijt. Wat verzet zich hiertegen? In
één woord: de ziel. Ons gevoel van persoonlijke onsterfelijkheid. Nu keert zich heel
de machinerie, elektrisch licht, benzine, textiel en drukpers, tegen het droevig restant
van de menselijke ziel, die nog in oude categorieën blijft denken, bijvoorbeeld door
catastrofe te noemen hetgeen mensenwerk is. Heeft u de laatste bundel van A. Roland
Holst gelezen? vroeg hij zonder enige overgang.
De vraag verbaasde mij een weinig. Wij hadden nooit op de Veluwe poëzie
besproken. Terwijl ik uit bleef kijken in de duistere straat, waar zelfs de duisternis
in dit uur mij als mensenwerk voorkwam, citeerde hij de heroïsche regels:
Nu voorwereldlijk groot
met wolkvaan op vaan
ik den storm over nood
en puin zie gaan...

- Het is onbegrijpelijk, zei Ter Booghe, dat dit in 1922 werd geschreven. Ik lees
tegenwoordig 's avonds gedichten, veel gedichten. De film heeft zijn betovering voor
mij verloren. Een film geeft tijd, poëzie geeft toekomst. Wat moet het vreemd zijn
voor een dichter, zijn voorspellingen nog tijdens het leven uit te zien komen. Het
moet een gevoel van gestorven-zijn en onsterfelijkheid geven. Dit gevoel heeft men
trouwens bij veel gedichten in de bundel, het gevoel van in vervulling gegane
orakeltaal. ‘Onderweg’ heet het boek. Laat ik u eerst de titel verklaren. De vorige
bundels van A. Roland Holst vertegenwoordigden telkens een stadium van zijn
persoonlijke ervaring. Deze gedichten echter, in de loop der jaren geschreven, dikwijls
zoals u gezien heeft reeds van zeer oude datum, pasten niet in het kader dier vorige
boeken. Nu heeft eensklaps de tijd het kader geleverd, hem duidelijk makend wat
‘onderweg’ hem telkens inviel, en dat hij toen niet ten einde dorst denken. De titel
kan ook nog een andere, minder persoonlijke, betekenis hebben.
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De aangevangen eindstrijd tussen ziel en machine, waarover ik zojuist sprak, het
oordeel dat ‘onderweg’ is...
Hier, zeer tot mijn spijt, werd het einde van het luchtalarm aangekondigd. Er was
geen tijd te verliezen. Ter Booghe sprong op zijn fiets, ik zette mij op de bagagedrager,
een arm om hem heen slaand. Wij hadden als as van beweging de Van Baerlestraat
en de Ceintuurbaan gekozen. Toen wij de Van Wouwstraat insloegen om door de
Amstellaan het Amstelstation te bereiken, en geen tien minuten meer van het doel
verwijderd waren, loeiden de sirenes opnieuw. Wij zochten dekking in een portiek.
Ik bood hem een sigaret aan.
- Is poëzie mensenwerk, vroeg ik, of menselijk werk? Ik hoopte hem weer op dreef
te krijgen. Hij hijgde nog van het zware fietsen.
- Malicieus, zei hij, de sigaret tussen de vingers soepel rollend. Wilt u daar stante
pede antwoord op hebben? Welaan dan.
De stem werd gedempt, de ogen werden weer dichtgeknepen.
- Het hangt ervan af, begon hij. Poëzie kan mensenwerk zijn en menselijk werk.
Als het slechts één stemming aangeeft, meestal de aanvangsontroering waaronder
het gedicht ontstond, is het menselijk werk. Het is mensenwerk als het naar een
tweede gevoelsstaat overgaat, als er dus tijdens het gedicht een vlucht plaats vindt
naar een ander plan. Bij Roland Holst is dit zeer duidelijk. Dezelfde strijd tussen Ziel
en Machine voltrekt zich in zijn lichaam, in zijn liefde-verzen, tussen Ziel en Vlees.
Het is of hem de vlees-verstrikte ziel de bewustwording verleent voor zijn wereldvisie,
en of hierdoor zijn stem dat accent krijgt van passieve verbetenheid. Hij weet aan
zichzelf wat de wereld wacht. Zo is poëzie. Proza is anders. Proza beweegt zich niet
op verschillende niveaus. Proza - afgeleid van provorsus - gaat recht toe recht aan.
Ook proza is slechts menselijk zolang het niet voortschrijdt, het is eerst mensenwerk
als het tot een conclusie komt.
Ik vroeg hem voorbeelden te noemen.
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- ‘Oorlog en vrede’, zei hij, van Tolstoi. - Een der machtigste werken ooit geschreven.
Ik heb het onmiddellijk herlezen toen ik uit dienst kwam. Maar een werk van dit
formaat in dit verband te noemen is als met grof geschut aankomen. Het wekt de
schijn zich er af te willen maken. Laat ik u liever een indruk geven, en tevens mijn
bewering omtrent proza toelichten, met de ‘Verrassende ontmoetingen’ van Viruly.
Een sympathiek boek, een zeer sympathiek boek, u moet het bepaald lezen. Ook
Viruly beschouwt de oorlog als een catastrofe. Maar met meer recht dan u.
- Denkt u zich in. Viruly was gezagvoerder bij de K.L.M. Met hart en ziel een
piloot. Met zijn hart omdat hij van vliegen hield, met zijn ziel omdat hij in zijn werk
een universeel ideaal zag: de mens als wereldbewoner. De mens zou spoedig, zo
droomde Viruly, zijn geboortestreek zijn moederland noemen en de gehele wereld
zijn vaderland. Dit mede, of liever voornamelijk, door het vliegen. Maar wat gebeurt
er? Juist dezelfde vliegtechniek, die men in de loop der jaren zorgvuldig
geperfectioneerd heeft, vernietigt, op een stralende morgen in mei, de vliegtuigen
waarop men zijn hoop gesteld had. Tout est à recommencer. Ik neem diep mijn hoed
af voor iemand die zulk een bittere ervaring aan den lijve ondergaat en spreekt van
een ‘Verrassende ontmoeting’. Want zo noemt hij de oorlog.
- Het boek zou geen proza zijn, vervolgde Ter Booghe, als het enkel deze
gevoelsstaat gaf en er niets mee wilde zeggen. Het bestaat uit negen novellen, negen
kleine schetsen, alle ‘ontmoetingen’ geheten. Behalve de ontmoeting met de oorlog,
is er de ontmoeting met de stilte, met de armoede, met de ouderdom, met een
Engelsman, met de toekomst, etc. Er loopt een humoristisch-gevoelige dunne draad
doorheen. Telkens wordt beschreven hoe twee geheel uiteenliggende sferen, woestijn
en comfort, oosters en westers leven, moderne tijd en archaïstisch verleden, elkaar
dank zij het vliegen over en weer verdiepen. De ontmoeting met Faust boven Babylon,
de Kerstnacht op Golgotha, de Engelse houtvester uit Siam, het zijn verhalen de pen
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van Couperus waardig. En wat hij zeggen wil is dit: het ideaal niet opgeven, de
geestelijke waarde bewaren. U moet vooral lezen, hoe Viruly, na de oorlog, op de
hei bij Garderen, jongens in zweeftoestellen oefenen ziet: hoe hij zich zijn
Soesterbergse leerlingentijd herinnert; hoe hij, na alle gemaaide landingsterreinen,
eindelijk weer ruige heide onder zijn voeten voelt raspen; hoe hij er niet aan denkt
het jeugdig enthousiasme - zo schoon is de jeugd - met sombere gepeinzen lam te
leggen; hoe hij zich zijn eigen leermeester herinnert en diens woorden spreekt...
Helaas, ook aan dit tweede luchtalarm kwam een onverwacht einde. De sirenes
loeiden. Ter Booghe sprong op zijn fiets en ik zette mij weer op de bagagedrager,
als was dit de gewoonste zaak van de wereld. Het afscheid was kort bij het
Amstelstation. Hij gaf er de voorkeur aan, zei Ter Booghe, nu hij me de trein had
doen halen, terstond huiswaarts te keren. Gesteld eens dat een derde vertraging hem
onderweg overviel.
Ik heb nog geruime tijd op het perron heen en weer gelopen. Ik betreurde dit laatste
oponthoud niet. Het gaf aanleiding tot overdenking. Bovendien, ik houd van het
Amstelstation als van alles wat van mijn tijd is. Ik zag, door de glazen wanden,
zoeklichtbundels opstijgen uit stad en omtrek, elkaar doorkruisen en de hemel aftasten.
In de verte dreunde nog afweergeschut.
Juist mijzelf verwijten makend, uitmuntende Ter Booghe, dat ik je niet verzocht
had het ‘u’ voortaan achterwege te laten; dat ik je althans niet duidelijk gemaakt had,
hoe weldadig het mij aandeed, ten spijt van mijn geciviliseerde militaire jekker, naar
mijn voormalige rang te worden aangesproken; juist mijzelf dergelijke verwijten
makend en mij voorhoudend dat ook voor jou, Ter Booghe, deze aanspreekvorm
bijzondere waarde hebben moest, herinnerend aan de Veluwe, aan veel
gemeenschappelijks, kostbaarder dan welke gemeenzaamheid ook, - hoorde ik zoemen
langs de rails en zag ik met zijn spleetogige koplantaarns de stalen trein het station
binnenschuiven.
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Joost van den Vondel
‘Roskam en Rommelpot van 't hanekot’ Met inleiding en
toelichtingen uitgegeven door A.J. Schneiders
Een keurig uitgavetje van Vondels twee beroemde hekeldichten, geïllustreerd met
facsimile's van de aanheffen der gedichten volgens de oorspronkelijke uitgaven van
respectievelijk 1630 en 1627 en bovendien met de prent die de vermaarde studie van
Bakhuizen van den Brink in de eerste jaargang van dit tijdschrift begeleidde. De
Roskam, aan Hooft opgedragen, in alexandrijnen geschreven, is door de inleider,
A.J. Schneiders, in hedendaagse spelling overgebracht; de zoveel ruiger Rommelpot,
in populaire strofen gedicht, liet hij zijn oud gewaad behouden. Waarom het voorbeeld
van Verwey ook hier niet gevolgd?
De inleiding en toelichtingen vindt men in brochure-formaat als een surprise in
de kaft van het boekje. Ik ben met inleider eens, dat de periode der hekeldichten een
der aantrekkelijkste tijdperken van Vondels werkzaamheid is. Niet echter om de
redenen die hij aangeeft, namelijk dat onze tijd van kentering en verdeeldheid niet
toe zou zijn aan de ‘hoge, harmonische levensvisie’ van Vondels latere werken. Een
zodanige tijd zou mijns inziens zulk een visie juist broodnodig hebben. Eerder deel
ik de mening van Herman Gorter, dat Vondel in dit tijdperk nog de stem had van
zijn stad en klasse. De bekoring en duurzame waarde der hekeldichten ligt naar mijn
inzicht bovendien hierin, dat zij niet alleen hekelen, maar in de eerste plaats een
ideaal aanduiden en in bescherming nemen. De bewonderde figuur van Hoofts
onkreukbare vader, de idee der verdraagzaamheid door Hanekop gepredikt, houden
Roskam en Rommelpot op hoger peil dan waarop hekeldichten qua hekeldichten
gemeenlijk staan. Zo is het moeilijk, zelfs bij Vondel, een verhevener apotheose te
vinden dan de slotverzen van zijn Decretum horribile, het chef-d'oeuvre der
hekeldichten.
De toelichtingen geven verklaringen regelsgewijs. Hierbij is
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het onpraktisch dat de regels in de tekst niet genummerd werden. Dit vergemakkelijkt
de lectuur niet voor het ongeletterd publiek waarvoor deze uitgave vooral bestemd
is. In de toelichting van vers 49 Rommelpot leze men Lodewijk XIII in plaats van
Lodewijk XIV.

Constant van Wessem
‘Slauerhoff’. Een levensbeschrijving
Het is zeker reeds twintig jaar geleden dat Constant van Wessem, destijds redacteur
van ‘Het Getij’, rijdschrift voor jongeren, Slauerhoff de letterkundige wereld
binnenleidde. Toen Slauerhoff in 1936 stierf en ‘Groot Nederland’ een aflevering
aan zijn nagedachtenis wijdde, behoorden Van Wessems notities, voornamelijk
betreffende Slauerhoffs studententijd en schrijversaanvang, tot de treffendste bijdragen
die men daar lezen kon. Zoals men weet is nu binnenkort een complete editie van
Slauerhoffs gedichten en verhalen te verwachten. Bij de gedichten heeft Marsman
nog een inleiding geschreven.
Sedert zijn dood is Slauerhoff de algemene belangstelling deelachtig geworden.
Zijn zwerfziek leven, de boeiende onafheid van zijn poëzie, even bruusk als vertederd,
deden een legende omtrent zijn persoon ontstaan. Er zijn weinig figuren in de
letterkundige wereld waarover zoveel anekdotes de ronde doen. Ik ben overtuigd dat
hij bij al zijn strubbelingen zichzelf zeer au sérieux nam en dat hij bij al zijn
gemelijkheden steeds een kern van gelijk had. Hij eiste het uiterste van anderen,
maar volstond zelf met een minimum (behalve bij zieken en kinderen), om vooral
niet bij voorbaat dupe te wezen.
Het is begrijpelijk, dat nu de complete werken gaan verschijnen, er ook aan een
levensbeschrijving behoefte bestaat die de legende het veld doet ruimen voor een
beeld van zijn ware persoonlijkheid. Ik meen dat Van Wessem, ofschoon hij
uitdrukkelijk zegt dit doel voor ogen te hebben, hierin niet geslaagd is.
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Voor mij althans rijst uit de overstelpende hoeveelheid materiaal, die hij bijeenbracht,
geen beeld van de figuur Slauerhoff op. Ik zie Slauerhoff niet als ik dit boek lees.
Dit komt mede door een stijleigenaardigheid. Het boek is namelijk in de
tegenwoordige tijd geschreven, waardoor het meer op levendigheid dan op bezinning
ingesteld is. Ook is - maar dit is een dieper kwestie - het werk van de dichter niet
voldoende bij zijn levensbeschrijving tot leidraad gemaakt en op zijn inhoud bekeken,
terwijl aan losse gezegden soms veel betekenis wordt toegeschreven.
Ik geef toe dat de moeilijkheden legio waren. Tot zelfs wat betreft zijn geboortejaar
misleidde Slauerhoff zijn vrienden. Een ontzettend tortuur moet hem de slopende
ziekte, ofschoon volstrekt niet onterend, zijn leven lang geweest zijn. Zouden niet
de meeste zijner ‘dwarsheden’ daaruit verklaard kunnen worden? - Dan was er de
moeilijkheid dat het merendeel der personen, bij Slauerhoffs aardse reis betrokken,
nog in leven zijn. Dan de moeilijkheid dat men, als biograaf, onwillekeurig het meest
belang hecht aan de tijd dat men de beschrevene het best gekend heeft, hetgeen,
vooral als die tijd in de jeugd valt, perspectieffouten schier onvermijdelijk maakt.
Maar misschien ben ik te kritisch. Misschien heb ik mij in de loop der jaren dat ik
hem sporadisch zag een eigen Slauerhoff gevormd. Mogelijk dat wie dit boek
onbevooroordeeld leest, er een gevoelssfeer in vindt verwant aan die der gedichten.
Mogelijk dat hij dan de gedichten, waarvoor met een leven betaald is, ernstiger leest.
Hetgeen het voornaamste is.

Vragen en antwoorden II
Naar aanleiding van Jan Prins' vertalingen van Veertig fabels van
Lafontaine en Platoons Timaios
‘Wij noemen hem jouw boom’, zei de gastvrouw tot me, toen ik - ik bezichtigde met
andere gasten haar smaakvol apparte-
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ment in een fonkelnieuw flatgebouw tussen Den Haag en Scheveningen en wij
hadden, nadat ons de kleedkamer getoond was met de notenhouten Normandische
kasten, kasten van oorsprong althans Normandisch, omgetoverd echter tot Japanse
kiosken, waarbinnen, bij nauwelijks geopende deuren, zichtbaar werd een
bloesemende lente, bont en zoetgetint als een caleidoscopische montage van omslagen
aller afleveringen van de Vogue; en nadat wij vervolgens de badkamer inspecteerden,
in vogelvlucht, met de Friese tegels, de fleurige badlakens, het ingezonken
zachtviolette bad; wij hadden dan, zei ik, het slaapvertrek betreden met het
groengecapitonneerde, Italiaans gestileerde ‘matrimoniale’ bed, een vertrek, dat voor
mij persoonlijk de attractie bezat op duinen uit te kijken waar als kind ik gespeeld
had, zodat ik mij onwillekeurig naar het raam had begeven om in de reeds welgevulde
flatgebouwtuin met geschoren grasveld en verzorgde borders iets van de voormalige
woestenij terug te vinden waar ik gelukkig geweest was; - welnu: ‘wij noemen hem
jouw boom’, zei de gastvrouw tot me, zich losmakend van het gezelschap en zich
bij me voegend, toen ik een ogenblik peinzend naar buiten bleef staren.
‘Welke boom?’ vroeg ik.
‘Die, natuurlijk’, zei ze, en wees hierbij een den aan, ongetwijfeld ouder dan zijn
tuingenoten al reikte zijn kruin amper tot onze hoogte. ‘Heb je’, vervolgde ze, ‘mij
vorige keer weer fabels verteld?’
‘Ik begreep je zo gauw niet’, zei ik, ‘want mijn boom was geen den maar een
eikeboom.’ Ik herinnerde mij nu dat ik haar iets ervan gezegd had.
Ik had namelijk, twee maanden geleden, toen de verhuizing in volle gang was en
ik op was komen lopen om te vragen of ik van dienst kon zijn, haar het volgende
verteld, terwijl wij temidden van een chaos van meubels op een kist uit een
thermoskruik thee zaten te drinken. Ik had heel mijn jeugd, vertelde ik, hier in de
omgeving doorgebracht. Precies op de plek waar nu het flatgebouw was verrezen, gelukkig dat zij er een der be-
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woonsters van werd, - had mijn eerste liefde zich afgespeeld. Ik was elf, het voorwerp
mijner liefde tien. Wij plachten, na schooltijd, bij de eik die op deze plek stond,
elkaar te vinden. Wij klommen de boom in en woonden in de takken. Op de eerste
zijtak was de zitkamer, op de tweede de keuken, etcetera. Wij hadden, behalve dit
huis, een brievenbus: een aan de voet van de boom in het zand ingegraven
sigarenkistje. Hierin legden wij bij verhindering, - moest men bijvoorbeeld naar de
verjaardag van een grootmoeder, of was er een belangrijke voetbalmatch, - een epistel
neer dat men niet kon komen, mitsgaders een geschenkje uit veterdrop of een zuurbal
bestaande. Ook herbergde dit kistje mijn eerste gedichten. Twee volle jaren had ons
geluk geduurd, toen haar broer ons rendez-vous verklikte. Wij werden bij haar vader
op het matje geroepen, berispt en uitgelachen. Ik schreide veertien nachten mijn
hoofdkussen nat, hetgeen meer was, verzekerde ik, dan ik ooit sindsdien om liefde
had geschreid. Hier had ons gesprek een andere wending genomen, want de man van
mijn gastvrouw was binnengekomen. Wij hadden ons werk hervat, schilderijen
passend tegen lege muren, tafels verzettend, op ladders klimmend. De groene
thermoskruik maakte plaats voor een bruine van Bols.
Ik bezwoer mijn gastvrouw dat ik geen fabels verteld had in de betekenis van
verzinsels. Eerste liefde was een heilige zaak. Bovendien, deze den, al was hij dan
niet de boom zelf, was waarschijnlijk nog wel een jongere tijdgenoot, en als zodanig
een eeuwiggroene getuige. Ik verzocht haar hem in ere te houden. - Hier voegden
de andere gasten zich bij ons, bewonderden het uitzicht, zwegen even om te proberen
of men de zee kon horen. Hetgeen mogelijk bleek. Ik had dit zo wel kunnen zeggen.
Hoe vaak had ik niet in ‘ons huis’, eer ik het huppelende figuurtje van mijn liefde
naderen zag, de zee horen ruisen.
Wij begaven ons naar het woonvertrek. De lunch stond gereed. Op een renaissance-,
zwaar-eikenhouten tafel, gedekt met een Spaans bruiloftskleed, een filet doorvlochten
van gebor-
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duurde bloemen, brandden, ofschoon het één uur was in de middag en de zon fonkelde
door de gebrandschilderde ruiten op het wit en zwart getegeld linoleum, in tinnen
kandelabers roerloze kaarsen. Hetgeen, met de balken langs het plafond, uit het oude
huis hierheen overgebracht, en met een gotisch Maria-beeld, iets kloosterlijks aan
de langwerpige ruimte verleende. Wij waren met ons zevenen: gastheer, gastvrouw,
een vriendin des huizes, een dokter, een schilder, een dichter en ik. Alleen de dokter
had ik nog niet tevoren ontmoet. De gerechten werden opgediend in wit- en
blauw-aarden schotels. Blijkbaar had de gastvrouw een half jaar geleden niet
stilgezeten: elk der aanwezigen had voor zijn bord een eigen schaaltje met boter.
Wanneer ik u mededeel dat de dichter aan een smal eind der tafel was gezeten,
met mij aan zijn rechterhand en de dokter aan zijn linker, en dat de gastvrouw mijn
tafeldame was, dan kunt u zonder moeite, als u in puzzles belang stelt, de gehele
tafelschikking reconstrueren. Laat u dit koel? Het zij zo. Dit zeg ik u echter: zeven
aanzittenden zijn als zeven planeten. En gelijk planeten de tijd aan de hemel voort
doen schrijden, drukken aanzittenden de tijd op aarde uit. Ik heb reden aan te nemen,
dat, hoe onverschillig gij ook staan moogt tegenover een tafelend gezelschap of
hemellichamen, de tijd u niet koel laat.
Het maal verliep zonder incidenten, tot in een ander gedeelte van het woonvertrek,
waar een schrijftafel stond, de telefoon belde. ‘Het is voor de dokter’, riep onze
gastheer, die naar het toestel toe was gesneld. ‘Ze gunnen me zelfs zondag geen rust’,
zei de dokter, zich langzaam van tafel verheffend, als vermoedde hij daar niet terug
te komen. Het bleek een patiënt te zijn, een dringend, een betrekkelijk dringend geval.
‘Het spijt me, gastvrouw’, zei hij, ‘ik zal de patrijs moeten missen.’ Hij moest, al
woonde de patiënt hier in de buurt, terstond vertrekken, vooral omdat hij niet per
auto maar per fiets was, en nog eerst thuis een tas met instrumenten moest halen.
‘Wat’, riep een onzer, ‘een dokter zonder auto!’ Hij beklaagde zich niet, zei de dokter,
over het hem toegewezen quantum benzine, maar
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zijn chauffeur, naar het scheen, sprong er roekeloos mee om. Hij moest zien, zolang
hij deze chauffeur had, een goedkoper rijdende wagen op de kop te tikken. Zelf reed
hij nooit, hij hield er niet van, hij had er geen verstand van. De chauffeur had gisteren
gezegd, nog juist voldoende benzine te hebben om thuis te komen. De auto stond nu
op non-actief in de garage en hij had de chauffeur vrij-af gegeven. Maar zijn vertrek
moest ons niet hinderen rustig aan tafel te blijven. Hij was het gewend. Zo was nu
eenmaal het bestaan van een dokter.
Hier wendde ik mij tot de dokter met een praktisch voorstel. Hij kon, zei ik, onze
gastvrouw de teleurstelling niet aandoen, vóór de patrijs te verdwijnen. Als hij nu
even zijn huis opbelde, dat de tas met instrumenten gereed gezet werd, dan ging ik
die op zijn fiets halen. Hij had enkel te zorgen, over twintig minuten beneden op de
stoep te staan om fiets en tas van mij over te nemen.
Reeds vroeg aarzelend de dokter of dit niet teveel gevergd was, toen de gastvrouw
in mijn voorstel een verbetering aanbracht die het voor alle partijen eerst aantrekkelijk
maakte. Zij zou zich terwille van de patiënt een offer getroosten, wetend wat het was
op de dokter te wachten. Elke minuut was er één. Zij had in huis een liter of twintig
gezuiverde benzine, voor het wassen van blouses, kraagjes en dergelijke. Daarvan
zou zij een blik van vijf liter afstaan, waarmee ik naar de garage van de dokter zou
fietsen. Dan deed ik benzine in de tank, haalde de tas van de dokter, en was binnen
een kwartier met de auto hier beneden. Binnen twintig minuten was de dokter bij de
patiënt en - als het meeviel - waren wij in een half uur samen hier terug. Zij zou het
opdienen der patrijzen tot zolang uitstellen. Haar kookster kon alles.
Een paar seconden later stond - met het blik - ik in de lift en drukte op het knopje
‘begane grond’. Popelend van verlangen weer eens auto te rijden fietste ik naar de
garage. Terwijl ik de tank vulde, bracht de oude huisknecht van de dokter de
instrumententas. Tien minuten nadat ik was vertrokken reed ik
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vóór voor het flatgebouw en deed de claxon horen. Ogenblikkelijk verscheen het
gezelschap, lachend en wuivend, voor het venster der verdieping, behalve de dokter
die reeds met snelle stappen het flatgebouw uitkwam, gedoken in zijn jas waarvan
hij de kraag had opgestoken. Hij nam niet naast mij plaats zoals ik gedacht had, maar
ging achterin zitten, gaf, de tussenruit terzijde schuivend, mij een adres op, en schoof
het ruitje weer tussen ons dicht. Ik was, besefte ik, zijn chauffeur geworden.
Ik zag in het spiegeltje, terwijl wij reden, hem de tas met instrumenten inkijken,
tevreden knikken en de tas weer sluiten. Daarna nam hij een klein boekje tussen de
boeken uit, die naast hem op de zitting lagen, en zat gedurende de enkele minuten
dat de tocht nog duurde daar aandachtig in te lezen.
Toen ik stopte bij het gegeven adres, nam hij de tas ter hand maar aarzelde uit te
stappen. Hij denkt waarschijnlijk, dacht ik, dat ik de wagen uit zal springen en het
portier voor hem opendoen. En waarom zou ik niet? Juist was ik uitgestapt en achter
de auto omgelopen, toen hij reeds - blijkbaar had hij zijn vergissing bemerkt, zag ik
aan zijn glimlach - in het door hemzelf geopende portier verscheen. - ‘Als u wilt’,
zei hij, ‘kunt u zolang op mijn plaats gaan zitten en u met een boek bezig houden.
Het kan een tijdje duren.’ Hierbij verdween hij in het huis, waarvan de voordeur
reeds eer hij gebeld had openging.
Ik heb een diepe afkeer van medische werken, voornamelijk om de illustraties,
mismakingen, vergroeidheden, ontaardingen tonend, die mij als leek niet op edele
wijze boeien. Het was dus een aangename verrassing, toen ik, mij tot de boeken in
de auto wendend, niets dan moderne letterkunde aantrof, van Vestdijks ‘Verwey’ tot
nummers van Criterium en De Gids. Bovenop lag het boekje waar hij zojuist uit had
zitten lezen. Er stond niets op het omslag dan ‘Lafontaine’. Daaronder lag een lijviger
werk, ‘Platoons Timaios’. Daaronder de Gids van januari, deze maand. Het besluit
nemend niet op zijn plaats te gaan zitten, maar, waar ik thuis hoorde, achter het stuur,
nam ik deze drie boeken naar de chauffeursplaats mee en begon te lezen.
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Zowel Lafontaines fabels als Plato's Timaios bleken vertalingen van Jan Prins te zijn,
of C.L. Schepp, zoals het titelblad van Timaios ten overvloede aangaf. Want iedereen
weet dat Jan Prins de oud-zeeofficier Schepp is. De combinatie dichterzeeofficier
verwonderde mij dus minder dan, beken ik eerlijk, de combinatie Plato-Lafontaine.
Al waren immers Lafontaines fabels evenmin fabels in de betekenis van verzinsels
als mijn vertelling aan mijn gastvrouw, het kostte mij moeite er een zodanige
gelijkgeaardheid in te zien met Plato's bijna bovenmenselijke wijsheid, dat één en
dezelfde stem beide grootmeesters in mijn taal zou kunnen vertolken, hoe diep ook
van jongsaan mijn bewondering was voor Jan Prins als dichter. Dat hij, de dichter
van het door ieder kind uit het hoofd geleerde ‘Holland is de bruid’, met - aansprekend
als een schoolplaat - regels als:
de ooievaar trad op den deel
gewichtig met zijn stok,
de merel was in zwart fluweel,
de zwaluw kwam in rok...

Lafontaine zou vertalen, was zeer goed denkbaar. Wie kon het beter? Hij bewees
onze taal een uitnemende dienst door er wereldbezit als Lafontaines fabels in over
te brengen. Maar tegelijk hiermee Plato? - Maar waarom ook weer niet? vroeg ik
mij af. Maakt het zo'n verschil of men zijn wereldblik en gedachten transponeert op
dieren, of op gelukzalige Atheners van Socrates' dagen? - Ik kende Lafontaine; maar
kende ik Plato? - Neen, gaf ik toe. - Ik wist van de Timaios alleen de titel. - En
eensklaps wist ik ook waar ik die titel meer gezien had, en waarom dit boek mij had
aangetrokken.
Ik was met mijn broer in Rome, in het Vaticaan. Wij gingen de trap op naar
Raphaels Stanze. In het eerste kamertje, de Stanza genaamd Della Segnatura, omdat,
zei mijn broer, de paus daar stukken te tekenen placht, had Raphael tegenover de
‘Disputa’, de kerkelijke verheerlijking, als aardse glorie de ‘Atheen-
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se school’ geschilderd, met Plato en Aristoteles als centrale figuren. Plato was
herkenbaar aan een boek in zijn hand, getiteld Timaios. Ik behoefde niet te denken
dat Raphael, zei mijn broer, alle Griekse wijsgeren eerst bestudeerd had. Het was
grotendeels de ‘filosofica famiglia’ uit de vierde zang van Dantes Hel. Maar Raphael
had het aanschouwelijk gemaakt. - Was het niet schitterend, deze hoogste ‘Aardse
Wijsheid’ in het aangezicht der hemelse ‘Disputa’?
Zo legde ik de Timaios voorlopig naast mij neer en verdiepte mij in Lafontaine
die ik op goed geluk opensloeg. De vertalingen waren wonderbaarlijk. Niet alleen
dat zij uit het Frans waren overgebracht in zo heldere taal als het origineel is, maar,
met deze weergave in het Nederlands, ging, al was er noodzakelijkerwijs hier en daar
enig verlies, het kostbaarste niet verloren. En dit is, in het kort, het volgende.
Lafontaine, in tegenstelling met zijn talloze navolgers, vertelt nooit een fabel om een
fabel te vertellen; ook niet om de mensenwereld een spiegel voor te houden, al doet
hij dit niettemin; ook niet om te moraliseren, al blijft dit niet uit. Hij vertelt elke fabel
als een persoonlijke ontmoeting, een avontuur dat hijzelf meegemaakt heeft. De
zelfkennis die hij eruit opdeed en de les die hij er voor zijn persoon uit trok, zijn de
spiegel en de moraal. Dit herinneringselement, om het in één woord te zeggen, deze
vereenzelviging van zichzelf met alle dieren en mensen die in zijn fabels fouten
begaan, domheden doen, kortzichtig zijn, - en juist bij voorkeur met deze - geeft de
fabels een persoonlijke tint, die onnavolgbaar is gebleven, al was het alleen omdat
men een meester moet zijn om zo weinig ijdelheid te bezitten, onnavolgbaar dus
wegens de oprechtheid waarmee alles verteld wordt als werd het opgebiecht.
Zo bijvoorbeeld kon ik, toen ik op goed geluk ‘De bestolen vrek’ opsloeg, waarin
een vrek de raad wordt gegeven erin te berusten dat men zijn opgegraven schat voor
een steen verruilde, aangezien hij die schat zelf toch niet gebruikte, daar terstond
mijn voordeel mee doen. Want toen ik kwam aan de passage,
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waarin de vrek mijmert over zijn ‘aangebeden goed’, en toen ik voortging te lezen:
of hij kwam, of hij ging, of hij at, of hij dronk,
het duurde meestal niet heel lang, of hij verzonk
in peinzen aan de plek, waar zijn heil lag geborgen....

had ik aanleiding te over, mijzelf af te vragen, of Lafontaines hart ook aan een
gerooide boom had gehangen waarvoor een gebouw van steen in de plaats was
gekomen, en of ik reeds zijn ervaring bezat met hem te aanvaarden:
wees wijs, en leg dien steen daar, waar
uw geld tot dusver heeft gelegen.
Beider nut weegt u even zwaar...

Namijmerend over de ‘persoonlijke tint’ in Lafontaine, en over het wonderbaarlijke
dat de vertalingen die behouden hadden, hoorde ik - als in een andere wereld - een
deur gesloten worden. Het was de dokter, die, de jas los omgeslagen, het huis verliet.
Hij stak op de stoep een sigaret op en bood mij er één aan, onmiddellijk nadat hij,
ditmaal naast me, had plaatsgenomen.
‘Heeft het niet te lang geduurd?’ zei hij, zich vergenoegd de zichtbaar pasgewassen
handen wrijvend.
‘U zit op de Timaios en De Gids’, gaf ik ten antwoord, de motor in beweging
brengend.
Hij nam de beide boeken, benevens Lafontaine die tussen ons in lag, op zijn schoot.
‘U moet mij niet te hoog aanslaan’, zei hij, ‘en denken dat Plato mijn dagelijkse
lectuur is. Ik lees altijd in de auto, tussen twee patiënten, om de gedachten vrij te
maken. Hoe moderner hoe liever, want dat spreekt onmiddellijk aan.’
Zo bekende hij mij, tijdens de terugrit naar het flatgebouw, dat hij in het bijzonder
hield van Hoornik en Aafjes. Maar men had slechts zelden het voorrecht, vervolgde
hij, in moderne taal
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die toch taal was en geen letterkundig idioom, klassieke werken te lezen als Plato en
Lafontaine. Eerst hierdoor werden ze aanschouwelijk gemaakt. De vertalingen van
Jan Prins waren meesterlijk. Hij gaf de voorkeur aan Plato. Met deze Timaios was
een wereld voor hem opengegaan. Let wel: geen ‘andere’ wereld, maar deze, die hij
reeds meende te kennen. Hoe kwam dat? Zo'n boek was van boven af, letterlijk van
God en Oorsprong af, geconcipieerd en geschreven, maar niet bovennatuurlijk. Hij
stelde weinig belang in metafysica. Het bovennatuurlijke in Plato was een ondersteld
uitgangspunt, zo hoog mogelijk gelegen, om, als een toverlantaarn, over de hoofden
der mensen heen hun een wereldbeeld te kunnen geven. Het licht dat hij zodoende
wierp drong even diep door als het hoog werd ingesteld. Geen schuilhoek van het
vlees, laat staan van het hart, liet het onbelicht. Dat sommige optische en biologische
problemen tegenwoordig anders geformuleerd werden, dat er atoomtheorieën zijn
die nieuwer klinken dan Plato's oneindigkleine driehoekje, deerde hem niet, zei de
dokter; tot Plato's begrip van ruimte was men reeds bezig, gedurende tweeduizend
jaar, terug te keren. En wat was Plato's ‘moraal’? - De mens met zijn tweesoortige
ziel, voor een deel sterfelijk, onsterfelijk in beginsel, met zijn lichaam als voertuig,
voertuig dat vreselijke, uit noodzaak gesproten aandoeningen in zich borg, was het
middelpunt van één heelal, naar boven uitgebouwd tot de tegenstelling van sterren
en planeten, naar beneden tot de samenhang van zijn organen, alles bestaande uit de
vier elkaar afstotende en doordringende elementen, vuur, lucht, water, aarde, elk uit
hetzelfde driehoekje, maar in andere constructie, samengevoegd. En omdat de mens
het middelpunt was, had Plato - kunstenaar als hij evengroot was als wijsgeer - zijn
beschouwingen niet gegeven in abstracte taal maar in gesprekken van vrienden
onderling, met Socrates als onbetwiste leider. Elk woord kreeg een zekere
gevoelswaarde mee, en tevens rees een vermoeden, alsof de hoogste wijsheid niet
de vrucht was van eenzame speculaties, maar van onderling begrip het resultaat.
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Hij was, kortom, Jan Prins dankbaar hem dit nader gebracht te hebben. Dit had de
dichter weten te doen, niet slechts door de vertaling, maar evenzeer door de reeks
indrukwekkende sonnetten, die als een verkorte inhoudsopgave aan de vertaling
voorafgingen, en door de aantekeningen, die er toelichtend aan toegevoegd waren.
Hij als leek had deze niet kunnen missen.
Weer reed ik vóór voor het flatgebouw en deed de claxon horen. Weer vertoonde
zich het gezelschap, lachend en wuivend, voor het venster.
‘Vóór wij uitstappen’, zei mijn reisgenoot, ‘mag ik u dit ten geschenke aanbieden?’
En hij overhandigde mij het januari-nummer van de Gids. Het bevatte, deelde hij
mij mede, een nieuwe vertaling van Jan Prins. Het was de ‘Crito’ van Plato,
overgebracht in verzen, verzen die de vorm hadden van Lafontaines gedichten. Hij
bood het mij aan uit dank voor mijn hulpvaardigheid, als samenvatting van onze
gesprekken en omdat het - hoe wonderbaarlijk het ook klinke: Plato in de trant van
Lafontaine - het aangrijpendst gedicht was dat hij de laatste tijd had gelezen.
Zo sprekend stonden wij in de lift en ik drukte op het knopje ‘derde verdieping’.
Terwijl de dokter mij vroeg of het mogelijk zou blijken, patrijzen zolang op het vuur
te houden zonder dat zij aan smaak inboetten, maakte ik mij bewust dat ik voor het
eerst dit gebouw had betreden zonder aan een gerooide boom te denken.

Slot van een openingsrede
Uitgesproken als voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde op de jaarlijkse vergadering van 7 juni 1941
Ik zei, enige ogenblikken geleden, dat eenvoud, in ons Nederlanders, minder iets
geschonkens is dan iets verworvens. Wij bewonderen eenvoud als een zedelijke
prestatie. Wij bewonde-
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ren iemand van weinig woorden, die stil zijn gang gaat, stoïcijns zijn leed torst,
zonder ophef zijn werk doet, en met moeite over zichzelf spreekt. Ik herinner mij uit
mijn schooltijd, dat de Vader des Vaderlands eerst oprees voor mij in zijn volle
grootheid, niet als ik hem Willem van Oranje noemde, maar Willem de Zwijger.
Boutens, als hij Leopolds verzen uitgeeft, noemt deze poëzie - hoogste lofspraak ‘bijna zwijgen’. Een Nederlander die zich uitspreekt, direct, in het publiek, als
Multatuli of Marsman, is een zeldzaam verschijnsel. Wij spreken bij voorkeur met
onpersoonlijke woorden, gebruikmakend van een spreekwoord, geijkte gezegden,
of van bijbelteksten, onze woordenschat bij uitstek. Wij zoeken voor onze uitdrukking
modellen, wij scholen ons gaarne. Hooft, alvorens zijn Historiën te schrijven, oefent
zijn stijl aan Tacitus. Vondel, overkropt met huiselijk leed, zoekt een Bijbels gegeven.
Het komt niet bij mij op, dit verschijnsel, dat men ‘transpositie’ zou kunnen
noemen, als een gebrek te betreuren. Het spruit voort uit een ingeboren geestelijke
kuisheid, een der hoogste goederen die de mens kan bezitten. Wat lyrische poëzie
betreft, waarin transpositie van gevoel naar versvorm, sinds de Tachtigers daar waarde
aan toe dorsten te kennen, bijna onbemerkt plaatsvindt, kunnen onze letteren zich
sindsdien met die in andere talen meten. Maar onze schroom tegenover het
ongezongen, ongetransponeerde, onspreekwoordelijke, onretorische,
bloot-persoonlijke woord, waarmede de spreker zich ‘geeft’, zoals men zegt, heeft
op ander gebied belemmerend gewerkt, met name op de totstandkoming van
dramatische poëzie. Wij hadden eens ‘Lanceloet van Denemarken’, wij hadden eens
‘Lucifer’. Het geheim is sindsdien verloren gegaan. Al zijn er ook andere factoren
te noemen, die dit deficit in onze moderne literatuur verklaren, - een afkeer van het
toneel in zekere kringen, weinig gevoel voor menselijke plastiek, weinig concentratie
van cultureel leven, waardoor pogingen, in de richting van dramatische poëzie
aangewend, individuele prestaties blijven of manifestaties van losse groepen, - een
voorna-
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me factor is, volgens mijn inzicht, het ontbreken van een aangewezen versvorm voor
dramatische poëzie. Wij hebben geen geëigende, als het ware uit de taal naar voren
springende, door geniaal gebruik gesanctioneerde, dramatische versvorm. Wij hebben
niet, voor dramaturgie, wat de lyriek van Tachtig vond in het sonnet: een oefenvorm,
- als u wilt -, een zich aanbiedende stijl om poëtische emoties in kenbaar te maken,
een vorm die, juist door het geijkte voorschrift, terstond talent eist van persoonlijker
en dieper gehalte dan een bevlieging, en waarin de leerling zowel als de meester zich
uitdrukken kan. Iets dergelijks is zo gering en zo belangrijk als een eerste steen, maar
wij missen het voor dramatische poëzie. De alexandrijn is te plechtstatig in moderne
oren, het middeleeuwse vierheffingenvers met ongetelde syllaben klinkt archaïserend.
Daar ik dit gemis in onze moderne letterkunde aan den lijve gevoeld heb, hoop ik
dat u mij toestaat hier nog enkele ogenblikken over te spreken om het vraagstuk aan
uw deskundigheid te onderwerpen. Het is een van die vraagstukken waarop men niet
mag verwachten antwoord te krijgen dan door het aan de orde stellen.
Mijn eerste vraag is: moet dramatische poëzie rijmen?
Ja, zeggen Lanceloet en onze 17de eeuwers; ja, zegt Bilderdijk in zijn Floris V.
Neen, zegt Verwey in zijn Oldenbarnevelt; neen, zegt Henriëtte Roland Holst in haar
Thomas More, ofschoon zij later in haar meer lyrisch-bewogen lekenspelen daarvan
is teruggekomen. Soms wel, soms niet, zegt Frederik van Eeden in zijn Lioba, het
rijm reserverend, als verzachtend ornament, voor de tedere passages van zijn
dramatisch spel en voor de lyrische intermezzi die daar als reien dienstdoen. Soms
wel, soms niet, zegt ook Boutens in zijn Agamemnon-vertaling, de gesproken passages
rijmloos weergevend in zesvoetige jamben, de koren gedeeltelijk rijmend; echter
niet, als Van Eeden, uit gevoelsoverweging, maar opdat in de koren, met hun
wisselende en grillige regellengtes, een gehandhaafde versvorm hoorbaar zou blijven.
Hierin week Boutens weer af van Kloos' weergave van de Alkestis van Euripides,
waarin ook de koren rijmloos vertaald zijn.
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Het meest besliste ‘neen’, als antwoord op de vraag: moet onze dramatische poëzie
rijmen, wordt dus, in een oorspronkelijk werk, door Verwey uitgesproken. Het is
niet moeilijk te gissen, welk groot voorbeeld Verwey voor ogen zweefde, toen hij
zijn ‘Oldenbarnevelt’ en andere drama's in vijfvoetige rijmloze jamben schreef:
Shakespeares blank verse. Shakespeare beinvloedde Verwey in meer dan één opzicht.
In het eerste nummer van de Nieuwe Gids, dus op zeer jeugdige leeftijd, schreef
Verwey een bekend opstel over Shakespeares sonnetten, en wij weten welk een
betekenis de lyrische cyclus, als poëzievorm, sindsdien in geheel het oeuvre van
Verwey heeft gehad. Ook voor dramatische poëzie strekte Shakespeare hem ten
voorbeeld. Dit ligt voor de hand, evenals het voor de hand lag voor Shelley en Keats,
Goethe en Schiller, die Shakespeares blank verse bezigden als dramatische versvorm.
Shakespeares prestige - leest men in Wilhelm Meister en elders in Goethes geschriften
- is niet te ontgaan. Bovendien had het blank verse, waarin Verwey een instrument
zag voor Nederlandse dramaturgie - want ik spreek hier niet over de rijmloze
strofenbouw waar Bellamy en Van Alphen zich het hoofd over braken, maar
uitsluitend over dramatische poëzie - in Nederland reeds een voorgeschiedenis.
Verweys eigen Persephone en Demeter, de Okeanos van Kloos, de Lilith en
Godenschemering van Marcellus Emants. Al gaat deze epische rijmloze vorm, met
zijn strakker en gestrekter periodenbouw, zijn vrijer behandeling van het metrum,
zijn poëtischer en minder dagelijkse woordkeus, eer op Milton dan op Shakespeare
terug, het was voor Verwey een voorschool geweest toen hij zijn drama's begon. Er
is nog een motief, afgezien van Shakespeare, afgezien van de epische voorschool,
waarom Verwey het blank verse koos, ja, meende daar wel op aangewezen te zijn.
Omdat hij niet rijmen wilde, waar hij mensen, natuurlijk sprekend, ten tonele ging
voeren. Door het rijm ging een illusie der werkelijkheid verloren. Wat in lyriek
noodzakelijk was, de binding van gedachte tot beeld, was op het toneel overbodig,
waar de gestalte zelf
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reeds een verbeelde gedachte te aanschouwen gaf. Verweys meest kenmerkende trek
is zijn liefde voor het gesproken woord, voor het natuurlijke woord, voor het
dagelijkse, gewone woord. Hij was een der eerste dichters in Nederland, die, sedert
Breero, de schroom daarvoor overwon, zonder zich terstond weer achter een andere
schroom te verbergen, de schroom van de humor, zoals de Schoolmeester en Piet
Paaltjens. Verwey, evenals Gezelle, paarde ernst aan natuurlijkheid. Dit is zeldzamer
dan men zou denken. Want in het hart van de dichter - waarschijnlijk uit tegenslag
na overwonnen schroom - loert altijd het gevaar van een onnatuurlijke natuurlijkheid,
evenzeer een doodzonde, en even moeilijk te bestrijden, als de stille hoogmoed in
het hart van een monnik. Ook Verwey en Gezelle hebben aan die neiging tol betaald
bij momenten; zij zijn geen van beiden bezweken.
Welnu, wij plegen niet te rijmen in dagelijkse spreektaal, en Verwey liet dus ook
Oldenbarnevelt niet rijmen. Ik voor mij denk hier geheel anders over, en ik meen
aan te kunnen tonen dat Shakespeares voorbeeld Verwey parten gespeeld heeft.
Nederlands is geen Engels. Engels is grotendeels monosyllabisch. Onze woorden
zijn langer, vooral de adjectiva, werkwoordsvormen, substantiva in het meervoud,
hulpwerkwoorden, en zo meer. Ieder adjectief, bijvoorbeeld, in een Nederlands
jambisch vers, is bijna gedoemd op een heffing te komen, waardoor het een ongewone
nadruk krijgt, eer voor epische verhaaltrant geschikt dan voor weergave van het
gesproken woord. De Engelse woordvoorraad in poëzie van Milton tot Browning,
bestond, naar ik onlangs heb gelezen, voor 80% uit éénsyllabige woorden. Volgens
steekproeven die ik deed in Nederlandse moderne poëzie, bleek mij dat wij de 70%
nauwelijks halen. Wij gebruiken dus anderhalf maal zoveel twee- en meersyllabige
woorden dan Engelse dichters. En hiervan is meer dan driekwart trocheïsch, zijnde
nagenoeg alle adjectiva, werkwoordsvormen, meervouden, etc. De trochee in een
jambisch vers, heeft een eigenaardige breedheid. De versregel van Bloem: ‘de
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tuinders werkten in de bruine hoven’, die, na een jambische opslag, voor de rest
geheel uit trocheeën bestaat, doet dit onmiddellijk voelen. Men ziet een wijd
herfstlandschap, zonderling wijd, zoals een landschap is als de blaren pas zijn
afgevallen.
Wanneer u nu de epische versvorm van Persephone vergelijkt met de dramatische
van Oldenbarnevelt, beide in rijmloze vijfvoetige jamben, dan valt u terstond op,
hoe vloeiend de eerste is en hoe samengedrongen de tweede. Het wemelt van
samentrekkingen en afkortingstekens. Het is of de woorden tegen elkaar op de regel
tezamen staan geperst, geen ruimte meer hebbend om adem te halen. Nu zult u zeggen:
was dit niet te verhelpen geweest? Bijvoorbeeld door nog meer enjambementen dan
Verwey reeds toepast, of door inlegging van nieuwe regels, hetgeen juist bij rijmloze
verzen niet moeilijk moet zijn? Verwey, met het zuiver gehoor dat hij bezat, is daar
niet voor gezwicht. Want dan had hij zijn doel, het gesproken woord weer te geven,
weer op andere wijze niet bereikt. De trocheïsche adjectiva, werkwoorden, etc. hadden
weder ganse versvoeten gevuld en de versregels hadden de epische zwaarte gekregen,
die schilderend werkt, gelijk in de versregel van Bloem, maar het gesproken woord
pathetisch doet klinken. Verwey, à tout prix deze pathetiek vermijden willend, was
dus verplicht tot die bepaalde samenpersing van woorden die als stroefheid aandoet.
Zijn weglating van het woordje ‘te’ in woordverbindingen als ‘ik poog te doen’, ‘ik
sta te kijken’, is kenschetsend voor zijn stijl.
Dank zij het monosyllabisch karakter van de taal heeft het Engelse vers van getelde
syllaben dus meer ruimte dan het onze van gelijke lengte. Daar komt nog iets zeer
gewichtigs bij, waardoor het Engelse blank verse als zodanig reeds een vers is, terwijl
het onze dit eerst wordt bij epische breedheid. De Engelse syntaxis en woordvolgorde
zijn onvergelijkelijk vaster dan de onze. Onze spreektaal laat tal van
woordomzettingen en verschuivingen toe die het Engels niet gedoogt. Zodra men
dus Engelse spreektaal vindt, metrisch gescandeerd, niettemin in
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syntaxis spreektaal blijvend, weet men met dichtvorm te doen te hebben. Bij
Shakespeare hoort men na een halve regel, na vier of vijf woorden, of men poëzie
leest of een proza-intermezzo. Bij Verweys dramatische poëzie is dit niet het geval.
Ik maak mij sterk gehele passages uit Verweys drama's voor te lezen, zonder dat u
merkt dat het versregels zijn.
Zoals u weet is het Engelse blank verse niet Engels van oorsprong maar Italiaans.
Het komt uit het Italiaanse herdersspel, liedjes afgewisseld door samenspraken in
rijmloze verzen. Onze ‘Kloris en Roosje’ stamt regelrecht van dit genre af, dat door
Tasso's ‘Aminta’ en Guarini's ‘Pastor fido’ prestige verkreeg en twee eeuwen lang
het Europees toneel bleef beheersen. Ook Hooft kende het genre, zijn ‘Granida’
bewijst het. Maar hij heeft de rijmloosheid niet overgenomen. Zijn Granida rijmt
voorbeeldig en van a tot z.
Mijn conclusie is dat - voor zover ik zien kan - dramatische poëzie in het
Nederlands moet rijmen, en zeer zeker zolang de Nederlandse versvorm aan zijn
jambisch-alternerende structuur vast blijft houden, wat waarschijnlijk wel het geval
zal zijn. De voordelen van het rijm zijn, 1.- dat men terstond hoort met poëzie te
doen te hebben, 2.- dat de zwaarte der trocheische woorden door het rijm als het ware
wordt opgevangen en geneutraliseerd. Ik voeg er terloops aan toe, dat deze functie
van het ‘opvangen’ beter vervuld wordt door het staande rijm, dan door het zelf weer
trocheïsche slepende rijm. Gorters Mei, het rijmgedicht bij uitstek, bestaat voor meer
dan 90% uit staande rijmen.
U spreekt nu wel vreselijk geleerd over poëzie, zult gij zeggen, maar waarom
poëzie, waarom geen proza in het theater, vooral als men zich ten doel stelt spreektaal
te doen horen? - Voor mij is dit hetzelfde als te vragen: waarom coulissen, waarom
voetlicht, waarom schmink, kostuums, pruiken, maskers, cothurnen? Waarom naar
de schouwburg inplaats van op een straathoek het leven gade te slaan of door een
venster bij de buren naar binnen te kijken? Noch het venster echter, noch de
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straathoek houden u twee uur lang bezig. Onze aandacht verslapt spoedig, wanneer
wij, iets menselijks waarnemend, niet tevens iets meer dan menselijks zien. De
betekenis van enig voorval dringt eerst tot ons door, als wij begin zien en einde,
oorzaak en gevolg. Al is het begin zo duister als het noodlot en het einde zo duister
als de dood, het tussenliggend leven wordt er eensklaps door verhelderd. Precies
zoals een schilderij zekere proporties moet hebben en voor een muurschildering of
glasraam architectonische omgrenzingen nodig zijn, is voor de levensschildering, wil deze ons langer dan een ogenblik boeien en de veelbesproken katharsis
teweegbrengen, - een constructie nodig, een bepaalde omraming, die het leven dat
wij aanschouwen bevattelijk doet zijn door er een beeld van te maken. Het is mogelijk
dat men bij toneel in proza meer lacht en meer schreit, maar men vereenzelvigt zich
er moeilijker mee. Men betrekt het meer op anderen dan op zichzelf. Men leeft mee,
maar men leeft niet. Men ziet Figaro, men is Hamlet. Een bijkomstig nadeel van
proza is dat het sneller veroudert. Ik geloof niet dat Langendijks tijdgenoten, die in
proza schreven, heden nog volle schouwburgen trekken. Zelfs grote moderne meesters
van het proza, als Maeterlinck en D'Annunzio, zijn reeds ‘époque’ geworden, al
hebben ze beiden gepoogd het leven voor te stellen als bewogen door geheimzinnige
machten. Verzen geven nu eenmaal een onmiddellijker beeld van deze geheimzinnige
vibratie. Het is hun enig bestaansrecht.
Er zijn nog tal van vragen die ik zou willen stellen, bijvoorbeeld omtrent de
regellengte, die de frequentie van het rijm bepaalt. De Lanceloet laat na acht, de
Lucifer telkens na twaalf syllaben het rijm weer horen. Welk schema stemt overeen
met de ritmische spanning onzer spreektaal of treedt daar in dat zekere evenwichtig
conflict mee dat poëzie teweegbrengt? Ik ben geneigd de vorm van de Lanceloet de
voorkeur te geven. Juist Bilderdijk en zijn school hebben ons voor de alexandrijn
huiverig gemaakt. Maar hij is teruggekomen, in lyriek, bij Karel van de Woestijne
en Geerten Gossaert, met diepste bezinningen be-
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laden, zo mijmerend als hij voorheen hoogdravend was. Zo zal hij ook in dramatische
poëzie herrijzen? Wie weet?
Dit ‘wie weet?’ is het enige verstandige antwoord dat men op al zulke vragen
geven kan. Alles is genade, alzo ook in poëzie. Het enig antwoord is de daad, de
daad van het instinctieve feilloze genie die het overtuigende werk verricht en daarmee
aantoont dat het zo moet en niet anders kan. Maar het heeft zijn nut dat wij ons
voorbereiden, ons ontvankelijk stellen, onze lampen brandende houden, om een
Bijbels woord te gebruiken. Er is in de moderne lyriek menig verschijnsel dat naar
de richting van dramatische poëzie wijst. Er is een vrijer rijmtechniek, er is een
spreektoon hoorbaar in de zogenaamde ‘poésie parlante’, er is een afstand nemen
van zichzelf, er worden niet slechts vervoerde ogenblikken, er worden zielsprocessen
blootgelegd. Wie Hoorniks gedicht ‘Mattheus’ heeft gelezen weet wat ik bedoel. Er
is een nieuwe klank in onze laatste poëzie die verwachtingen wettigt, een klank als
van een instrument dat gestemd wordt. Of wij het spel nog zullen horen is een andere
kwestie. Maar wat doet dat er toe? Het wonder houdt op een wonder te zijn als het
zijn eigen ogenblik niet mag kiezen.
Ik vat mijn beschouwingen samen. Ik spreek mijn hoop uit dat het drama in onze
letteren weer de plaats zal innemen die het tijdens de middeleeuwen had en de 17de
eeuw. Daartoe is, volgens mijn inzicht, ten eerste dramatische poëzie vereist om ons
dramatisch instinct, zolang op non-actief gesteld, weer te doen ontwaken. Deze
dramatische poëzie, in het geval dat zij de jambische versvorm kiest, zal moeten
rijmen.
Toekomstverwachtingen gaven mij deze beschouwingen in. Ik besef zeer goed,
dat zelfs indien wij mathematische zekerheid bezaten omtrent de meest geëigende
versvorm voor dramatische poëzie in het Nederlands, wij daar nog geen drama mee
zouden hebben. Evenals elke versregel een omraming nodig heeft, heeft ook het
drama als geheel een omraming van node, om het binnen ons gezichtsveld te brengen
en ons bewustzijn dramatisch te activeren. Er zijn maatschappelijke, er zijn reli-
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gieuze condities. Er is met name, naar mijn mening, een zeker geloof in
veel-godendom voor vereist, een geloof in de eeuwige strijd tussen God en Duivel,
tussen Goed en Kwaad. Wij zijn misschien van de eindoverwinning, menselijk
gesproken, te zeker, en wij baseren die zekerheid op hoop, en niet op het geloof, dat
deze strijd gedurende onze aardse reis als nimmer beëindigd beschouwt.
Ik heb mij beperkt tot de technische kwestie. Ik heb getracht mijn vraag u voor te
leggen, getoetst aan enige werken uit het verleden en wijzend op enige taalkundige
feiten. Mijn bedoeling was slechts een probleem overzichtelijk te maken en aan de
orde te stellen.
Thans ga ik over tot de orde van de dag en verklaar de 175ste jaarvergadering van
de Maatschappij der Nederlandse letterkunde geopend.

Prof. Dr. N.B. Tenhaeff
‘De wereld van Dante’
Nimmer is mij een helderder woord ter kenschetsing van de gehele figuur van Dante
onder ogen gekomen dan een vergelijking met Noach: hij is de vader van een nieuwe
wereld, aan wie hij de wijsheid en ervaring van een oude wereld overdraagt.
Professor Tenhaeff is historicus, is vakman, en hij heeft, als goed man van zijn
vak, schroom gevoeld toen hij de taak op zich nam, voor de reeks ‘Uit leven en
wetenschap’, een deeltje te leveren over een zo universeel genie als Dante. Hij heeft
getracht deze schroom te overwinnen door aan zijn boekje (in de inleiding schrijft
hij: ‘het zij en blijve... máár een boekje’) een uitzonderlijke, enigszins kunstzinnige
vorm te geven. Hij wenst het werkje namelijk beschouwd te zien ‘als een kleine
triptiek’. Elk der drie hoofdstukken bedoelt een paneel te zijn van ‘een openstaand
altaarluik der Historie’. Het eerste hoofdstuk, linkerpaneel, geeft een kort overzicht
van de inhoud der
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Commedia, Dantes tocht door Hel, Louteringsberg en Paradijs. Het tweede hoofdstuk,
middenpaneel, beschrijft Dantes tijd, de politieke verwikkelingen zijner eeuw, de
economische kenteringen die zich voltrokken, het geharrewar tussen Welfen en
Ghibellijnen, Zwarten en Witten, troebelen, zoveel overeenkomst vertonend met
onze Hoekse en Kabeljauwse twisten. Het derde hoofdstuk ten slotte, rechterpaneel,
geeft ‘de spiegeling in den dichter’, Dantes levenshouding, politieke idealen, Dantes
oordeel, profetisch oordeel over zijn tijd, zijn boodschap aan de mensheid. Zodoende,
met deze driedeling, wil professor Tenhaeff ons in kort bestek voor ogen voeren de
epische, de historische, de didactische elementen van Dantes onvolprezen Commedia,
door een bewonderend nageslacht, lang na de dood des dichters, met het epitheton
‘divina’ aangeduid.
Al zwijgt Dr. Tenhaeff over de minnaar en mysticus Dante, over de schrijver van
La vita nuova, over de theoloog en taalfilosoof Dante, over Dantes plaats in de
literatuur, zijn versvorm, vrienden en invloeden, zodat zijn werk juister ‘het tijdsbeeld
der Commedia’ dan ‘de wereld van Dante’ zou kunnen heten, - de opzet van zijn
boekje dwingt respect af. Wat de uitvoering betreft, er zijn, vooral in het
geschiedkundig hoofdstuk, dat als het middenpaneel van een echte triptiek juist de
omvang inneemt der beide zijluiken samen, wonderen verricht van beknopte en
aanschouwelijke vermelding. Hier bevindt de geleerde zich op eigen terrein, maar
niet aan ieder is het gegeven zoveel feiten overzichtelijk bijeen te kunnen brengen,
zonder dat het een droge opsomming wordt. Hier helpt hem zijn stijl, een levendige,
colloquiale ‘staccato’-stijl, die niet voor een gemeenzame, soms wat al te gemeenzame
uitdrukking terugdeinst. Inderdaad, deze stijl, die doet denken aan iemand die snel
voor zich heen praat en onderwijl met de hand op een bord figuurtjes tekent ter
illustratie van het gezegde, slaagt erin, in dit middenhoofdstuk, een bont tijdstafereel
te ontwerpen dat men tegelijkertijd hoort en ziet. Maar wat hier een deugd is, is elders
een belemmering. In de ‘zijluiken’ werkt deze stijl te
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brokkelig, en dit is de reden dat ‘Het vizioen’ en ‘De spiegeling in den dichter’ minder
geslaagd aandoen. Noch de berekende bouw der heldere Commedia, noch Dantes
strak leven en lijnrechte persoonlijkheid zijn met onrustig vlietende zinnetjes te
schetsen. Er treden dan, door de haastige verkorting, onjuistheden op, waardoor het
werk van Dante, dat, hoe massaal ook, uit eindeloze finesses bestaat, geen recht
gedaan wordt. Een enkel voorbeeld. - ‘In den Zonnehemel heeft de H. Bonaventura’,
schrijft Dr. Tenhaeff, ‘den rechtmatigen lof gezongen van de Apostelen der armoede,
sint Dominicus en sint Franciscus.’ Hier treden, genoopt door overijling, - want de
schrijver wil in een volgende alinea Dantes onverbiddelijk oordeel doen horen over
twee pausen, maar geeft nu eerst nog een staaltje, om het contrast te doen uitkomen,
van Dantes vermogen tot verheerlijking, - hier treden, uit overijling, twee onjuistheden
op. Ten eerste is Sint Dominicus niet de apostel der armoede. Dante noemt hem veel
juister ‘de heilige kampvechter’, ‘de waakzame wieder’, ‘de zendeling’, ‘de grote
geleerde’. Ten tweede is het niet de H. Bonaventura, die in de Zonnehemel de lof
zingt van Sint Franciscus, maar de H. Thomas van Aquino. Zo wordt Franciscus dus
geprezen door een Dominicaan, nl. Thomas van Aquino, en Dominicus door een
Franciscaan, nl. Bonaventura. En het is deze uitwisseling van lofzangen over en weer
tussen de beide wedijverende orden die de verheven schoonheid teweegbrengt van
zang XI en XII van het Paradijs.
Men schrijve zulk een detail-fout toe aan de stijl. Er viel schroom te overwinnen.
Overwonnen schroom slaat wel eens over tot bluf. Hoe het mogelijk is dat men de
schepper van een taal, als Dante genoemd mag worden, een adjectief meegeeft als
‘ueber-menschelijk’, zou mij zonder dit zielkundig verschijnsel een raadsel zijn.
Men leide uit deze enkele opmerkingen niet af, dat Dr. Tenhaeff geen oprecht
Dante-liefhebber is. Integendeel. Zonder twijfel behoort Dr. Tenhaeff tot het volk,
verspreid over alle
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volkeren der aarde, voor hetwelk Dante een bestanddeel des levens is. Men ziet dit
terstond uit een noot op blz. 11, waarin hij verklaart Dantes verzen in zijn boekje
aan te halen ‘naar de mij aangename editie in The Temple Classics’. Een eigen,
vertrouwde editie te hebben, - welke editie dit is, is bijzaak - kenmerkt de levenslange
lezer en bewonderaar van Dante. En zij allen hebben ervaren, evenals de toerist die
het massief van de Mont Blanc bestijgt, dat naarmate men hoger komt de top hoger
en ongenaakbaarder wordt.

Dante Alighieri
‘De hel’. Nederlandse vertaling door Frederica Bremer, met
inleidende verklaringen naar aantekeningen van Wilhelmina Kuenen
Wilhelmina Kuenen was een dier fijnzinnige, van nature hoogstaande vrouwen, wie
beschaving is ingeboren, zoals een bloem krachtens haar wezen kleur bezit. Ik heb
het voorrecht gehad haar enige malen in Italië te ontmoeten, het land van pure
geestkracht, zoals zij zeide, en ik herinner mij haar als een vrouw voor wie kennis
niet diende tot persoonlijke opschik, noch tot strijdmiddel, maar ter bereiking van
een klimaat waarin zij aarden kon. Een bijna onvrouwelijke vrouw dus; zeer
vrouwelijk in dit opzicht, dat zij de rijkdom van haar kennis verborgen hield tot zij
door een belangstellende vraag werd gewekt. Denk niet dat zij enkel een geleerde
vrouw was. Zij hield hartstochtelijk veel van spelen met de ‘bocci’, een Italiaans
tuinspel, dat het midden houdt tussen kegelen en croquet. Ik wist dat ze in Rotterdam
's winters cursussen gaf over Dante en Plato. Ze kwam naar Italië om de geplaveide
straten van Florence te zien, de ronde heuvels van Toscane, de vuurvliegen, de
cipressen, de talloze details van het Italiaanse landschap, bij het noemen waarvan
zelfs de strenge stem van Dante bewogen geraakt.
Mej. Frederica Bremer heeft tot de groep behoord die gedu-
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rende de wintermaanden Wilhelmina Kuenens cursussen volgde. Na mej. Kuenens
dood bleek er, behalve een onuitwisbare herinnering, een ‘concrete nalatenschap’ te
bestaan: mej. Kuenens op schrift gestelde algemene inleiding tot Dante, haar
inleidingen tot de canto's afzonderlijk, met historische gegevens, mythologische
verklaringen, etc. ‘De vraag deed zich voor’, schrijft mej. Bremer in haar voorrede
tot deze nieuwe Dante-uitgave, ‘hoe kunnen wij bewaren? Hoe kunnen wij dat wat
ons rest aan aanteekeningen en herinnering nog vruchtbaar maken, opdat het nog
velen bereike, en opdat haar missie worde doorgegeven? De kern van het werk, de
Dante-verklaring, die de Commedia geheel toegankelijk maakt voor onzen tijd, lag
voor ons in haar aanteekeningen; ook waren er onze eigen aanteekeningen van den
cursus. Was het gerechtvaardigd deze uit te werken tot een boek?’
De verschijning van dit boek toont dat deze vraag bevestigend beantwoord werd.
De verwezenlijking had echter nog veel voeten in de aarde. - ‘Bij haar cursussen’,
aldus mej.Bremer, ‘ging mejuffrouw Kuenen uit van den Italiaanschen tekst, wetende
dat het diepste en hoogste, al het niet meer met woorden zegbare, bij den dichter zich
uit in het rhythme, den klank zijner verzen, en dat dat onvertaalbaar is...’ - Niettemin
was tijdens de lessen een vertaling onontbeerlijk. - ‘Daarom’, vervolgt mej. Bremer,
‘vertaalde mej. Kuenen, na getracht te hebben de schoonheid der Italiaansche verzen
te doen hooren, steeds à vue. Van die vertaling heeft zij nooit iets opgeschreven. Dit
maakte een nieuwe Hollandsche vertaling noodzakelijk; geen der mij bekende
Hollandsche vertalingen’, aldus mej.Bremer, ‘is er op berekend, zóó direct, als een
letterlijke vertaling, naast den Italiaanschen tekst gelegd te worden.’
Dit is inderdaad volkomen juist. Al onze bestaande Dante-vertalingen in proza,
in rijmloze of rijmende verzen, waren min of meer zelfstandige prestaties, die zich
ten doel stelden onafhankelijk van het oorspronkelijke gelezen te kunnen worden.
Wij bezaten naar mijn weten tot dusverre nog niet een
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dienende vertaling, een vertaling naast het origineel als leeshulp afgedrukt, die woord
voor woord, althans zinsnede voor zinsnede, de tekst letterlijk volgde, zodat al wie
over een gymnasiumkennis van Latijn en Frans beschikte en een blauwe maandag
aan Italiaans gedaan had, zoals ik en talloze andere Nederlanders, Dantes verzen
zonder veel moeite zelf kon lezen. Wij bezaten zulk een ‘aangename editie’, om met
Dr. Tenhaeff te spreken, tot dusverre naar mijn weten niet.
Welnu, mej. Bremer heeft voorzien in deze lacune. Men vindt hier, voorafgegaan
door mej. Kuenens inleiding, de Italiaanse tekst met een woordelijke vertaling
daarnaast, voorts aantekeningen van de hand van mej. Kuenen bij de aanvang van
ieder canto, waaraan nog enkele noten door mej. Bremer toegevoegd werden, meestal
ontleend aan de standaard-uitgaven van Scartazzini en The Temple Classics. Ten
slotte enkele regels voor de uitspraak van het Italiaans; waarbij een enkele wenk
aangaande het scanderen van Italiaanse verzen, die meer klinkers verbinden dan in
onze verzen gebruikelijk is, m.i. niet geheel overbodig zou geweest zijn. De uitgave
is ook uiterlijk keurig verzorgd, en het is te verwachten dat dit boek voor veel
Nederlanders binnen korte tijd de ‘aangename editie’ van de Commedia zal zijn.
Een enkel woord over de inleiding van mej.Kuenen. Zij brengt zeer op de voorgrond
de allegorische zijde van de Commedia, de ethische strekking. Dante heeft stellig,
gezien zijn brief aan Can Grande, ook zulk een bedoeling met zijn werk gehad. Is
de Commedia, strikt genomen, een epos? Neen, in zover het een persoonlijke beleving
beschrijft en er een ‘ik’ in optreedt. Deze ‘ik’ is echter niet de dichter, het is ‘de
mens’, het is zelfs ‘een mens’, of ieder onzer; dat wil zeggen, ieder onzer die de titel
‘mens’ waard is en de verplichting voelt met zijn rede en wil (‘il ben dell' intelletto’)
naar volmaaktheid te streven. Ieders leven is een reis door Hel, Louteringsberg en
Paradijs. Er is geen andere weg tot de Visio Dei, en zalig zijn de reinen van hart, die
dit letterlijk opvatten en rechtstreeks voortgaan, want
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zij zullen God zien. Dante was echter noch rein van hart, noch arm van geest. Hij
verdwaalde in het ‘duister woud’ waarin ieder verdwaalt die onrein is en op
geestesrijkdom aanspraak maakt. Hier vangt zijn mystieke reis aan, en in zoverre het
gedicht een persoonlijke ervaring is en blijft, is het inderdaad, strikt genomen, niet
episch te noemen. Maar het menselijk lot heeft een tegenspeler. Men kan het gedicht
ook zo lezen dat het ‘ik’ (de mens, of een mens) niet subject is maar object. De
hoofdpersoon die in het gedicht dan handelend optreedt is de Goddelijke genade,
die, als een lichtstraal uit het zenith des hemels, omlaagschietend langs Maria, Santa
Lucia, Beatrice en Vergilius, de in het duister woud verdwaalde bereikt om hem te
redden, en om hem stap voor stap omhoog te voeren, met als gidsen Vergilius,
Beatrice en Sint Bernard, tot het beginsel aller liefde en het eind aller wijsheid. Zo
bezien is de ‘ik’ slechts een nietig voorwerp en is geheel het gedicht een
zuiver-epische lofzang op de daden der genade, die in elk mens van goede wil een
oude wereld doet ondergaan en een nieuwe geboren worden.
Aldus meen ik, in het kort, mej.Kuenens beschouwingen te mogen samenvatten.
Haar inleiding bevat voorts een wel zeer beknopt overzicht van Dantes leven. In
compensatie citeert zij echter de bekende passage uit de kroniek van Villani, Dantes
buurman in Florence, die hem dus van nabij gekend moet hebben. Het is verrassend
hoeveel gegevens deze dagboekbladzijde bevat omtrent Dantes positie te Florence,
zijn verbanning, zijn publiek optreden daarna, in de jaren dus dat hij aan de Commedia
werkte. Bovendien geeft Villani zijn indruk van Dantes karakter, evenzeer treffend
als beeltenis als het beroemde portret in de Borgello, aan Giotto toegeschreven, dat
men als frontispice in mej. Bremers boek afgedrukt vindt.
Terwijl ik deze aankondiging schrijf, verneem ik dat mej. Bremer het tweede deel
der editie, de Louteringsberg, heeft doen verschijnen. Zodra ook het Paradijs
verschenen zal zijn, kom ik op deze uitgave nog eenmaal terug.
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Gerard Walschap
‘Bejegening van Christus’
Hoe Christus op aarde bejegend werd, wij weten het allen: herders en vissers
geloofden, heren en priesters gedoogden niet dat de oude wet vervuld werd.
Gerard Walschap, de schrijver van ‘ Adelaïde’ en ‘ Carla’, wiens breuk met kerk
en klerikalisme, in boeken als ‘ Sibylle’, met enig gerucht gepaard ging, heeft thans
een novelle geschreven spelend in Jezus' dagen in het Heilige Land. Ik zou mij sterk
moeten vergissen als dit boek niet voort was gekomen uit de behoefte tot uiteenzetting:
niet ik ben de afvallige, maar gij, rijkaard, en gij, zelfgenoegzame priester, die Jezus'
Nieuwe Voorschrift eerst aanvaard hebt nadat gij het de starheid hadt gegeven van
de oude wet. Walschap doet dit echter niet, als Renan deed, of Barbusse, door een
menselijke belichting van Jezus' figuur, maar veeleer op een wijze die in de verte
doet denken aan de beroemde Christuslegenden van Selma Lagerlöf. De
hoofdpersonen van zijn boek zijn Ahasverus, de Wandelende Jood, hier Asveer
genaamd, en Nicodemus, de tot Jezus' leer overhellende Farizeeër, die in het
bijbelverhaal 's nachts aan Jezus een bezoek brengt.
Ahasverus, volgens de voorstelling van Walschap, was grootgrondbezitter in Judea.
In zijn gebied viel Bethlehem, en het waren zijn herders die in zijn stal de geboren
Verlosser vonden en aanbaden. De verstokte rijkaard echter, zelf kinderloos gebleven,
- zijn vrouw pleegde zelfmoord, - rancune gevoelend tegen alle ouders sinds zijn
poging een kind aan te nemen mislukte, acht het Kind, dat hij in zijn stal ziet, een
kind als ieder ander en sommeert de herders naar het veld terug te gaan. Er dreigt
even verzet en oproer, maar reeds heeft de invloed die van het Kind uitstraalt de
herders bijgebracht geen geweld te gebruiken. Zij hervatten zwijgend hun werk. Dan
komen de Drie Koningen, die, ongastvrij ontvangen door Ahasverus, zich op hem
wreken door al zijn herders en knechten vrij te kopen
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en naar andere werelddelen met zich mee te nemen. Ahasverus blijft alleen op zijn
langoed achter, en, geen arbeiders meer krijgen kunnend, verkoopt hij zijn landerijen
en vestigt zich te Jeruzalem. Daar bespot hij Jezus als deze voorbijkomt op weg naar
Golgotha. Terstond drijft een blinde woede, een onverzadigbare dorst naar
wreed-zegevierend en onmenselijk Recht hem de stadspoorten uit. Hij is de
Wandelende Jood geworden.
Is Ahasverus de kapitalist, de plutocraat, - er worden genoegzame moderne toetsen
aan zijn gestalte gegeven om deze termen te wettigen, - Nicodemus, de tweede
hoofdpersoon uit Walschaps boek, is de door zijn eigen rijkdom gepijnigde geest,
de twijfelende kamergeleerde, de verzakende priester, die de structuur aller dogmata
als leugens doorziet en terughunkert naar volksleven, waaruit hem echter zijn
intelligentie gebannen houdt, hem hoogstens toestaande als toeschouwer getuige te
zijn. Na een mislukte verloving, waarmee hij zijn priesterloopbaan verbeurt en door
zijn eigen volk wordt uitgestoten, omringt hij zich met het plebs aller naties, Grieken,
Boeddhisten, Arabieren, het schuim der aarde. Zijn huis wordt een asiel van paria's
van elke gezindte. Hij krijgt zodoende gelegenheid alle godsdiensten te doorgronden,
telkens elk geloof doorziende en benijdend, telkens heviger lijdend aan de eigen
twijfel. Spoedig komen ook de eerste Christenen binnen, paupers als de overige
gasten. Maar hun verhalen over Jezus boeien hem. Hij verneemt dat Jezus predikt
voor het volk, blinden geneest, melaatsen reinigt, doden opwekt, broden
vermenigvuldigt, stormen bedaart. Nicodemus overtuigt zich door navraag en
onderzoek - want hij neemt niets op gezag aan - van de waarheid dezer wonderen,
en, na van Jezus' prediking in de Tempel getuige geweest te zijn, besluit hij Hem 's
nachts te bezoeken en Hem zijn twijfel voor te leggen. De schrijver blijft ons helaas
Jezus' antwoord schuldig. Maar zoveel is zeker, dat als korte tijd daarna Nicodemus
door zijn ongeletterde huisgenoten gevraagd wordt in Jezus' proces als godgeleerde
bijstand op te treden, Nicodemus weigert. Hij benijdt Jezus de geloofskracht
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die de dood overwint. Welnu, Hij sterve. En als Nicodemus op Golgotha staat, zonder
de knie te buigen, en hoort dat Jezus gezegd heeft op de jongste dag terug te zullen
keren, weet hij dat hij zal moeten twijfelen tot de jongste dag.
Walschap heeft hoger gegrepen dan Selma Lagerlöf maar minder bereikt, omdat
zijn aandacht verdeeld was. Het ging bij hem zowel om het zielsproces zijner
hoofdpersonen, als om een voorstelling van Jezus' invloed, terwijl het Selma Lagerlöf
alleen om het laatste te doen is. Selma Lagerlöfs thema is bekering, dat van Walschap
rebellie. Walschap heeft het zich moeilijker gemaakt dan Lagerlöf. Hij liet zijn twee
hoofdpersonen niet gescheiden, hij heeft getracht ze te verbinden, en wel door de
twee verhalen, hierboven weergegeven, tot één verhaal te maken. Het bindmiddel
dat hij daartoe heeft aangewend, dat namelijk Ahasverus en Nicodemus te Jeruzalem
overburen zijn, is kunstmatig en onvoldoende. Op geen enkele wijze zijn beide figuren
in elkanders lot en leven betrokken. Het enige middel om hen in verband te brengen
was een markanter uitbeelding geweest van Jezus' figuur, die hij echter zo traditioneel
mogelijk houdt. Het blinde herdertje Johannes, eerst bij Ahasverus in dienst, later in
huis bij Nicodemus, heeft niet het formaat deze functie te vervullen. Daartoe was
een groter gestalte nodig.
Tegen deze tekortkoming, wegen tal van gelukkige vondsten op. Een gevoelige
bladzijde is de beschrijving van Ahasverus' komst in de stal, waar de herders Maria
in het huishouden behulpzaam zijn. Uitstekend geschetst zijn de twee Griekse gedroste
matrozen, bij Nicodemus als lijfwacht in dienst. Deze matrozen zijn geboren politici.
Als zij de grote toeloop om Jezus zien, doen zij aan Nicodemus het voorstel, Jezus
vooral te raden zich niet tegen Rabbi en Romein tegelijkertijd te keren. Volgens hen
deed Jezus beter, eerst met hulp van de Romein de Rabbi het gezag te ontnemen, en
dan met het volk de Romein uit het land te jagen.
Jezus' koninkrijk echter bleek niet van deze wereld.
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Het hart op de tong in 101 brieven van Nederlanders
Samengesteld en toegelicht door Dr. W. Gs. Hellinga
Een innemend boek. Het heeft mij reeds enige avonden beziggehouden en op allerhand
gebied te denken gegeven. Het bestaat uit een verzameling van 101 brieven van
Nederlanders in de laatste vier eeuwen (de oudste brief is van 1528), brieven
geschreven in momenten dat ‘het hart op de tong’ ligt en ‘de pen sneller gaat dan de
controleerende gedachte’, momenten waarin men kleur bekent, verantwoording
aflegt, terechtwijzingen geeft of terugwijst, liefde betuigt, in nood verkeert, momenten
waarin men iets schrijft om iets anders niet te schrijven en zich nochtans verraadt,
of, als zo vaak in gelegenheidsbrieven, die doorgaans uit plicht en met verveling
geschreven worden, waarin eensklaps de hand uitschiet en onverhoeds een tierlantijn
maakt die boekdelen zegt. De ruim 80 schrijvers dezer 101 brieven - welk een
voorstudie heeft dit werk vereist! - zijn voor het merendeel bekende Nederlanders
als Johan de Wit en Abraham Kuyper, Bellamy, Beets en Bilderdijk, Sonoy en Oranje,
Hooft, Van Looy en Van Eeden, of zij maken deel uit van de kring van een bekend
Nederlander, zoals Maria van Reigersbergh, de gezusters Huygens, Tesselschade en
Caroline de Clercq. Nu heeft Dr. Hellinga - en dit is het aantrekkelijke van zijn boek
- de brieven niet chronologisch gerangschikt, maar groepsgewijze, volgens het
zielkundig ‘moment’ dat de brief inspireerde. Zo krijgen we groepen als ‘Op eigen
verantwoording’, waarin beslissingen worden meegedeeld, ‘Hemel en aarde’, waarin
godsdienstige overtuigingen worden aangeroerd, ‘Brieven in nood’, brieven ‘Van
vrijen en flirten’, ‘Den dood beërvend’, veertien groepen in totaal, telkens gevolgd
door een korte nabeschouwing van de samensteller met enkele historische
toelichtingen en een levendig schetsje van het gemarkeerde ‘moment’. Ziehier de
samenstelling van dit - ik herhaal - innemende boek, dat, met authentieke stukken,
met onvervalste ‘documents humains’, een typerende doorsnede geeft
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van onze Nederlandse volksgeaardheid. Wie oren heeft om te horen en ogen om te
zien, leest een kenmerkende roman van het mannenhart in Bakhuizens brief aan
Bake, over zijn kwijnende verloving met Truitje Toussaint, gelegd naast zijn brief
aan Bussemaker van een half jaar vroeger, over zijn popelende verliefdheid op Julie
Simon; ziet het huisgezin leven in de brieven van Hugo de Groots vrouw aan haar
kinderen; hoort de vrome bidden, in Coornhert, de broederschap zich verkwikken,
in Jan Luiken, de vriend opkomen voor zijn vriend, in Frederik van Eeden; hoort de
politicus denken, de partijganger beramen, de jeugd zorgeloos kwetteren en heimelijk
zuchten; ziet in bedankbriefjes, als die van Van Baerle, een Hollands landschap met
buiig weer, waarin de wandeling werd ondernomen, of, als in die van De
Schoolmeester aan Van Lennep, een kleinsteeds hotelletje in Amsterdam; hoort de
steun die een vrouw haar man kan geven in Anne Busken Huets brief aan Potgieter,
als Busken Huet en Potgieter de Gidsredactie verlaten; ziet, in de treffende brieven
van Vincent van Gogh over zijn conflict met Mauve naar aanleiding van het model
‘Sorrow’, dat er nergens als in Holland tussen groot en betrekkelijk-groot zulk een
diep en hemelsbreed onderscheid bestaat.
Behalve de hoedanigheid, een doorsnede te geven van intiem Nederlands leven,
geeft dit boek ongewild een stijlgeschiedenis. Dr. Hellinga is taalkundige.
Vermoedelijk werden deze brieven bijeengebracht om als materiaal te dienen voor
een toekomstige studie, waarin de bouw onzer taal zal blootgelegd worden. Zoiets
schemerde mij althans als een mogelijkheid voor ogen, toen ik brieven naast elkander
afgedrukt zag met zoveel tijdstussenruimte onderling. Maar wat ook het plan van
Dr. Hellinga zijn moge, wij zijn hem dankbaar de gegevens voor zulk een werk
aantrekkelijk gemaakt te hebben voor een breder kring. Dit eist beheersing der stof,
en een lenige gulheid van geest die onder vakgeleerden vrij zeldzaam is.
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Dr. Ant. Smoor W.P.
‘Het blijde leven’
Dr. Antoon Smoor maakt deel uit van de Sociëteit der Witte Paters. Zijn herderlijke
roeping bracht hem reeds op jeugdige leeftijd naar Noord-Afrika, vandaar naar
Canada, gedurende de vorige wereldoorlog, en vandaar weer naar Noord-Afrika.
Afgelopen jaar heeft Dr. Smoor zijn 75ste verjaardag gevierd, en dit is voor Gerard
Knuvelder aanleiding geweest uit Dr. Smoors poëzie een keuze te maken en deze
het licht te doen zien. Gedeeltelijk zijn de gedichten die dit kleine bundeltje
samenstellen reeds eerder in tijdschriften verschenen, o.a. in ‘Van Onzen Tijd’ (onder
het pseudoniem Herman van Zuyle) en in de ‘Katholieke Illustratie’.
De lezer die van deze verzen kennis neemt zal terstond opmerken: 1. dat zij een
halve mensenleeftijd geleden geschreven zijn; 2. dat Dr. Smoor over twee stemmen
beschikt, een bariton, waarmede hij landschappen en beelden uit het boerenleven
bezingt, in stijl en zinswendingen Guido Gezelle navolgend, en een tenorgeluid,
waarmede hij, Vondel volgend, religieuze poëzie doet horen, in het bijzonder de
verrukkingen van priesterarbeid. Zijn landelijke poëzie is zwaarder, donkerder, zijn
altaar-poëzie lichter, hoger van toon. In beide genres echter is de versificatie uiterst
verzorgd. Er is op elk gedichtje, op elke regel, hard gewerkt; toch blijkbaar nog niet
hard genoeg, want men blijft het bespeuren.
Zo vormen dus hier de boer en de priester, blijkens de titel van de bundel, tezamen
‘ Het blijde leven’. Tezamen, maar niet verenigd. Het bezongene en de zanger
vereenzelvigen zich niet. Men verneemt hier niet, als bij Gezelle, het priestergeluid
in boerse verzen; noch verneemt men, als soms bij Marnix Gijsen, een boerse
aandoening in priesterverzen. Neen, bij Dr. Smoor blijven beide registers gescheiden,
en het is dit onvermogen, of schroom, ze te doen samensmelten tot één tweestemmig
lied, dat op beperktheid van talent duidt. Een enkele maal
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echter vindt de bedoelde samenklank plaats, en wel in het gedicht ‘Allerzielen-maand’,
een beschrijving gevend van een priester die wandelt door een herfstig bos. De blaren
dwarrelen omlaag en ritselen bij zijn voeten. Hij hoort hierin het zuchten van een
ziel in nood ‘die boete doet in het vuur’. Zo kan hij geen schrede doen zonder tot
God te bidden verkwikking te schenken aan de ziel, wier geklaag hem door zijn eigen
schrede verstaanbaar werd. In dit gedicht klinken inderdaad natuurstem en geestelijke
stem verenigd. Het is manlijker dan de overige geestelijke verzen hier bijeengebracht,
tevens inniger dan de andere natuurtaferelen die men hier aantreft. Helaas heeft dit
gedicht enkele technische tekortkomingen die het voor afzonderlijke aanhaling minder
geschikt maken. Een betere indruk van Dr. Smoors kunst geeft het geestelijk gedicht
‘De maan’ dat hieronder volgt.
De maan, de maan!
Ik zie ze boven aan
De rei der starren
Als een orante staan.
Het blank gezicht
Houdt zij omhoog gericht
In star aanschouwen
Van 't haar verschijnend licht.
Haar houding blijft,
Terwijl de nacht beschrijft
Zijn wentelwegen,
In 't visioen verstijfd.
Helaas, ik mag 't
Niet zien, dat licht! Toch smacht
Ik er gedurig
naar, sterv'ling in den nacht.
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O maan, gij zijt
Een beeld der heerlijkheid,
In 't Gods aanschouwen
Den zaal'gen toegezeid!

Gerard Knuvelder heeft in het tijdschrift ‘Roeping’ een summiere levensbeschrijving
en een uitvoerige karakteristiek der gedichten van Dr. Smoor gepubliceerd. De
belangstellende lezer zij naar dit artikel verwezen.

I.P. de Vooys
‘In het midden van Verwey's dichterschap’
Dit boekje is een heruitgave van drie uitvoerige tijdschriftartikelen, welke I.P. de
Vooys, respectievelijk in 1905, in ‘De Kroniek’, in 1908 en in 1912, in ‘De
Beweging’, schreef naar aanleiding van het verschijnen van Albert Verweys
dichtbundels ‘Uit de lage landen bij de zee’ (verschenen 1904), ‘Het blank heelal’
(verschenen 1908) en ‘Het levensfeest’ (verschenen 1912 in Verzamelde gedichten
III).
De titel waaronder deze drie studies voor het eerst thans in boekvorm uitkomen,
is bijzonder gelukkig gekozen. Inderdaad vormt het tijdperk tussen de jaren 1904 en
1912 juist het ‘midden van Verwey's dichterschap’. Want ook voor Verwey is het
jaar 1903, het jaar der van zulk een enorme culturele invloed geweest zijnde
spoorwegstaking, het jaar waarin de jeugdperiode definitief wordt afgesloten. Voorbij
het tintelend idealisme, voorbij tevens de na lang innerlijk leed bevochten realistische
illusie; voorbij de jaren van ‘pure droom’ en die aan ‘overgave aan het leven’. Wat
zich aandient is een synthese, een aanvaarding van Zelf en Wereld op een gezamenlijk
hoger plan, een uitbeelding in symbolen van de verre maar onaantastbare
lotsverbondenheid tussen Ik en Heelal, tussen Persoon en Menigte.
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In gedachten was ik bij hen,
Met mijn hart was ik altijd daar
Waar het volk bewoog, die ik ken
In elk gonzen, in elk gebaar...

Aldus Albert Verwey in 1904. In 1905 wordt ‘De Beweging’ opgericht. De
voornaamste letterkundige medewerkers zijn Frederik van Eeden, met het tweede
deel van De kleine Johannes, en Van Schendel. Het symbolisme wordt bewuster en
daarmede artistieker. De wereldbeschouwing komt van een menselijk stadium in een
dichterlijk stadium. Het is niet langer de gevoelige Persoon, het is de dichtende
Dichter die met de Menigte medeleeft. Leg naast het bovenaangehaalde, uit 1904,
het volgende uit ‘Het levensfeest’ van 1912, en het onderscheid, hoop ik, zal u
duidelijk zijn.
In volle stad, in 't hooge huis
Waar onder me ik niets zag dan daken,
Zat ik mijn kleine lied'ren maken.
Van ver - een zee - was 't volksgedruis.
Toen kwam een man, die voor mijn dis
Zich opstelde en hij lachte schamper
En zei: gij zijt de ware kamper
Voor 't volk dat ginds ellendig is.
Een waardig leven is dit amper.
Ik schreide en ik werd voelbaar bleek.
Ik sprak: hoort gij de volkszee deinen?
Haar golving leeft in deze lijnen
En met haar branding hield ik streek.

Aldus Albert Verwey in 1912. Twee jaar later breekt de wereldoorlog uit, en hiermede
is hetgeen I.P. de Vooys terecht ‘het midden’ noemt afgesloten. De periode van het
‘zegevierend’
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dichterschap, bekroond door de uitgave der Verzamelde gedichten, is voorbij. Een
nieuwe, laatste periode vangt aan: die van het ‘strijdende’ dichterschap. De kritieken
worden gebundeld, het tijdschrift opgeheven, het hoogleraarsambt aanvaard.
Voor alwie dieper door wil dringen tot het verstaan van Verweys midden-periode,
zijn deze artikelen van I.P. de Vooys volstrekt onmisbaar. De Vooys was
mederedacteur van ‘De Beweging’, was bovendien in die jaren een intiem vriend
van Verwey. Elk dezer drie studies geeft van de dichtbundel, waaraan zij zich wijdt,
een overzicht niet alleen, maar tevens een helder commentaar op de afwisselende
reeksen beelden die zich in onderlinge betrekking verduidelijken en verdiepen. Want
- het is overbekend - Verwey schreef geen gedichten, maar reeksen gedichten. Een
interpretatie van Verweys arbeid uit zulk een belangrijk tijdperk en door zulk een
fijne en deskundige geest als I.P. de Vooys, kan niet anders dan uiterst welkom zijn.
Waren deze drie studies, in de jaren dat zij verschenen, gevoelige beschouwingen,
thans verkrijgen zij, door hun gezamenlijke verschijning, het karakter van een
beginselverklaring.
Deze beginselverklaring schijnt zich te richten, volgens de ‘verantwoording’ die
de uitgeefster aan het boekje vooraf doet gaan, tegen Vestdijks werk ‘Albert Verwey
en de idee’. Toegegeven zij, dat Vestdijk een geheel andere kijk geeft op de
opeenvolging en samenstelling van Verweys gedichtenbundels. Maar wie is
competenter? Hij die van Verweys werk ook de laatste periode overziet, - hetgeen
De Vooys in 1912 nog niet doen kon, - of hij die Verwey zo van nabij gekend heeft,
hetgeen Vestdijk niet ten deel is gevallen? Wie was competenter, Petrus of Paulus?
Ieder oprecht bewonderaar van Verweys levenswerk zal erkennen dat zowel door
De Vooys als door Vestdijk een hoeksteen gelegd is, en door beiden niet meer, maar
ook niet minder, dan dat.
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Klanken uit de muziekwereld
Verschillende klanken bereiken ons uit de muziekwereld. Daar is, in de eerste plaats,
een op ruime schaal verspreid anoniem pamflet, dat zich adresseert aan de Nederlandse
regering en afkomstig is blijkens zijn inhoud uit de hoek der uitvoerende musici.
De orkest-musici, aldus dit geschrift, leefden vóór 1940 ‘aan den rand van
verpaupering’. Dat het salaris van leden van grote symphonie-orkesten tachtig à
honderd gulden per maand bedroeg, was geen zeldzaamheid. Maar ook de positie
van dirigenten en solisten was verre van rooskleurig, vooral wegens de concurrentie
met buitenlandse krachten, waarvoor het publiek uit snobisme en de impressario's
uit winstbejag ondubbelzinnig hun voorkeur deden blijken. Hierin kwam verandering
na mei 1940, toen het grote publiek na een korte tijd van inzinking, ‘troost en kracht
bij de onvergankelijke waarden der musicale schoonheid’ ging zoeken. ‘De
concertzalen stroomden vol’, en daarmede ‘ontstond de erkenning van onze
Nederlandsche toonkunstenaars’. Dit voordeel van de bezettingstijd wenst het stuk
na de bevrijding bestendigd te zien. Instinctief gevoelend dat men, om in deze dagen
recht van spreken te krijgen, tot de zuivering moet bijdragen, noemen nu de schrijvers
met naam en toenaam vijf solisten en twee impressario's, die zich door collaboratie
met Duitse autoriteiten onmogelijk hebben gemaakt, leveren hen als zondebokken
uit en richten vervolgens tot de Nederlandse regering het dringend verzoek
maatregelen te treffen om een herhaling van de vooroorlogse wantoestanden te
voorkomen, wantoestanden, waarvoor de vroegere regering, die kunst geen staatszaak
achtte, mede-verantwoordelijk wordt gesteld. Ten slotte wordt ten dienste der overheid
een ‘minimum programma’ voorgelegd. Controleinstanties moeten in het leven
worden geroepen, subsidies verleend, salarissen gegarandeerd, etc.
Ons heeft de mentaliteit van dit stuk in hoge mate verwonderd.
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Hoe durven lieden, die tien tegen één toetraden tot de z.g. Kultuurkamer en van
hogerhand goedgekeurde programma's uitvoerden, lieden dus die in oorlogstijd
zondigden tegen de heilige geest van het verzet, thans, bij het eerste glimpje des
vredes, zich tot de regering met verzoeken richten? Menen deze kunstenaars waarlijk
hun gebrekkige geestelijke houding te kunnen verontschuldigen door voormalige
maatschappelijke wantoestanden? Hopen zij eigen smetten te wissen door schuldiger
collega's aan te klagen? Zij verraden niet deze collega's, zij verraden zichzelf.
Smetteloos is geen kunstenaar die op openbare prestaties tijdens de bezetting prat
gaat. Het gehele publieke kunstleven immers diende destijds de vijandelijke
propaganda. Met instemming citeren wij hier enige passages uit een brief, die de
bekende musicus en schrijver Lou Lichtveld naar aanleiding van het hierboven
geresumeerde pamflet tot ons richtte.
‘Er is’ - aldus Lou Lichtveld - ‘in de illegale pers bij herhaling op gewezen, hoe
verkeerd het geweest is, dat zoo vele kunstenaars hebben meegewerkt tot het
instandhouden van ons kunstleven. Onder het mom de belangen van de Nederlandsche
kunstenaars en van het publiek te dienen, stimuleerden de bezetters het concert- en
theaterleven, zoowel om naar buiten den schijn te bewaren dat hier alles zijn gewonen
vreedzamen gang bleef gaan, als om onze kunstinstellingen, kunstenaars en publiek
ongemerkt met nazi-opvattingen te infecteeren en langs geleidelijken weg te
nazificeeren... Ongetwijfeld heeft een groot deel van ons vroegere tooneel- en
concertpubliek ingezien, dat een consequente houding van verzet leiden moest tot
een zich onthouden van het bezoek aan openbare voorstellingen en concerten. Maar
niettemin zijn de zalen niet leeg gebleven. Te velen hebben het zelfs niet tot het
geringste offer, dat elk verzet met zich meebrengt, kunnen brengen. Zij gingen rustig
naar schouwburg en concert-zaal, steunden de doorwerkende kunstenaars in hun
waan, dat kunst met politiek niets uitstaande heeft, en bevorderden de pogingen der
Duitschers het kunstleven hier allengs naar Duitsche leest te schoeien. Het zal dan
ook zeker niet
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aan de creditzijde van de geschiedenis van ons volk tijdens de bezettingsjaren kunnen
worden aangemerkt, dat het concerten theaterbezoek na Mei 1940 eer toe- dan
afgenomen is...’
Over de punten van het ‘minimum-programma’ der adressanten schrijft Lichtveld:
‘Ook al kan men enkele punten van het pamflet onderschrijven, het geheel mist
de waardigheid, breedheid van inzicht, doelbewusten geest, dien men van een actie
voor verbetering van de kunst en de positie van den kunstenaar verwachten mag.
Vooral nu er in de kringen der kunstenaars, naar ons bekend is - (Lichtveld doelt hier
op de Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars, een nieuwe bond van
kunstenaars die het gehele kunstleven omspant en die in oorlogstijd werd voorbereid)
-, doorwerkte plannen bestaan om door onderlinge samenwerking van allen te komen
tot hechter beroepsorganisaties en goed gefundeerde en regelmatige contacten tusschen
deze organisaties en de overheid, lijkt het ongewenscht zich door kleine groepjes of
door pogingen van enkelingen die straks een rolhopen te spelen, op zijpaden te laten
leiden...’
Hiermede achten wij het pamflet voldoende besproken. Nog een enkel woord moet
ons uit de pen naar aanleiding van de muziekliefde van ons volk, speciaal sinds 1940.
Deze muziekliefde voor zover zij waarachtig, ideëel en principieel was, heeft zich
niet bij openbare uitvoeringen aan de dag gelegd. Zij viel in het verborgen te
bespeuren, bij clandestiene bijeenkomsten, bij huisconcerten. Daar, en niet in de
concertzaal, heeft tijdens de bezetting de muziek gebracht wat de muziek brengen
kan. Om de lezer een indruk te geven van de merkwaardige waarde der huisconcerten,
maken wij dankbaar gebruik van een brief, die de concertzangeres Johanna de Geus
ons schreef.
Na haar dank uitgesproken te hebben jegens de particulieren, die van hun woning
een kunstcentrum maakten vervolgt Johanna de Geus:
‘Het is van niet geringe beteekenis, dat althans een aantal
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kunstenaars en een groep muziekgevoelige menschen vijf jaar lang bevrijd is geweest
van den handelsgeest, die het kunstleven overwoekerde en bedierf. Vijf jaar zonder
reclame, zonder leugens, zonder ophakkerij! Dat kon alleen de kunst en de zuivere
verhouding tusschen vertolker en hoorder bevorderen. Wij hebben weer geweten
hoe het ten tijde van Bach, van Haydn, van Schubert is geweest. Wij waren nagenoeg
in dezelfde omstandigheden; alleen ontbraken de aartshertogen, de keurvorsten, hun
ducaten en hun feestdisch; maar de ongemakken van het reizen en van de verlichting
waren er, en... er was de ernst en het genot van musiceeren in kleinen kring, alleen
om der wille van de muziek, alleen uit honger en dorst naar een andere, betere wereld;
uit werkelijke behoefte om de hel van het dagelijksch leven te vergeten in iets beters.’
Enkele huizen in Den Haag, enkele gedenkwaardige avonden worden herdacht.
Maar ook naar de uithoeken van ons land reisden de kunstenaars.
‘Ik denk aan de families in Gelderland, die voor een grooten kring van omwonenden
concerten organiseerden en daarbij grooten hartelijkheid en gastvrijheid tegenover
de kunstenaars betoonden (Ja, daar ontbrak zelfs de feestdisch niet!). De stoomtram
van Doetinchem, die een clandestien tochtje maakte om de muziekliefhebbers langs
de lijn op te halen; weet u het nog, bewoners van den Achterhoek? Dat was in 1941.
Den laatsten winter werden het middagen, maar altijd zagen de menschen kans er te
komen, gemiddeld een veertigtal en misschien hebben wij kunstenaars er minstens
evenveel van geleerd als onze hoorders.’ En zij besluit:
‘Het is niet zoo'n dwaas idee geweest van Beethoven, dat er een fonds moest zijn,
waarvan de kunstenaars konden leven, bijeengebracht door muziekliefhebbers, en
dat de kunst zelf om niet moest worden gegeven. Er zouden dan misschien een massa
halve kunstenaars verdwijnen, en ook een aantal voor wie het geld belangrijker was
dan de kunst, maar die er overbleven, zouden menschen van karakter zijn. En hebben
wij in dezen tijd
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niet geleerd, dat karakter onmisbaar is naast praestatie en zelfs: toetssteen van
praestatie?’

Een Frans dichter
Naar aanleiding van Louis Aragon: ‘Le crève-coeur’
Bij toeval komen de oorlogsverzen van Louis Aragon, voor zover zij gebundeld zijn
in ‘Le crève-coeur’ (Het hartbrekende), mij onder de ogen. Het is het eerste nieuwe
Franse boek, dat ik sedert jaren in handen krijg, het eerste levensteken uit een gesloten
wereld. Onwillekeurig denk ik terug aan een appel die ik in de loop van de vorige
winter uit de Betuwe ontving. Ik word mij tevens bewust, tegen welk een verarming
de Nederlandse schrijver in de oorlogstijd te kampen had, alleen al door gedurende
vijf jaar afgesloten geweest te zijn van de Franse letterkunde. Want de Franse
letterkunde is altijd het gevoeligste klankbord geweest van het menselijk
gemoedsleven. Frankrijk is voor de letteren wat de Betuwe is voor de vruchten. Het
kan zijn, dat men een tijdlang aan Californische grape-fruits de voorkeur geeft, maar
op den duur zijn kersen en appels onovertroffen. Zo is het met Franse dichtkunst en
Franse romans. Het zijn jaarlijkse wonderen uit milde bodem en duizendjarige cultuur.
Louis Aragon is voor mij geen onbekende. Hij is de schrijver van ‘Le paysan de
Paris’, dat het moderne stadsleven verheerlijkt. Hij heeft met André Breton behoord
tot de leiders van de surrealisten. Voor hem, rusteloos zoeker naar een paradijs binnen
in hem, intellectueel dichter uit de school van Arthur Rimbaud, - Aragon vertoont
enige overeenkomst met Slauerhoff wiens leeftijdgenoot hij ten naaste bij is -, lagen
moderniteit en primitivisme dicht bij elkander. Hij maakte zich los van de surrealisten
en trok naar de Zuidzee-eilanden. Hij kwam ontgoocheld terug en sloot zich aan bij
de communistische partij. Dit was in 1931. Weldra werd hij wegens anti-militaristische
manifestaties gearresteerd, verbleef enige tijd in Rusland, en werd
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vervolgens redacteur bij het links-georiënteerde dagblad ‘Ce Soir’. Toen in 1939 de
oorlog uitbrak werd hij opgeroepen. Dit was voor hem, evenals voor velen onzer die
even oud of iets ouder dan deze eeuw zijn, de tweede maal dat hij in dienst ging. In
de Engelse inleiding tot deze Londense uitgave van Aragons oorlogspoëzie lezen
wij nog, dat Aragon in 1939, als bekend communist, in het leger bij een bijzonder
gevaarlijke sector werd ingedeeld, waar hij, zoals te verwachten viel, grote moed
aan de dag legde. Hij verwierf verschillende onderscheidingen. Van elders kwam ik
nog te weten, dat hij samen met de dichter Paul Eluard zich bijzonder verdienstelijk
maakte door de samenwerking tot stand te brengen, in 1942, tussen de communisten
en de andersgezinde verzetspartijen.
‘Le crève-coeur’ geeft Aragons gedichten van de jaren 1939 en 1940. Men herleeft
bij het lezen de eerste twee fasen van de oorlog: eerst het afwachten en de
onnatuurlijke stilte, durend door geheel de herfst en de lange winter, van september
tot mei; vervolgens aanvangend op 10 mei (op die datum wordt een gedicht
onderbroken), de Blitzkrieg, de massa-evacuaties, de rampzalige nederlaag van
Frankrijk. Wat is Aragons persoonlijke reactie op deze gebeurtenissen? Het thema,
dat in al deze verzen doorklinkt, zet reeds in bij het eerste gedicht van de bundel. Dit
gedicht is getiteld ‘Vingt ans après’, titel niet zonder ironie overgenomen van de
bekende ouderwetse roman van Alexander Dumas. Na twintig jaar, zegt de dichter,
zijn wij weer gemobiliseerd. Wij voelen ons als schimmen uit ons eigen verleden,
als spoken op klaarlichte dag. Wij hernemen, alsof geheel het tussenliggende leven
van twintig jaar was weggevallen, de gewoonten van ons vorig soldatenbestaan,
gewoonten die, tezamen met wapens en uniformen, in de rustkamer op onze
terugkomst wachtten.
Nous reprenons après vingt ans nos habitudes
Au vestiaire de l'oubli...
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Alle hoogmoed, alle rusteloze verlangens blijken romantiek te zijn geweest. Er is
echter één ding, dat uit het weggevaagde leven overblijft: de geliefde vrouw.
Elle seule surnage...
Et j'attend qu'elle écrive et je compte les jours...
Zo eindigen al deze oorlogsgedichten in aangrijpende liefdeslyriek. Het gedicht ‘Le
printemps’ bijvoorbeeld, beschrijvend de nadering der lente in het onwezenlijk
frontleven op de Frans-Belgische grens, eindigt met een hartstochtelijke strofe, die
aldus aanvangt:
Rendez-moi rendez-moi mon ciel et ma musique
ma femme sans qui rien n'a chanson ni couleur...
Na de nederlaag treedt naast de liefde voor de eigen vrouw, een ander thema op: de
stem van het vaderland. De dichter vertoeft dan in Zuid-Frankrijk, in het onbezette
gebied. Hij heeft zijn vrouw hervonden, maar hij verneemt een doffe snik in de tuin,
een stil verwijt in de wind. Frankrijk roept.
Mon amour j'étais dans tes bras
Au dehors quelqu'un murmura
Une vieille chanson de France
Mon mal enfin s'est reconnu
Et son refrain comme un pied nu
Troubla l'eau verte du silence...

Het laatste gedicht van deze verzameling dateert van oktober 1940. Een volgende
bundel, ‘Les yeux d'Elsa’ genaamd en verzen bevattend tot 1942, verscheen te
Neuchâtel. Moge het spoedig de weg hierheen vinden.
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Nieuwe aardsheid
Verhouding tussen de huidige mens en zijn wereld
Laat mij beginnen met te bekennen, dat ik behoor tot de zuiveraars. Het kost mij
moeite, deze bekentenis. Ik schaam mij niet weinig over de taak die mij is opgelegd
en die ik aanvaard heb. Welle recht, welke graad van smetteloosheid ken ik mijzelve
toe, dat ik durf oordelen over schuldige landgenoten? Helaas. Ik kende de woorden
‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt’ en ‘Wie uwer zonder zonde is, werpe
den eersten steen’, maar ik heb ze in de wind geslagen. Ik heb ze zelfs welbewust,
ja met overtuiging in de wind geslagen. Het kon niet anders. De oorlog was een
totalitaire oorlog. Er waren onmenselijkheden begaan die geboet moesten worden,
omdat ze begaan waren aan onschuldigen. De eer van de mens stond en viel met de
vergelding. Ook zou er geen vrede zijn, zolang men zich niet uitsprak en tot klaarheid
kwam. Want de vijand was niet als vijand tot ons gekomen in een eerlijk en eervol
uitheems uniform, maar hij had zich verraderlijk voorgedaan als vriend, als
beschermer, als land- en rasgenoot. Wij hadden hem reeds jaren onwetend geherbergd,
eer hij ons overviel. Nu kenden wij hem, want hij had zich door de oorlog ontmaskerd.
Het zou misdadig zijn als wij hem nu niet vervolgden tot in zijn laatste schuilhoek,
tot in ons eigen zwakke hart, immer geneigd tot toegeeflijkheid. Zo kwam ik er toe,
tot de zuiveraars te behoren. Met schaamte, weliswaar. Zowel om mijn huidige
aanmatiging als om mijn vroegere onwetendheid.
Ik zou deze mijmering niet aan het papier toevertrouwen, indien ik niet voelde dat
een groot deel van ons volk door gedachten van overeenkomstige aard gekweld
wordt. De verraderlijke vijand is in onze macht, maar men schroomt van de macht
gebruik te maken. Macht, zo zegt men, ontaardt, zodra zij niet door zedelijkheidsbesef
gesteund wordt. Gulden woorden, maar peilen ze de kwestie tot de grond? Zijn wij,
als wij dieper zien, niet huiverig voor de daden die het lot van ons
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vergt? Beroepen wij ons daarom op onze traditie van gematigdheid, op de
menigvuldigheid der zware en lichte gevallen, op de moeilijkheden die de komende
winter meebrengt? Laten wij eerlijk zijn. Bezitten wij, ik meen onze rechters, straks
de moed onze Pétains ter dood te veroordelen? Ik hoop het. Eén doodvonnis redt
duizenden. Hoe zwaarder men de zware gevallen straft, hoe meer lichte gevallen
men kwijt kan schelden. Dit moge ‘summa iniuria’ schijnen, het is ‘summum ius’.
Laten wij dit voor onze verantwoording durven nemen.
Onze wereld is een puinhoop, maar dit is geen reden om haar ontrouw te worden.
Zij is thans het beeld onzer vergankelijkheid, evenals het Parthenon te Athene, of
het Forum te Rome, maar daarmee staat zij op de drempel der eeuwigheid. Het is
gedaan met haar prachtig lichaam dat onze zinnen bekoorde. Zij is geest en vergt
geen andere liefde dan kuise geestkracht: Wij waren dichters en minnaars, wij mogen
nu slechts dichters zijn als wij haar willen blijven toebehoren. Ik merk, door het
gebruik van deze termen, dat ik nog steeds vervuld ben van Bertus Aafjes' meesterlijk
gedicht ‘In het atrium der Vestalinnen’. Aafjes schreef het in deze winter, in Friesland,
waar hij de honger ontvlood. Het is een fragment uit een dichtwerk dat enkele
duizenden regels telt en een voetreis beschrijft die de dichter vlak voor de oorlog
naar Rome ondernam. De passage, gewijd aan de tempel van Vesta, op het Forum,
werd uit het dichtwerk gelicht en door de uitgever Balkema te Amsterdam afzonderlijk
uitgegeven onder de titel ‘In het atrium der Vestalinnen’. Ziehier de regels die mij
zojuist door de geest zweefden en die zulk een treffend beeld geven van de verhouding
tussen de huidige mens en zijn wereld.
...Dichters moeten de minnaars uit zich weren,
Willen zij naakt gelijk de goden zijn,
Die in eenzaamheid de muziek der spheren
Ontlokken aan de harpen van hun pijn.
Daarom, neem afscheid, ziel, van de lichamen
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En hun zachte, verwilderende pracht,
En vouw nog eenmaal uwe vleugels samen
Binnen de kuischheid van den eigen nacht.
Betreed het Forum. Plant uw moede voeten
Eén uur buiten den heirbaan van den tijd,
En, wetende hoe allen sterven moeten,
Aanschouw het beeld uwer vergankelijkheid:
Zuilen, neerliggend als gevelde eiken
Of zinloos stijgende boven het puin,
Waaraan de kleine kapiteelen prijken
Als een gesnoeide bladerlooze kruin...

Maar het gedicht zou geen meesterwerk zijn als het zich bepaalde tot een treffend
beeld. Uit het beeld vol stemming worden stemmen geboren. De Vestaalse Maagden
herrijzen en vragen de dichter wat hij op de puinhoop zoekt. En hij, tot rekenschap
genoopt, antwoordt bij monde van zijn Muze.
... Ik zoek als gij, goddlijke priesteressen,
Een kuischheid die van deze aarde is,
Hartstochtelijk ah de vlam der cypressen
En zuiver als het water en de lisch.
Ik zoek voorbij de purperen alkoven
Den ouden Eros, goddelijk en rein:
Ik wil zoo diep in het lichaam gelooven,
Tot waar zijn droomen ongeschonden zijn...
Ik wil geen schaduw van den hemel dulden
Over den bodem van mijn aardsch bestaan
Noch dat de lasten van mijn aardsche schulden
Als doode manen aan den hemel staan.
Als ik geen god ben, ben ik een der goden,
In een rijk onder eigen vrij beheer,
En als ik eenmaal rust onder zijn zoden,
Keer ik in rozen en liederen weer...
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De Vestaalse Maagden echter trekken de woorden van de dichter in mismoedige
twijfel. Zal waarlijk de mens in staat blijken zichzelf te zuiveren? Zal hij herrijzen
en met zijn wedergeboorte aan de aarde ‘rozen en liederen’ verlenen? Zal hij tot
trouw voorbij de dood de kracht bezitten? De dichter bezweert het, wijzend op de
heiliging van het lijden.
... Maar Ik: ‘Serenissima, nieuwe tijden
- Gulden eeuwen van aardschheid - breken aan;
Wij vergaan in den smeltkroes van het lijden
Langzaam tot het goud van een nieuw bestaan...

Men herkent de boodschap van Dostojewsky. De mens vecht in eigen boezem de
wereld uit. Welaan dan. De hemel sta ons bij.

Een belofte
Er is in ons land een jong dichter, Koos Schuur genaamd. Onthoud deze naam, lezer,
als gij in poëzie belang stelt. Gij zult deze naam, naar ik stellig vermoed, nog dikwijls
tegenkomen, en steeds, tenzij ik mij sterk vergis, zal werk door deze naam
ondertekend, u weten te boeien. Want Koos Schuur is niet slechts een jong dichter
met veel talent, maar met een talent dat betekenis heeft voor ons allen, voor zover
wij oor hebben voor de geheimen die poëzie verbergt en doet raden. Terwijl zijn
stem, soms speels, soms pathetisch, eigen en eerlijke gevoelens tot uitdrukking zoekt
te brengen, zingt er iets in mee dat men het hart van het land zou kunnen noemen.
En deze toevoeging, die niet, als bij gelegenheidsdichters, opzettelijk geschiedt,
verleent aan elk zijner verzen een zeker perspectief.
Mij is niets bekend omtrent Koos Schuur dan hetgeen zijn werk te verstaan geeft.
Hij moet van geboorte een Groninger zijn, blijkens zijn liefde voor de Groninger
veenkoloniën, aan welke hij het dichtwerk ‘Novemberland’ opdroeg. Hij moet,
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blijkens zijn bundel ‘Windverhaal’, een zwervershart bezitten, immer ontvankelijk
voor de talloze sprookjes die de natuur, door middel van vogels, bloemen en
kindermonden, eeuwigdurend aan zichzelf vertelt. Hij moet naar de geest een
eenzelvig man zijn, dikwijls ontgoocheld, en met de dood in het hart, maar die, door
een onverwacht gevonden gemeenschap met lotgenoten, telkens weer zijn
oorspronkelijke dromen bevestigd ziet. Want dit geeft zijn gedicht ‘Regenherberg’
te lezen. Zozeer vallen in deze gedichten innerlijke ontroeringen en beelden van
buiten tezamen, dat men de mens ziet door het landschap dat hij beschrijft. De mens
vertolkt het landschap dat op zijn beurt hem weerspiegelt. Dingen en dieren duiden
stemmingen aan, stemmingen die aan het bewustzijn zouden ontglippen als zij zich
niet met deze beelden behielpen. Zo helpt de woordenloze wereld het menselijk hart
aan uitdrukkingsmiddelen voor hun beider drama.
Ziehier de strofe waarmee ‘Novemberland’ aanvangt:
Na de roodbruine warmte van september,
na van october 't zwaar en donker goud,
keeren de heldre dagen van november
met ijlen geur van brandend turf en hout,
van rijpe appels, rottend loof. Reeds koud
worden de morgens in de kale velden,
waar raven, met den ondergang vertrouwd,
de heerschappij aanvaarden; sombre helden,
die zich met nog somberder roepen melden.
Op het vochtige land strijken zij neer,
waar zij op paarden en op honden schelden,
en zij voorspellen vorst en winterweer.

Het gedicht ‘Novemberland’, dat hiermee wordt ingeluid, bestaat uit een negental
van dergelijke zware strofen. Het werd in de bezettingstijd gedrukt, zonder jaartal,
zonder vermelding van de uitgever, in slechts honderd exemplaren. Kennelijk werd
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het geschreven door een evacué, of een ondergedokene, die met heimwee aan zijn
eigen streek terugdacht en die in zijn zwaarmoedigheid versterkt werd door de
zwaarmoedigheid die toen ons gehele land beklemde. Het gedicht zal dus ontstaan
zijn in '42 of '43; in ieder geval, gezien de clandestiene uitgave, is het van na april
'42. Want toen werd de Kultuurkamer ingesteld en daartoe is Koos Schuur zeker niet
toegetreden. Hoe ik dit weet? Hij heeft de verachting van ons land voor de valse
figuur van Seyss Inquart als een persoonlijke verachting tot uiting gebracht. En het
sonnet, waarin hij dit deed, en dat ‘Het angstig voorrecht’ is getiteld, verscheen niet
in het verborgen, maar open en bloot in ‘De Gids’ van maart '42, dus in de laatste
maand dat het mogelijk was. Ik kan niet nalaten het hier voor u over te schrijven.
Achter uw vriendelijk comediespelen
zie ik uw haat, uw achterdocht en nijd,
zie ik de angsten, die ge wilt verhelen,
uw afgunst en uw minderwaardigheid,
uw wrang systeem van heerschen en verdeelen,
uw smal fatsoen, uw platte vroolijkheid,
uw redeloosheid en uw wettig stelen
en heel 't complexental, waaraan ge lijdt.
God heeft mij op mijn zwerftocht door dit leven
als een bijzonder voorrecht meegegeven,
dat ik den mensch doorzie en schatten kan.
Maar wees niet bang, ik zal u niet verraden.
Afzijds van uw gedachten en uw daden
speel 'k met u mee en walg ervan.

Dit gedicht is wel in een geheel andere toonaard dan het overig werk van deze dichter,
maar het vertoont toch dezelfde vereen-
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zelviging van de aanschouwer en het aanschouwde, en, het is een kreet uit het hart
zelf van ons land in die dagen. Het werd in vele exemplaren overgetypt en circuleerde
op de beurs te Amsterdam en elders. Sindsdien heeft Koos Schuur niet anders
gepubliceerd dan in bibliofiele boekjes. Ook in sommige verzamelingen van
verzetspoëzie kan men gedichten van hem vinden. Het wordt tijd dat zijn werk in
een algemeen bereikbare uitgave het licht ziet.

Hart en oog
Naar aanleiding van het Derde vervolg van het Geuzenliedboek en
enkele gedichten van A. Roland Holst
In het voorjaar van 1945, maar enige tijd na de bevrijding, verscheen het ‘Derde
vervolg’ van het Geuzenliedboek, de bekende verzameling illegale poëzie. Het
vertoont, dit laatste vervolg, wel zeer het kenmerk van een sluitstuk, dat in zekere
opzichten tevens bedoeld is als een correctie op de beide voorafgaande vervolgen.
Het is alsof de redactie een verzuim heeft willen goedmaken en de vele
verzetsgedichten, die in de vorige bundels geen plaats hadden gevonden, maar die
door het ‘Vrij Nederlands liedboek’ en andere verzamelingen bekend waren geworden,
hier alsnog bijeen heeft willen brengen, om het Geuzenliedboek af te ronden en bij
het dagen der bevrijding te completeren.
Zo bevat dit laatste vervolg de reeds jarenlang beroemde ‘Dodenmars’ van Clara
Eggink, geschreven in 1940 naar aanleiding van het bombarderen op Rotterdam; de
evenzeer terecht beroemde ‘Ballade van de ter dood veroordeelden’ door Foppema;
voorts werk van de betreurde Melis Stoke, van Donkersloot, Heeroma, Van Randwijk
en tal van anderen.
Wij maken de samenstellers er geen verwijt van, aldus gehandeld te hebben. Stellig
hebben zij door deze toegift het letter-
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kundig peil der Geuzenliedboeken als geheel verhoogd. Bovendien heeft dit Derde
vervolg als afzonderlijke verschijning de waarde, juist omdat het ten dele een
bloemlezing is, ons de gehele bezettingstijd, van capitulatie tot bevrijding, weder te
doen beleven, ook al zijn de gedichten niet chronologisch gerangschikt.
Wat wij de redactie wel verwijten, is de opneming van enkele waardeloze gedichten,
die door de ondertekening en de datering kennelijk na de bevrijding zijn ontstaan.
Dit vestigt de indruk, dat het gereedmaken van dit boek onder heel wat minder
hachelijke omstandigheden plaats vond dan de voorbereiding, en dat sommige geuzen,
toen zij zagen, dat de reis geen gevaar meer meebracht, zich nog ter elfder ure aan
boord hebben begeven. Maar dit verschijnsel is menselijk, al te menselijk zelfs, en
was schering en inslag in de bevrijdingslente. Misschien is het niet zonder reden dat
de Geuzenliedboeken, die de getrouwe spiegel zijn van ons gemoedsleven tijdens
de bezetting, deze menselijke trek in hun laatste vervolg vertonen.
Hiermede is dan de Geuzenpoëzie voorgoed afgesloten. Zij is, deze poëzie van
het hart, van het gefolterde en hopende hart, naast de herdenking der gevallenen, de
enige waarachtige getuige, die ons uit de bezettingstijd rest, en zij zal blijven spreken
ook nadat al het puin is geruimd, alle leed gelenigd en bezworen, en ook nadat alle
slachtoffers met plechtige toespraken zijn bijgezet in de gewijde vergetelheid der
vredehoven.
Zal zij blijven spreken? Zal men, als de tijd ‘die alle wonden heelt’ zijn werk
gedaan heeft, haar hartekreet nog verstaan ondanks haar talloze tekortkomingen in
poëtisch opzicht? Ik ben er zeker van. Steeds zal men deze poëzie van het hart
beoordelen niet als rechter maar als een jury. Men zal haar iedere fout vergeven als
een ‘crime passionnel’. Men zal onder haar stoplappen en stunteligheden haar stem
blijven eerbiedigen, omdat zij getuigt van een tijd toen geloof, hoop en liefde onze
enige bezittingen waren en toen het geestelijk leven in ons land op hoger moreel peil
stond dan ooit te voren, tenzij in de dagen van
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de Opstand onder prins Willem, en ooit nadien. Zij heeft licht gebracht in de
duisternis; zij was, geboren in het verborgene en bloed zwetend in haar Gethsemané,
het Woord zelf, op menselijk plan, dat steunde, troostte en voorging. Zij is eeuwig,
niet omdat zij van alle tijden is, maar omdat haar de waarachtigheid heeft bezield.
Naast de naamloze poëzie van het hart staat de poëzie van het oog. Het is de visionaire
poëzie van de grote dichter. Terwijl de poëzie van het hart magisch is te noemen en
een duidelijke sociale functie heeft, het afwenden van rampen, het bidden tot de
godheid, het versterken van overtuigingen, het aanmoedigen tot daden, is de poëzie
van het oog mystisch, priesterlijk van aard. Zij ziet een andere wereld en maakt deze
zichtbaar voor de stervelingen door haar met de onze te vergelijken. Haar functie,
evenzeer van sociaal belang voor ieder mens afzonderlijk, is het om vanuit het
standpunt der eeuwigheid de wereld te overzien en de mensheid - in de dubbele
betekenis van het woord - te richten. Sprekende voorbeelden van deze poëzie van
het scheppende oog zijn Dante en Shakespeare. Zij brachten werelden in beeld als
normen voor de mens en zijn aards bestaan. Let wel, hun grondgedachten waren niet
oorspronkelijk. Theologische, politieke en maatschappelijke begrippen ontleenden
zij aan de heersende opvattingen van hun tijd. Maar zij maakten die voor de zintuigen
waarneembaar, en meer kan een kunstenaar niet doen.
Zulk een dichter van het oog is A. Roland Holst. Hij is, sinds Boutens in het midden
van de oorlog stierf, onze grootste levende taalmeester. Zijn werk is visionair, is
mystisch. Hoe ziet hij de wereld en hoe doet hij haar zien? Steunend op primaire
mythologie en Oswald Spenglers ‘Ondergang van het Avondland’, verwerpt hij alle
moderne theologie, politiek en maatschappijleer als onmanbare ontaardingen. De
moderne intellectualistische wereld heeft de aanvankelijke schoonheid der schepping
verraden en de schoonheid, van haar kant, heeft zich bui-
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ten de wereld teruggetrokken en wordt nog slechts ervaren door de ‘eenzelvigen’ of
als geluksstaat voorbij de dood. De hierdoor ontzield geraakte samenleving der
stervelingen voltrekt door terreurs en oorlogen het eindoordeel over zichzelve. Evenals
Thomas Mann voor het begin van de oorlog een ‘Avertissement à l'Europe’ schreef,
schreef Holst in 1939 zijn waarschuwend gedicht ‘Voor West-Europa’ (te vinden in
het Geuzenliedboek, derde vervolg, en thans uitgegeven door Van Dishoeck te
Bussum). ‘Een volk van knechten komt de wereld knechten, aangevoerd door een
brallende onderkaak.’ Tijdens de oorlog schreef hij zijn groots en massief dichtwerk
‘Helena's inkeer’, een hels visioen van elkander vernietigende legermachten en
rokende steden. De verbolgen schoonheid, in de persoon van de Griekse Helena,
verschijnt boven het slagveld. Om harentwil is de strijd ontbrand, sinds zij de wereld
ontvlood. Zal zij alsnog ‘inkeer’ betonen en zich terugschenken aan de wereld?
Zou dat uur
het duister uur van ook uw inkeer blijken,
als, na dit woest treurspel der wereldrijken,
de zin der wereld zelve leegte bleek?

Het gedicht beantwoordt deze vraag niet. De dichter kan haar niet beantwoorden.
Zijn taal, zegt hij in de epiloog, is te nors geworden om nog smeekbeden van het hart
onder woorden te kunnen brengen.
Wel voor zichzelf persoonlijk ervaart de dichter, in terugverlangende droom, de
‘inkeer’. Daarvan gewaagt het gedicht " ‘Een winterdageraad’, geschreven bij het
naderen der bevrijding (thans uitgegeven door De Bezige Bij). Bij het lezen van
gedichten bij winterdageraad, schrijft hij, voelt hij zich terug in ‘die nooitvergeten
kamer’, waar hij het geluk als een tastbare aanwezigheid ervoer als hem zijn ‘genius’
tegemoet trad. De genius bracht een tijding uit het rijk voorbij de dood, en de
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dichter, met de zekerheid ‘de dood overleefd te hebben’ en zich voelend ‘ledig, maar
in genade’, luisterde bij het open raam naar de torenklokken, de enige stem uit de
wereld die tot hem doordrong, sloot het raam en zette zich tot het neerschrijven van
de ontvangen tijding. Welke die tijding is, meldt het gedicht niet. Het meldt slechts
de gelukstoestand, waarin de dichter haar ontving. Er is reden het toekomstige werk
van A. Roland Holst met spanning tegemoet te zien.

In memoriam W. Arondéus
Geschreven ter inleiding bij de herdruk van Arondéus' boek over
Matthijs Maris, getiteld ‘De tragiek van den droom’
Willem Arondéus, de schrijver van dit edele boek over Matthijs Maris, werd op 1
april 1943 door de Duitse SS- en politie-instanties gearresteerd wegens gewelddadig
verzet tegen de bezettende macht. In de zomer van dat jaar meldden de dagbladen
dat hij en zijn medewerkers ter dood veroordeeld waren en dat het vonnis door de
kogel was voltrokken. Een kunstenaar had de soldatendood gevonden. Want dit sta
voorop: Arondéus stierf als soldaat. Voor hem geen onwaardige dood in kamp of
kerker, door uitmergeling of psychische depressie, het ergste wat een vijand zijn
vijand kan aandoen. Voor hem de dood die hij gezocht had. Vrij en onverveerd had
hij naar de wapens gegrepen, toen dit hem noodzakelijk voorkwam; zonder aarzeling
volvoerde hij een welberaamd krijgsplan en betaalde de volvoering met zijn moedig
leven. Het ging zo het gaan moest: à la guerre comme à la guerre. Zelfs het Duitse
politie-rapport, dat een nauwkeurig verslag geeft van Arondéus' actie, drukt
bewondering uit voor zijn houding. Het vermeldt dat hij zich in alles ‘soldatisch’
gedroeg. Hoger lof is van deze zijde nauwelijks denkbaar, en men schrome niet het
woord ‘soldatisch’ met ‘heldhaftig’ te vertalen. Waar ook in de duinen, bij Waalsdorp
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of Bloemendaal, het schot heeft geklonken dat aan het leven van Arondéus een einde
maakte, het veld waar dit geschiedde was het veld van eer.
Ofschoon Arondéus' verzetsdaad - de aanslag op het Amsterdamse
bevolkingsregister - bekend genoeg is door de grote beroering die zij destijds in het
gehele land verwekte, moge hier aan enkele bijzonderheden herinnerd worden. Mr.
Van Royen, de organisator der kunstenaars, de voorzitter van het
kunstenaarssteunfonds, was in het begin van 1942, wegens een rekwest aan Seyss
Inquart naar aanleiding van de oprichting der Kultuurkamer, naar het kamp te
Amersfoort gevoerd waaruit hij niet meer terug zou keren. Zijn werk werd illegaal
voortgezet, of liever hervat - want het steunfonds was door de Duitsers opgeheven,
- door Sandberg, de tegenwoordige directeur van het Amsterdamse Gemeentelijke
Museum. Sandberg vond Arondéus en Gerrit van der Veen bereid, om de gelden ter
hand te stellen aan de in nood verkerende, niet bij de Kultuurkamer aangesloten,
kunstenaars en intellectuelen. Bovendien werden, sedert de zomer van 1942, valse
persoonsbewijzen aan de in de illegaliteit levende kunstenaars, in het bijzonder aan
joodse kunstenaars en intellectuelen, later, toen de studenten-razzia's begonnen, ook
aan de studenten verstrekt. Joden konden zich hiermede als Ariërs voordoen. Het
aantal aldus uitgedeelde persoonsbewijzen moet, volgens het Duitse rapport, een
paar duizend zijn geweest. Dit is zeer goed mogelijk. Arondéus werkte snel en
voortvarend. Dag in dag uit kon men hem, met in zijn aktentas een trommeltje, en
in dit trommeltje een inktkussen voor het vervaardigen der vingerafdrukken, door
Amsterdam zien lopen. Hij noemde zich toen Smit, later Kochius. Wat hem
langzamerhand zorgen ging baren was het bevolkingsregister. Daar immers moesten
voor de valse persoonsbewijzen overeenkomstige kaarten aanwezig zijn, opdat men
niet bij nasporing door de mand zou vallen. Voortdurend moesten bestaande kaarten
gelicht, nieuwe ingeschoven worden. Voorts was dit register, waar een tiende van
het gehele Nederlandse
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volk in beschreven is, het voornaamste hulpmiddel van de vijand voor de toen op
grote schaal begonnen arbeidersdeportaties naar Duitsland. Zo rijpte het plan, dit
bevolkingsregister in de lucht te doen springen. Springmiddelen werden heimelijk
uit het Gooi naar Amsterdam gebracht, voorbereidselen getroffen, besprekingen
gevoerd met vrienden en medewerkers, onder anderen met de ‘Rattenkruitjongens’,
een groep die zich zo noemde omdat zij een illegaal geschrift ‘Rattenkruit’ had
uitgegeven.
Op 27 maart 1943, des avonds om kwart over negen, meldde zich Arondéus,
gekleed als kapitein van politie met uniformjas, muts, waslederen koppel en pistooltas,
op de Plantage Middenlaan bij het gebouw van het bevolkingsregister en eiste toegang
omdat hij - naar hij zeide - een controle had uit te voeren. Hij was vergezeld door
een groep van negen mannen, ten dele evenals hijzelf verkleed als politiepersoneel.
Het gebouw werd bewaakt door vier personen, twee agenten, twee burgerbewakers.
Zodra dezen de ‘kapitein’ toegang verschaft hadden, werden zij overweldigd, en,
daar Arondéus uitdrukkelijk last had gegeven dat niemand gedood mocht worden,
op de volgende wijze onschadelijk gemaakt. De armen werden hun op de rug
gebonden, de ogen en mond met stroken leukoplast dichtgeplakt. Vervolgens - daartoe
had Arondéus twee doktoren in zijn gezelschap - werden zij door een inspuiting met
een luminal-na-trium-oplossing bewusteloos gemaakt en in de naburige tuin van
Artis neergelegd. Hetzelfde geschiedde met de aflossing, anderhalf uur later ter
plaatse komend en opgewacht door twee leden van Arondéus' groep, in politie-uniform
buiten op post gezet. Inmiddels hadden de overigen, binnen het gebouw, het register
overhoop gehaald, de kaarten uit bakken en kasten over de vloer verspreid, met
benzol overgoten, trotylladingen aangebracht en met slagsnoeren verbonden, kortom
alles in orde gemaakt voor de explosie, die omstreeks elf uur plaats vond. Ondanks
achttien brandspuiten, uit alle richtingen ijlings ontboden, brandde het inwendige
van het gebouw grotendeels af.
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Vier dagen later werd Arondéus, en werd het merendeel der zijnen, vermoedelijk
door verraad, gevangen genomen.
Hoe werd een kunstenaar - en dan een kunstenaar van het volstrekt lyrische soort,
die voor zijn uitingen geheel op zijn gemoedsleven is aangewezen - zulk een illegaal
strijder? De algemene oorlogstoestand verklaart dit niet afdoende. Een kunstenaar
doorleeft niet de algemene toestand, maar doorleeft de bijzonderheden daarvan met
bijzondere scherpte. Uit deze bijzonderheden, en doorgaans gedreven door
barmhartigheid, schept hij zich een Idee, en voor deze schepping is hij bereid te
sterven. De dromer blijkt een latente held te zijn. Arondéus zelf beschrijft dit
verschijnsel treffend. Op blz. 80 van dit boek vindt gij uiteengezet, waarom Matthijs
Maris, wonend tijdens de oorlog van 1870 te Parijs en daar het beleg meemakend,
zich als vrijwilliger liet inlijven bij het Franse leger. - ‘Het zijn steeds de dromers’
- aldus Arondéus - ‘in wie, onverwacht en onweerhoudbaar, de geestdrift voor een
grootse werkelijkheid, voor de hevige werkelijkheid van het heroïsche, het hevigst
doorbreekt. Het lijkt maar zo, in het kleine alledag, of de dromers voor het leven
vluchten, geen moed tot daden, geen wil tot overwinning hebben, het lijkt maar zo
- in waarheid zijn droom en heroïek van één bloed, beide kennen zij de diepe
vervoering, de wilde romantiek, de dronken overgave aan de Idee.’ - En hij vervolgt:
‘Schuw in het kleine leven van alledag, machteloos in de listen van het eigenbelang
en onbekwaam in het compromis, vindt elke volle werkelijkheid, elke grote
werkelijkheid hen tot het laatste offer bereid - zodra deze werkelijkheid, in de vaart
der verbeelding opgenomen, tot Idee geworden is.’ - Zo schreef Arondéus in het jaar
voor de oorlog uitbrak. Het is of hij toen reeds de Idee vermoedde die hem tot daden
zou bevrijden.
Van aanleg was Arondéus schilder. Geleid - misleid, zou hij later zeggen - door
zijn vereerde oudere vriend R.N. Roland Holst, ontwikkelde zich zijn werk in de
richting van monumentaal-decoratieve kunst. Grote, peinzende gestalten schiep zijn
hand, omlijst door symbolische siermotieven, dikwijls toege-
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licht door versregels van Leopold en anderen. Hij bleek veel talent te bezitten. Geen
prijsvraag die hij niet won als hij meedong. De ramen van het stadhuis te Rotterdam,
de muren van andere openbare gebouwen, bewaren blijvende getuigenissen van zijn
artistiek vermogen. Maar hij zelf bleef onbevredigd. Hij was, in tegenstelling tot
Roland Holst, een anti-maatschappelijk wezen, geladen met ironie, waarmee hij
zichzelf in bedwang en de buitenwereld op een afstand hield. De decoratieve kunst,
zoveel aanpassing vergend, was niet het gebied waarin hij zijn eigenmachtig
gevoelsleven op den duur uit kon drukken. Hij verliet de figuurlijke ‘tekens’ en
wendde zich tot de levende ‘taal’. Hij ging schrijven, romans, novellen, een studie
genaamd ‘Monumentale schilderkunst in Nederland’, in wezen een felle, partijdige
afrekening met Roland Holst. Hiermede ontdeed hij zich van een obsessie: de kunst
om de kunst. Ten slotte schreef hij dit boek over Matthijs Maris, het schoonste en
persoonlijkste werk dat hij voortbracht. In Matthijs Maris, de dromer die ongebaande
wegen insloeg, de schilder die geen schilder was, maar zich van de schilderkunst
bediende om zijn verbeelding een telkens weer voorlopige vorm te geven, herkende
hij zichzelf, neen, ontmoette hij voor het eerst de grotere, zielsverwante broeder,
naar wie hij zijn leven lang had gehunkerd. De winter dat hij in het Amsterdamse
museum - waar hij Sandberg leerde kennen - gebogen zat in een doodstille zaal over
de uit honderden onbeduidende briefjes bestaande correspondentie van Matthijs
Maris, was, naast de laatste maanden, de gelukkigste tijd van zijn leven. Hoe graag,
zei hij mij eens, had ik één van Thijs' ontelbare kattebelletjes, die voor de historie
toch geen waarde hebben, meegenomen en voor mijzelf behouden, om zijn handschrift
altijd bij mij te hebben... Arondéus had lief gekregen.
Toen werd het oorlog en kwam de bezetting. En naarmate de bezetting in
gruwelijkheid toenam, neutraliseerde zij de druk die de maatschappij op Arondéus'
persoonlijk gemoedsleven had uitgeoefend. Hij kon niet langer vijandig tegenover
de
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verdrukte maatschappij staan. Hij voelde zich één met allen. De bezetting werd zijn
bevrijding, en hij ging als een bevrijd man de dood in.

P.C. Hooft
16 maart 1581-21 mei 1647
Het is geen toeval dat dit tijdschrift twee maanden geleden Frederik Hendrik herdacht
naar aanleiding van de driehonderdste sterfdag, en nu, en om dezelfde reden, P.C.
Hooft herdenkt. Beide mannen zijn in het voorjaar van 1647 kort na elkander
gestorven, en de begrafenis van de stadhouder veroorzaakte, verhaastte althans, de
dood van de dichter. Frederik Hendrik, overleden in maart, werd op de 10e mei te
Delft bijgezet. ‘Met groote statie’, lezen wij in de herdenkingsstudie van Dr. De
Pater. Het bijwonen dezer statie is voor Hooft, die reeds lijdende was en niet zonder
moeite uit Muiden was overgekomen, teveel geweest. Na de plechtigheid overnachtte
hij te Den Haag bij Mr. Van der Meyden, weduwnaar van zijn stiefdochter Constantia
Bartolotti. Zijn kwaal had zich zodanig verergerd, dat hij niet in staat was de volgende
dag naar Muiden terug te keren en tien dagen later ten huize van zijn gastheer
overleed. Het stoffelijk overschot werd naar Amsterdam vervoerd en daar op 27 mei
bijgezet in de Nieuwe Kerk.
Nog op andere wijze zijn Frederik Hendrik en Hooft in de ure des doods verbonden.
Hoofts laatste dichterlijk werk was een proeve tot een grafdicht voor Frederik Hendrik,
hetgeen te opmerkelijker is, daar Hooft reeds in jaren geen verzen meer had
geschreven. Ik moge voor dit tweeregelig grafdicht even uw aandacht vragen. Bij
de herdenking van een sterfdag geeft het pas te beginnen met de laatste zucht, ook
al is deze geen zwanenzang. Daarbij zal ik mij beperken tot de eerste versie en de
varianten buiten beschouwing laten. Want er volgden nog varianten, zoals
gebruikelijk. Hooft heeft nimmer in eigen werk berust.
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Waar noch baard' Hollant helt, zoo weirt, zoo wijs, zoo groot,
als Delft ontfing, eerst op, lest in, (ach wee!) zijn schoot?

Om nog enigszins het genoegen te begrijpen, dat Hooft en zijn tijdgenoten bij zulke
taalconstructies smaakten, moet men beseffen dat woordspelingen meer zijn dan
spitsvondigheden. Men moet er gevoelig voor zijn, dat de dubbele betekenis van een
woord een perspectief teweeg brengt, een ruimte opent voor gedachten, die de
gedachte zelf weer met beelden vult. Ook moet men inzien, dat een samenloop van
omstandigheden meer is dan een toeval. Een samenloop, een coïncidentie, stemt tot
nadenken en maakt geheimen van bestiering en noodlot kenbaar, die anders verborgen
blijven. Van het toeval kan men slechts zeggen dat het niet bestaat. Welnu, de tweede
regel van Frederik Hendriks grafschrift meldt niet anders dan dat hij te Delft werd
geboren en begraven. Deze samenloop wordt uitgedrukt door het ene werkwoord
‘ontvangen’. De prins is eerst (als kind) door Delft op de schoot ontvangen, hij wordt
lest (ten slotte, als dode) ontvangen in Delfts schoot. Hoe geliefd, hoe wijs en groot
moet een held zijn, wiens geboorteplaats en begraafplaats samenvallen! Hij is in het
hart zijns volks gebleven, hij is niet buiten de perken gegaan. Dit vermeldt de eerste
regel, die zich afvraagt, waar Holland ooit elders zulk een held heeft gebaard. Bij
laatstgenoemd woord denke men zowel aan ‘voortbrengen’ als aan ‘op de lijkbaar
verheffen’, dus wederom aan geboorte en laatste eer.
Men kan nog verschillende bezwaren tegen dit grafschrift hebben. Tegen de spelling
van sommige woorden, tegen het tussenwerpsel ‘ach wee!’, tegen de vraagvorm.
Ten dele worden deze bezwaren door een uiterlijkheid opgeheven. Men moet namelijk
in deze regels elke c, d, i, l, v, kortom elke letter die een Romeins cijfer voor kan
stellen, met hoofdletter drukken. Telt men de aldus aangeduide getallen op, waarbij
men niet vergete dat een w een dubbele v en een ij een dubbele i is, dan krijgt men
1647, het sterfjaar. Dit verklaart de noodzakelijk-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

986
heid van het archaïstische woord ‘weirt’ en het tussenwerpsel ‘ach wee!’, die
respectievelijk 11 en 110 punten bijdragen tot het jaartal, het noemen waarvan - naar
de mening van de dichter - voorgoed antwoord zal blijven geven op de vraag wie er
toen stierf.
Zijn Frederik Hendrik en Hooft ook in het leven verbonden geweest. Als tijdgenoten
stellig. Onze geschiedenis toont zeer sterk het verschijnsel, dat elke eeuw een eigen
slag mensen voortbrengt. Er is in de Tachtigjarige Oorlog een tweede generatie die
tevens de eerste generatie in de Gouden Eeuw is. Tot dit overbruggend en bevestigend
geslacht behoren Frederik Hendrik en Hooft, laatstgenoemde in de hoedanigheden
van toneelschrijver, historicus, ambtenaar en voorbeeldig mens. Daarenboven heeft
Hooft hoedanigheden van tijdeloze aard. Hij heeft in onze taal de edelste minnepoëzie
en het machtigst proza op zijn naam staan. Van deze tijdeloosheden zal het
onderstaande trachten een beeld te geven.
U moet weten dat P.C. Hooft in 1581 te Amsterdam werd geboren, dat zijn
grootouders Noordhollandse schippers waren, mensen uit het volk, dat zijn vader als
koopman fortuin maakte, zich een naam verwierf, lid werd van de vroedschap en bij
herhaling burgemeester van Amsterdam. Met dit aanzien was de vader nog geenszins
aanzienlijk. Niet zozeer omdat hij een opgekomen man was, want dat pleegt een
koopstad door de vingers te zien, maar omdat hij zijn verheffing te danken had aan
wat men tegenwoordig de ‘illegaliteit’ noemt. Hoofts vader was terstond bij het begin
van de opstand tegen Spanje geus geworden, had onder moeten duiken, hetgeen men
destijds deed door het land te ruimen, had, terwijl Spaansgezind Amsterdam Haarlem
hielp veroveren en Leiden belegeren, in den vreemde rondgezworven, had zich
vervolgens bij de geuzen in Noord-Holland aangesloten en was eerst in 1578, toen
eindelijk Amsterdam de zijde van de Prins koos, naar zijn vaderstad teruggekeerd
om deel van het nieuwe bewind uit te maken. Het is begrijpelijk, dat zekere oude
burgemeestersfami-
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lies, meer of minder gecompromitteerd door langdurige ‘collaboratie’, niet terstond
geneigd waren om geuzen als Hooft als hun gelijken te beschouwen. Zij zagen in
hem een produkt van een volksbeweging, een verschijnsel des tijds. Hoofts vader
van zijn kant, geprikkeld door het conservatisme der ‘profiteurs’, die hij zijn leven
lang zal blijven bestrijden, en zich gedrongen voelend tot de bevestiging van de
positie van zijn geslacht, besloot, zijn zoon de best mogelijke opvoeding te geven.
Hij koos daartoe het middel, dat door alle eeuwen heen probaat is gebleken en waarvan
hij zelf de heilzaamheid had ondervonden: de buitenlandse reis. Op 17-jarige leeftijd
verliet P.C. Hooft Amsterdam om een reis door Frankrijk en Italië aan te vangen die
bijna drie jaar zou duren. In 1601 keerde hij over Duitsland terug. Hij was nu een
gevormd man, lang, mager, met bruine ogen en donkerblond haar. Gevormd, zeg ik.
Maar zijn lijfspreuk in die dagen luidde: veranderen can 't. Hij kreeg, thuiskomend,
een betrekking in de graanhandel van zijn vader.
Bepaalt de vader iemands positie temidden van zijn volle, de moeder bepaalt
iemands levenshouding. Ik weet niets van Hoofts moeder, Anna Blaeu, dan dat haar
zoon altijd de vrouw als volkomen de gelijke van de man heeft beschouwd, dat hij
nimmer gemakkelijke liefdesbetrekkingen heeft onderhouden met meisjes van lager
stand of met lichtzinnige meisjes, dat al zijn aangebedenen koel zijn en ongenaakbaar
en door hem worden aangesproken met ‘godin’ of ‘prinses’ en dergelijke titels, en
dat hij zich steeds in de liefde gedroeg ‘loshartich doch bedacht’, hetgeen zeggen
wil bedachtzaam. Reeds voor zijn vertrek naar Frankrijk en Italië was hij begonnen
gedichten te schrijven waarin een zekere theorie over liefde tot uiting kwam. Deze
theorie was tijdens de reis uitgegroeid tot een overtuiging, die, omdat zij naast zijn
geuzen-afkomst zijn leven bepaalt, hier in het kort dient te worden beschreven.
Liefde, aldus Hooft, is het levensbeginsel. God is liefde, 's werelds licht dat leven
wekt. De mens is door en voor de liefde geschapen. Evenals de zon het enige beeld
is dat wij ons van God
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kunnen vormen, zo is de natuurlijke liefde het enige pad naar het levensgeheim. Wij
leven om onszelf aan anderen weg te schenken, ja, wij hebben eerst een ziel, althans
de gewaarwording daarvan, als wij die in een ander hebben gevonden. Onbeantwoorde
liefde mag dus nog geen liefde heten, want het is eerst de wederliefde die de
waarachtige liefde, de uitwisseling der zielen, ontstaan doet. Enkel zinnelijke liefde
is een vorm van zelfbehoud. Zulke liefde is eenzijdig en brengt, als alle egoisme,
zielloosheid mee. Zij doet denken aan Narcissus, starend in water en in zijn eigen
beeld verdrinkend. Waarachtige liefde echter, gewekt door wederliefde, is, zoals hij
het uitdrukt, als twee narcissen op één stam. Zij spiegelen zich in elkander om in
elkanders beeld het eeuwige leven te vinden.
Ziehier het credo waarmee Hooft uit Italië terugkwam. Bij de naleving bleef hij
voorlopig onderworpen aan het ‘veranderen can 't’. Hij had tal van avonturen die
niet anders deden dan hem duidelijk maken dat hij zijn zusterziel nog niet had
gevonden. Hij betreurde dit ten zeerste en dit blijkt genoegzaam uit de vertwijfeling
in zijn stem, wanneer hij zich beklaagt op zichzelf aangewezen te blijven. Zo schrijft
hij in Venetië:
Ver uit de straten eng, en woelige canalen,
als snachts slaeprige wint de zee sacht overweyt,
ick op de stille vloedt mijn dachten sal verhalen,
die niet en antwoort, dan 't geen datmen selve seyt.

Nog drie jaar zal Hooft in onrust leven, in de onrust van Romeo voor hij Julia ontmoet.
Het wonder der liefde, en het enige wat men naar waarheid omtrent haar kan melden,
is dat zij in haar verwezenlijking alle verwachting te boven gaat. Dit heeft Hooft,
naar mijn inzicht, eerst ervaren, toen hij Brechje Spiegel ontmoette. Zij was een nicht
van de dichter Spiegel, de oudere tijdgenoot die Hooft het meest heeft bewonderd.
Zij stamde uit een aanzienlijk geslacht. Zij had vele aantrekkelijkheden, klein,
levendig, welgevormd als zij was. Maar dit alles telde al spoedig
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niet meer, telde althans minder dan dat zij Hooft liefhad en hem haar wederliefde
open en eerlijk bekende. Zijn credo ging in vervulling, zijn bedachtzaamheid werd
ontwapend, hij was onderste boven en had voor het eerst de geestelijke leiding
verloren. Aanvankelijk poogde hij zich te redden door aan de heilige ernst dezer
liefde de schijn van een vluchtig minnespel te geven. Zij ontweek dit, middelerwijl
hem op duizenderlei wijze haar liefde bewijzend, gelegenheden zoekend om hem te
omhelzen, dartel in gezelschap, plotseling ernstig in zijn armen, altijd ongeveinsd.
Als zij haar ogen naar hem opsloeg en langs zijn gelaat naar de sterren omhoog keek,
onhoorbaar biddend; als zij haar ogen sloot onder zijn kussen, zijn kus beantwoordend
en hem onderwijl smekend hun liefde niet te vernederen, begon hij zich
langzamerhand van de diepte hunner gevoelens bewust te worden. Hij hoorde haar
zweren dat zij hem liefhad, liefhad voor het leven; dat er voor haar niets meer bestond
dan hun liefde; dat hij haar mocht nemen, zo hij wilde, maar zou sparen, zo hij haar
liefhad; dat liefde een vernietigende kracht was, die aan alles deed verzaken en de
geliefden heenvoerde naar een rijk buiten deze wereld. Liefde vergde offers, vergde
haar leven en het zijne; maar het zijne, zeide zij, was te kostbaar. Hij had op aarde
werk te verrichten. God was liefde, stemde zij toe, maar God was ook goedheid.
Hooft begreep en begreep niet, dacht de liefde te kiezen en vroeg Brechje ten
huwelijk... Er deden zich onoverkomelijke moeilijkheden gelden, die wederom aan
Romeo en Julia doen denken. De oude burgemeestersfamilie, waartoe Brechje
behoorde, verzette zich tegen een verbintenis met een geuzenfamilie. Brechje en
Hooft namen afscheid. Het moest, volgens Brechje. Een heimelijke verhouding zou
beider ondergang zijn geweest, de scheiding zou alleen haar het leven kosten. Het
afscheid vond plaats op 8 januari 1605. Hij beloofde haar ‘eeuwig onderdaan’ te
blijven, zij dat zij hem een troosteres zou zenden. Een week later overleed Brechje
aan de gevolgen van een poging tot zelfmoord.
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Hooft was geen Romeo, hij was een dichter, dat wil zeggen iemand die zijn gevoel
niet in daden uitleeft maar zich al dichtende van zijn gevoel bewust wordt. Hij volgde
Brechje niet in de dood, maar het diepe woord van Kloos: ‘de mens moet sterven eer
de kunstenaar leeft’ werd aan hem bewaarheid. Zijn leven door Brechje gered en van
veranderlijkheid genezen, sloeg een definitieve richting in. Maar evenals een postduif
cirkelt boven de til alvorens zij het doel speurt en eensklaps heenvliegt, zo zien wij
Hooft nog een tijdlang in Brechjes omtrek toeven. Een maand besteedt hij aan
grafschriften voor Brechje in vier verschillende talen; dan voltooit hij snel zijn
‘Granida’, bij Brechjes leven begonnen, de liefde beschrijvend tussen een herder en
een prinses, in welke figuren men hem en Brechje herkent. Vervolgens ziet men hem,
menend dat hetzelfde bloed hetzelfde geheim bergt, met Brechjes zuster een ‘amitié
amoureuse’, of liever ‘consolatrice’ aanknopen, om, als hij bemerkt dat hiermee de
liefde weer theorie wordt, de relatie te verbreken en zich weer bij Brechjes
nagedachtenis te bepalen. Op de verjaring van hun scheiding dicht hij een ‘terugblik’;
twee jaar later is hij maandenlang aan een klaagzang op Brechje bezig, die hij nimmer
voltooid heeft noch ooit uitgegeven; vijf jaar na haar heengaan voegt hij nog een
nieuw slot toe aan het onsterfelijk gedicht dat hun afscheid hem ingaf. Inmiddels
heeft hij zijn koers vastgesteld, zijn vlucht genomen.
Hij verliet Amsterdam, verliet de zaak zijns vaders, ging, ofschoon reeds boven
de leeftijd, als student naar Leiden, volbracht in enkele jaren de studie, en liet zich
in 1609 door Prins Maurits benoemen tot drost te Muiden en baljuw van het Gooiland,
een rechterlijke betrekking welke nimmer tevoren aan een man zonder adellijke titel
was toevertrouwd. Hij is nu zelfstandig, ieders gelijke, staat boven de partijen en
enigszins terzijde van het leven in zijn vaderstad, waar hij zijn werk en zijn
persoonlijkheid des te zuiverder zal doen gelden. Maatschappelijk ambitie, zucht tot
promotie, koestert hij niet meer. Hij is vrij en onbevreesd, hij stelt eer in de perfectie
van zijn kunstenaar-
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schap en de onberispelijkheid van zijn levenswandel. Zich van de wereld afwendend,
houdt hij haar een ideaal voor, dat hij zich in de eerste plaats verplicht acht zelf te
belichamen. Het bestel der wereld, de mens en de maatschappij, onverschillig in
welke vorm, - aldus zijn gedachte -, zijn goed zolang zij zich in de oorspronkelijke
staat bevinden waarin ze zijn geschapen. Zoals de natuur heilig is, is ook elk prille
aanvangsstadium van een door mensen gestichte samenleving heilig. Maar de mens,
zodra hij zelf als schepper optreedt, loopt gevaar, daar hij niet over de volstrekte
liefde en goedheid beschikt, zijn eigen werk te verontreinigen. Steeds dreigt het
koningschap in tirannie, de republiek in partijschappen te ontaarden. Niet de
natuurlijke, maar de onnatuurlijke hartstochten, als hoogmoed en afgunst, zijn hier
schuld aan. Het geestelijk leven heeft geen ander doel, dan de onnatuur te beteugelen.
Als hij politicus was geworden, zelfs zonder partij, zou Hooft aan dit beginsel
reeds ontrouw zijn geworden. Hij zal zich dus blijven bepalen tot de invloed, die een
voorbeeldig kunstenaarschap krachtens de schoonheid en een voorbeeldig leven
krachtens de deugd plegen uit te oefenen. Tussen 1611 en 1618 ontwikkelt hij een
enorme letterkundige activiteit. Hij begint zijn gedichten te laten drukken, doet
‘Granida’ verschijnen, voorts enige jeugddrama's, ten dele reeds voor zijn buitenlandse
reis geschreven. Verder schrijft hij in deze jaren ons eerste klassieke drama, de
‘Geeraert van Velzen’, dat na 25 jaar nog Vondels ‘Gijsbreght van Aemstel’ ten
voorbeeld zal strekken; vertaalt, om Breero aan stof te helpen, de ‘Ipocrito’ van
Aretino; schrijft zijn ‘Baeto’, schrijft ten slotte, om de uitvoeringskosten van de
‘Baeto’ te dekken, in het laatstgenoemde jaar zijn ‘Warenar’, naar een gegeven van
Plautus, een klucht die door de taalbehandeling in onze literatuur onovertroffen is
gebleven. Het is hier niet de plaats om uiteen te zetten hoe Hooft in deze stukken
zijn hierboven in het kort tezaamgevatte gedachten tot uitdrukking bracht; hoe in het
bijzonder de ‘Geeraert van Velzen’ en de ‘Baeto’, het einde tonen van een ontaardende
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samenleving en de grondslagen van een nieuw begin. Liever wijs ik er nog terloops
op, hoe hij behalve als scheppend kunstenaar zich tevens in deze jaren bezig hield
met de ordening van de kunstenaarswereld. Eerst zuiverde hij, een nieuw reglement
ontwerpend, de oude rederijkerskamer, genaamd ‘ D'Eglentier’ of ‘ In Liefd
Bloeyend’. Vervolgens, toen nieuwe moeilijkheden niet uitbleven, stichtte hij met
Coster de ‘Academie’. Deze verenigde zich in de loop der jaren met de Brabantse
kamer ‘ 't Wit Lavendel’, en uit deze vereniging sproten de twee instellingen voort,
die nog in onze dagen Amsterdam de stad doen zijn die Nederland cultureel
vertegenwoordigt: de Stadsschouwburg en de Doorluchtige School, later uitgegroeid
tot een universiteit. Tot dit alles heeft Hooft met onvermoeibare werkkracht en
volstrekt onbaatzuchtig bijgedragen, vaak door de eerste stoot te geven.
Wij schrijven 1618. Het einde van het Twaalfjarig Bestand is in zicht, het land is
verscheurd door godsdiensttwisten. Maurits en Oldenbarnevelt, de twee aangewezen
leiders, zijn in een onderlinge strijd op leven en dood gewikkeld. Dit opmerkelijke
jaar, dat Vondel uit zijn melancholie wakker zal schudden en voorgoed met het
dichten ernst doen maken, was ook voor Hooft een keerpunt. Hij staakte gedichten
en toneelschrijfkunst, hij wendde zich tot het proza. Hij had een boodschap voor zijn
volk. Hij wilde doen zien hoe Henri IV van Frankrijk, Hendrik de Grote zoals hij
hem noemde, zijn land van zelfvernietiging had gered en tot nieuwe bloei gebracht.
Toen zijn werk gereed was, was het vonnis reeds over Oldenbarnevelt voltrokken
en hij moest de uitgave tot de dood van Maurits, tot 1626, uitstellen. Maar inmiddels
en bijna tegelijkertijd, waren twee andere plannen in hem gerijpt voor twee andere,
maar evenzeer als toonbeelden bedoelde werken. Hij wilde het Huis van Oranje de
geschiedenis en het lot van het Huis Medici te Florence voorhouden; hij wilde, ten
tweede en voornaamste, het Nederlandse volk het begin van zijn vrijmaking tonen
en het aansporen om aan de beginselen trouw te blijven. ‘Het Huis Medici’ is tijdens
Hoofts
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leven niet meer verschenen. Vermoedelijk heeft hij met publikatie willen wachten
tot de dood van Frederik Hendrik, op wiens begrafenis hij echter - naar reeds werd
vermeld - zodanig ongesteld werd, dat hij een week later overleed. Aan het tweede
werk, de ‘Nederlandsche historiën’, heeft hij de laatste twintig jaar van zijn leven
besteed. Het is, naast zijn lyrische poëzie, zijn meesterwerk. Nimmer is van het
beeldend vermogen onzer taal zulk een doordacht gebruik gemaakt. Om het visueel
element te accentueren, paste hij met grote gedurfdheid stilistische constructies en
verkortingen toe, ten dele aan het Latijn van Tacitus ontleend, winnend aan
aanschouwelijkheid wat hij aan leesbaarheid inboette. Zo wilde hij beelden uit de
tijd der geuzen voor immer ons volk inprenten. De eerste twintig boeken van dit
geschiedwerk, het verloop der gebeurtenissen tekenend van de kroning van Philips
tot de dood van Prins Willem, verschenen nog bij zijn leven, in 1642. Aan het vervolg
bleef hij werken tot zijn onverwachte dood.
Ik wil niet verzuimen nog iets te vermelden over zijn persoonlijk leven sinds het
heengaan van Brechje. Hooft is tweemaal getrouwd geweest. Het eerst met Christina
van Erp. Zij was jong en had een welluidende stem. Hij hield van haar, zoals men
houdt van de lente of van een landschap. Het kan zijn dat hij in haar de troosteres
zag, die Brechje beloofd had te zenden, of zelfs een herrezen Brechje. Hooft, die zijn
gedichten doorgaans ondertekende met een aanduiding van de naam der vrouw die
hem tot het schrijven daarvan had bewogen, noemt Christina telkens ‘Mithra Granida’,
de zegevierende Granida. Het kan ook zijn, dat hij haar huwde omdat het ledige slot
te Muiden, waar hij een jaar tevoren tot drost was benoemd, een ‘drostin’ nodig had.
Zij schonk hem vier kinderen, die allen, toen zij stierf in 1624, haar reeds in het graf
waren voorgegaan. Na drie jaar weduwnaar te zijn geweest, hertrouwde Hooft met
Leonora Hellemans, een rechtzinnige, vermogende weduwe, Antwerpse van afkomst,
en voorheen getrouwd met de bankier Bartolotti. Het huwelijk werd ingezegend door
de ortho-
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doxe predikant Smout, de ‘bête noire’ van Vondel en andere kunstenaars. ‘Paris vaut
bien une messe’, zal de vrijdenker Hooft zijn bewonderde Henri IV hebben nagezegd.
Leonora schonk hem de zoon die later zijn werken heeft uitgegeven.
Hebben deze vrouwen invloed op hem gehad? Christina wees hem de lieflijkheid
der natuur, Leonora richtte zijn blik naar de gerieflijkheid van een verzorgd interieur
en van maatschappelijk aanzien. Voor de eerste heeft hij deuntjes, voor de tweede
psalmberijmingen gemaakt. Voorts waren zij tijdverdrijf voor de eenzame werker.
Dit waren ook de talrijke vrienden en vriendinnen, die bij mooi weer Amsterdam
verlieten en het Muiderslot verlevendigen kwamen, pruimen etend, liederen zingend,
en, geletterd als zij allen waren, literatuur besprekend. Hebben deze gasten, die men
de Muiderkring pleegt te noemen en die Hooft, lang, mager, met bruine ogen en
grijzend haar, uit zijn werkkamer komend lachend tegemoet trad, invloed op hem
gehad? Zij hebben hem nog menig gedicht ontlokt, ter beantwoording van hun eigen
dichtwerk, of om voor geschenken en andere attenties te bedanken, en menigmaal
zijn dit meesterstukken geworden. Want er is geen gelegenheidsvers noch geringste
briefje in Hoofts handschrift, of er blijft een persoonlijk geluid in vibreren.

Bachs Mattheus-passie in onze eigen taal
Wie Bachs Mattheus-passie ten gehore brengt anders dan in de taal van het land waar
de uitvoering plaats heeft, maakt van een liturgische gebeurtenis een concertstuk. In
Nederland, in tegenstelling tot andere landen, placht en pleegt men dit gebrek aan
inzicht met de grootste kalmte aan de dag te leggen. Men verontschuldigde zich met
de bewering dat men in het Nederlands niet kan zingen, hierin gesteund door zekere
kringen van muziekbeoefenaars en muziekpedagogen, die, bij tekort aan goede
muziek op Nederlandse teksten, zichzelf en hun leerlingen met
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uitheems materiaal hadden geschoold. Met dit al bleef ons de rechtstreekse werking
van Bachs meesterwerk tot op heden onthouden. Als dit eerlang verandert, mogen
wij twee mannen dankbaar zijn. Ten eerste de dirigent - was het Schoonderbeek? die het eerst hier te lande het werk deed horen in een kerkgebouw, en ten tweede Jan
Engelman, die de opdracht aanvaardde om de tekst van de Mattheus-passie in het
Nederlands over te brengen. Bij hen sluit zich aan, als gelijkwaardige derde, de
toekomstige dirigent, die deze vertaling zal uitvoeren en de boodschap die de
wonderbaarlijke muziek brengt ook woordelijk zal doen verstaan.
Jan Engelman had veel kritiek te verduren nog voor hij een letter had geschreven.
Nu zijn vertaling in druk is verschenen, luwt de tegenwind reeds merkbaar. Men ziet
in, dat Engelman, wiens dichterlijk vermogen immer op ingeboren muzikaliteit
berustte, gedaan heeft wat van hem te verwachten was, en daarmee veler verwachting
overtrof. Zowel de wijze waarop hij de Staten-vertaling aanwendde voor de
recitatieven, als de handhaving van de toon van het kerkgezang in koren en
solistenpartijen, wekken bewondering. Koralen als ‘Gods wil geschiede voor altijd’
en ‘Mij heeft de wereld vaak misleid’ hebben een oorspronkelijkheid die aan Valerius
doet denken. Natuurlijk zijn er ook aanmerkingen te maken, maar men doet beter
die te laten rusten, tot de vertaling aan een uitvoering zal zijn getoetst, een uitvoering
die zonder twijfel voor ons land een belevenis zal worden. Want eerst dan zal de
Mattheus-passie hier worden ondergaan.

A. Roland Holst en Nederland
Nederland dat een hoofdstad heeft zonder regering en een residentie zonder volk, en
dat derhalve geen plaats vermag aan te wijzen waar zich de bedrijvigheid kan
concentreren en leidende gedachten zouden kunnen ontstaan, voorziet op een zeer
eigen-
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aardige wijze in zijn behoefte aan een wereldstad. Het land is bezig één stad te worden.
Inderdaad is Nederland, met zijn dichte bevolking, met zijn verkavelde grond, met
zijn door stadsuitbreidingen en lintbebouwingen overwoekerde natuur, met zijn
zuivelfabrieken, industrieën en autostrada's, reeds gedurende meer dan een kwart
eeuw daarheen op weg, terwijl al wat eenmaal ons land typeerde, de
plattelandsbeschaving met haar klompen en klederdrachten, de kleinstedelijke cultuur
met haar innig gevoelsleven en renaissancistische zwier, tot een onherroepelijk
overleefd verleden behoort.
Maar wij, verstokte particularisten, die, tenzij door godsdienst gedreven, huiveren
voor breder gemeenschap dan eigen kring of gezin, zijn, geestelijk gesproken, niet
toe aan de toekomst die in het heden openbaar wordt. Wij zijn, toen wij stadswallen
slechtten, binnenwateren droogmaakten, heidevelden ontgonnen, land scheurden,
mijnschachten boorden en met bewonderenswaardige bekwaamheid bruggen bouwden
en automatische telefoonverbindingen tot stand brachten, wel geen burgers gebleven,
maar nog geen wereldburgers geworden, ofschoon wij dit naar onze aanleg en
capaciteiten zouden kunnen zijn. Er stijgt, schijnt het, te weinig geest uit onze bodem.
Het is of de natuur, wier ongereptheid wij te dikwijls slechts uit winstbejag bevlekten,
wraak nam en ons onterfde. Zo hebben wij, technische scheppers, het geheime verband
verloren met de natuurlijke schepping, met de scheppingsmacht zelve, die een man
of vrouw tot mens, en een massa tot volk maakt. En in de wereldstad, die wij nochtans
vormen, althans bezig zijn te vormen, behelpt zich de menigte, die zich geestelijk
voeden en opvoeden wil tot het wereldburgerschap, met Duitse wetenschap, Franse
literatuur en Amerikaanse films, zonder zich echter de sociale condities, waaruit
leerboek, roman en cinema voortspruiten - de tucht, de vrijheidszin, de trustvorming
- eigen te maken, en blijft, voorlopig, een menigte, verstandelijk zeer ontwikkeld,
innerlijk zonder verbondenheid en dus onbeschaafd.
Niemand heeft dit huidige tijdsproces, waarin Nederland,
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voorheen een bond van een aantal steden en tussenliggend land, zich uitbreidende
tot één groot stadsplan, met buitenwijken, forensendorpen en natuurreservaten, zozeer
beseft, neen doorleefd, als A. Roland Holst. Hij is niet alleen een Nederlander en
een groot dichter; hij is, als groot dichter, Nederland. Ten koste van zijn natuur heeft
het hierboven geschetste proces zich in hem voltrokken, hij is ondanks zichzelf
stedelijk geworden, en hij deelt, half als de burger, die hij in zich vernietigt, half als
de wereldburger, die hij in zich verwezenlijkt, het wel en het wee van de nog vormen zielloze wereldstad. Hij moge als dichter ‘de wereld’ verachten en als ziener ‘de
stad’ het oord van zielsontucht noemen, men bespeurt terstond, reeds aan de haat en
hartstocht der woorden, dat hij stad en wereld diep in zich meedraagt en dat het
elementaire bestanddelen van hem zijn. De stad belichaamt voor hem deze wereld
en in het bijzonder vertegenwoordigt zij die onuitroeibare eigenschappen in hemzelf,
waartegen hij zich wapent als tegen een bederf. A. Roland Holst - om het met één
woord te zeggen - is een stadsmens, in wie de Stad en de Mens in een nooit
uitgevochten strijd zijn gewikkeld.
Zestig jaar geleden, in het jaar in welks meimaand A. Roland Holst werd geboren,
verscheen Gorters ‘Mei’. Dit grote gedicht zou de laatste en schoonste zang zijn van
onze natuur. Nog eenmaal, als onder de penselen der Haagse meesters, tintelde
Nederland van dauw en morgenzonlicht en zong een onbevangen lied, gewagend
van geen andere weemoed dan die van de liefde en een vroege dood. Mei, in de hemel
geteeld en uit zee ons land bereikend, doorzwerft geheel ons liefelijk landschap, van
de westelijke duinstreek tot de oostelijke heuvels. Zij dwaalt door duinpannen en
weiland, langs plassen en rivieren. Zij betreedt echter, als ik mij goed herinner, geen
kerk, geen straat, geen steeg. Zij doet geen kruid tussen oude klinkers ontluiken, zij
verricht geen wonderen in de achtertuinen of in bloemrekken op raamkozijnen. Zij
blijft trouw aan het vrije veld, waar zij bloemen strooit, trouw aan de blauwe lucht,
waar zij wolken ziet spinnen en een gelukzalig veelgodendom begroet.
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Nochtans is het Arcadië dat zij zingend doortrekt onmiskenbaar Nederland, zoals
het steeds weer valt te ontdekken. Onmiskenbaar Nederland is ook het oude stadje,
waarin Mei, als haar reis ten einde spoedt, ten slotte door de dichter wordt
binnengeleid. Het is een stadje van ambachtslieden en neringdoenden en zou als
stedelijk beeld van Nederland stellig verouderd aandoen, ware het niet dat de dichter
dit stadsbeeld had doorweefd met de sfeer van weemoed om Meis spoedig sterven
en daarmee het vergankelijke beeld had gemythologiseerd. Het stadje kreeg de waarde
van een onvergetelijke legende, van een herinnering aan geluk die steeds weer geluk
schenkt. Dit deed de dichter met een tact en een tederheid, die door niemand in onze
poëzie zijn overtroffen, tenzij dan door Gorter zelf, als hij aan het slot van het gedicht
‘zijn kleine Mei’ aan zee begraaft.
In Gorters verbeelding van het ongerepte landschap, de gelukzalige godenwereld
en het eenvoudige stadje lagen de wapens gereed waarmee A. Roland Holst de
wereldstad in zich begon te bestrijden. Landschap, godenwereld en stadje stelden
met hun blijmoedige onschuld de moderne maatschappij in een schuldig en somber
licht. Hij begon dromen te dromen van een betere samenleving in vervlogen dagen,
van de ‘voortijd’ zoals hij het later zal noemen, toen arbeid adelde, goden ingrepen
en het menselijk hart natuurgetrouw was, en hij kon deze dromen actualiseren door
ze te verbinden met de verlangens van het edele socialisme, dat ook de wantoestanden
in de grote steden en industriecentra bestreed. Zo werd de droom strijdbaar en bij
uitstek het wapen van de zuivere Mens tegen de morsige stad binnen in hem, waarvan
hij niettemin de tevergeefs ontvluchtende bewoner bleef. Tot daden ging de dichter
niet over. Hij heeft geen handenarbeid verricht, als Ruskin en Morris, geen kolonie
gesticht, als Van Eeden, geen cursussen voor arbeiders gegeven, als Gorter. Hij bleef
met ‘leege handen’, zoals hij het uitdrukt. Het moest, hij kon niet anders. Elke
inmenging in de wereld zou voor zijn zuiverheid noodlottig zijn geweest. De droom
was even streng en volstrekt als het ‘weest dan gijlie-
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den volmaakt’ van het Evangelie. De droom was een geducht wapen, een tweesnijdend
zwaard in het tweegevecht in de dichter. Mens en Stad zijn de partijen. Ziel en bloed
noemt de dichter ze.
Vooral het ongerepte landschap was een bron van zielskracht. De stem van heide
en bossen, die tot in het onlangs gepubliceerde gedicht ‘In ballingschap’ doorklinkt,
heeft, tezamen met motieven als sneeuwval, herfstgoud en schemering, die aan de
wereld een kortstondige ongereptheid verlenen, en met de aanhankelijke liefde,
getuigend van een aan de aarde gebonden hart, geheel het jeugdwerk van A. Roland
Holst beheerst. Men leze in zijn eerste bundel ‘Verzen’ sommige gedichten als
‘Sneeuwliedje’, ‘Aan de schemering’, ‘Herfstdag’ en ‘Vervreemd’ om er slechts
enkele van blijvende waarde te noemen, en men heeft een indruk van de grondvormen
waarin landschap en liefde in al zijn later werk zullen blijven optreden. Maar weldra
zal de stedeling, in het terecht beroemd geworden ‘Het stille huisje’, de landelijke
stilte de rug toekeren. Het land immers is des doods. Wij zijn als ritselende blaren.
Wij zijn onvolmaakte herrijzenissen van de onvolmaakte voorgeslachten die in de
akkers te ruste zijn gelegd. Hoe te ontkomen aan deze ‘oude hinderlaag van bloeien
en welken’, die te gevaarlijker blijkt naarmate zij liefelijker schijnt? De bloedwarme
liefde is een valstrik, de bloemen kwellen, de vruchtbaarheid is een vloek,
bestendigend de kringloop van dood en leven. Is bevrijding mogelijk? Misschien.
Er is het lied, onaantastbaar aan de kringloop ontstijgend. Er is - naar de volksmond
terecht zegt - het ‘gevleugelde’ woord.
In gedichten als ‘Oud lied’ en ‘Alleen mijn lied’, opgenomen in de bundel ‘Voorbij
de wegen’, wordt met grote duidelijkheid gemeld, hoe de dichter ‘de dood der
wouden’ en ‘de listen van het bloed’, zoals hij elders in dezelfde bundel zegt,
ontvlucht, en zich wendt naar de zee. ‘Homme libre, toujours tu chériras la mer’,
heeft Baudelaire geschreven. Tijdens een verblijf op de Engelse rotskust, waar hij
‘De belijdenis van de
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stilte’ schrijft, ervaart hij, dat de zee niet slechts stilte schept door de wereld te
overstemmen, maar dat de stilte die zij schept een bron van het woord is. ‘La mer
est plus belle que les cathédrales’, om een ander Frans dichter, Verlaine, aan te halen.
Maar de zee in Engeland, zoals hij die beschrijft met schuim en nevels, heeft nog
veel gemeen met de landelijke vertroostingsmotieven als sneeuwval en schemering.
Zij geeft visioenen, geen kracht. De zielskracht die de dichter van node heeft en die
hij nu weet dat de zee kan schenken, zal hij weer in Nederland vinden, en wel in de
laatste strook ongereptheid die Nederland bezit, het strand en de duinen. Hier geen
rust als in de bossen, geen berusting als op de velden. Hier norse, weerbarstige,
voortdurend vijandelijke onrust; hier scherpe wind en verbolgen water; hier zand dat
verstuift en zich niet laat bebouwen; hier zuiverende kou en vuur van
zonsondergangen; hier adel en armoede en eenzaamheid zonder vrede als in het hart
van de zwerver; hier de kreet der meeuwen; hier de wereld in haar einde en eeuwig
begin. Dit is het gebied waarin de ontkomen Mens ‘vreemd en verzaligd’ ontwaakte,
toen hij, zoals beschreven staat in het gedicht ‘Wedergeboorte’ uit de bundel ‘Voorbij
de wegen’, zich na de ondergang der wereld had herenigd met God en Kind en tussen
bloemen te slapen gelegd.
Op het Nederlandse strand, anders dan op de Engelse rotskust, staat men oog in
oog met de zee. De smalle strook ongereptheid tussen geestgrond en branding was
niet slechts een toevluchtsoord en grensvesting voor de dichter, maar tevens een
bruggenhoofd naar elders, een drempel van een andere wereld. Deze andere wereld
werd in de geruchten van wind en water waarneembaar. Er bevond zich daarachter
een ‘verre zee’, dikwijls genaamd ‘de geheime zee’, en in die tweede zee lag het
eiland der zaligen. Met andere woorden, de zee ontsloot een godenwereld, of liever
een gemeenschap van onsterfelijken, want de zaligen zijn van ander maaksel dan
Gorters Germaanse goden. De zaligen, of ‘beminden’, zoals ze vaak worden genoemd,
zijn voormalige mensen, helden of schone vrouwen, die door
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bijzondere verdiensten, in het bijzonder door hun hartstocht hoog te houden,
onsterfelijk zijn geworden. Zij onderhouden op mystieke wijze het verband met onze
wereld, eenmaal de hunne, door vibraties van wind en water, vuur en bewogen
woorden. Zij kunnen zich in allerhande verschijningsvormen openbaren, ook in
menselijke gedaante. Zij verschijnen om raad aan de mens te geven, en die raad is
van hoge waarde, daar hij komt van een onsterfelijk wezen dat ook zelf eenmaal
mens was. Zulk een raad niet opvolgen betekent ziekte of zonde. De zaligen, als
gevers van voorschriften, als toonbeelden van menselijk gedrag, zijn dus sterk ethisch
getint in vergelijking met de Germaanse goden. A. Roland Holst ontleende zijn
zaligen aan de Keltische mythologie, getuige zijn ‘Deirdre en de zonen van Usnach’,
‘Het lied buiten de wereld’, zijn vertaling van Brans zeereis, en andere bewerkingen
naar Ierse gegevens. Maar mag men nog van ontlening spreken, waar van geloof
sprake is? Scheppingen der verbeelding zijn geen verbeelding meer, als zij de droom
versterken en een beslissende invloed uitoefenen op het leven.
Met de zee als beeld van de ‘verre zee’ voor ogen, bond nu de Mens, bewust en
gewapend, de strijd tegen de Stad aan. De Mens heet voortaan de ‘vervoerde’, de
‘bevlogene’, de ‘ontembare’, of - in mineur - de ‘eenzelvige’, de ‘verlatene’, de
‘verlorene’, terwijl de Stedeling de ‘neerslachtige’ heet, de ‘ontvleugelde’, de
‘verduisterde’, of zoals in het laatste gedicht - ergst van al - de ‘bevredigde’. Dat
deze benamingen, die men met vele kan vermeerderen, alle adjectieven zijn, bewijst
reeds dat hier geen strijd plaats vindt tussen personen of wezens, maar tussen
eigenschappen in één en dezelfde persoon. De strijd is er des te heftiger door. Geen
wreder oorlog dan burgeroorlog, geen verbetener vete dan tussen broeders, als de
strijd eenmaal ontbrand is. Van zulk een strijd in het hart van een dichter, letterlijk
gevoerd op leven en dood, getuigen de beide dichtbundels ‘Voorbij de wegen’ en
‘De wilde kim’. Ze vormen de vleugels van een drie-luik, waarvan het middenstuk
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bestaat uit het prozaverhaal ‘ De afspraak’, een levensbeschrijving van de dichter,
een zelfportret Rembrandt waardig. Wie dit drie-luik ontvouwt en het verloop der
krijgsverrichtingen volgt, - want ook de beide dichtbundels vormen door de
rangschikking der gedichten een autobiografisch verhaal -, zal zien dat in deze strijd,
die een inwendige is, de nederlagen worden behaald, de overwinningen geleden. ‘
Voorbij de wegen’ schildert het afscheid van het land, de komst aan zee, de ontdekking
van de ‘geheime zee’ met het eiland der zaligen, beschrijft de weerklank van hun
lied in het hart van de dichter, en besluit met zijn verklaring aan hun roep als aan
een roeping gehoor te geven. In het prozaverhaal ‘De afspraak’ verschijnt een der
zaligen in een menselijke gedaante, het midden houdend tussen een monnik en een
krijgsman. Hij beveelt de dichter bij water te gaan wonen. Deze vergeet lange jaren
de afspraak; later, als hij de afspraak indachtig wordt, weifelt hij. Hij beseft dat het
leven niet te winnen is zonder het te verliezen. De beschrijving, hoe hij, door een
tikkende kraan aan de afspraak herinnerd, uit het huis van een geliefde die hem
beledigde de Stad ontvlucht, en in een derde-klas-spoorwegcoupé, in gezelschap van
een vrouw met een zuigeling, een bleke man en een harmonikaspeler naar het
duingebied reist, behoort tot het schoonste dat in onze taal werd geschreven. Houdt
de dichter de afspraak als hij aan zee komt? Hij heeft begrepen dat hij zich door wind
en golven moest doen bespelen, niet dat hij zelf een bespeler moest zijn. Hij laat de
zee onbevaren. Zijn hart, zoals hij het uitdrukt, blijft ‘een golf die niet kan breken’.
Weldra zal de zee een aanklacht doen horen en een tergend droomgebied worden.
Het verhaal ‘De afspraak’ eindigt, dat de dichter betwijfelt of hij aan zee zal sterven.
Misschien zal hij toch naar de stad en de geliefde die hem kwetste teruggaan. Uit
deernis. Maar dan zal, aan de wand van haar kamertje, de beslagen spiegel zich als
een venster openen en hem in zijn doodsuur de ‘verre zee’ doen zien. In ‘De wilde
kim’ verlaat de dichter de onbevaren zee, zoals hij eenmaal ‘met leege handen’ het
land heeft verlaten. Van het land
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droeg hij een weemoedige herinnering mee; van de zee blijft in hem de verbolgen
kim - lees: de tweede zee - die hem zijn afvalligheid bitter verwijt. Steunpunten op
aarde heeft de zuivere Mens niet meer, behalve kristal en spiegel, beelden van de
éne kern en het tweevoudige leven. Het zwerven is voorbij, de inkeer vangt aan.
Doorgaans zijn de gedichten, waarin deze inwendige strijd wordt beschreven,
breed van slag en langzaam van allure. Dan schilderen ze een geheel
ontwikkelingsproces of betrekken een stadium daarvan op de eeuwigheid, zoals het
prachtige ‘Winteravondval’, een strandwandeling beschrijvend, of ‘Het onweer’, aan
de grootse slotscène van Dostojewsky's ‘Idioot’ herinnerend. Zulke gedichten zijn
te lang om hier aan te halen. Soms echter zijn ze kort. Ze hebben dan de aangrijpende
grootheid van berichten uit een muitend schip in nood, of bevatten de van tranen
blinkende blijdschap om een wapenstilstand.
In het eerste gedicht, hieronder aangehaald, strijden ‘vervoering’ en ‘wanhoop’.
Wanhoop, als een poolreiziger, als een vertegenwoordiger van de opdringende
civilisatie, plant de vlag in het sneeuwveld van een smetteloos hart. Het gedicht is
‘De verlorene’ getiteld. Het tweede, dat ‘Van een kind’ heet, behoeft geen nadere
uitleg.

De verlorene
Elke zeldener keer
sterft vervoering dronkener;
elke nieuwe keer
neemt de wanhoop donkerder
overhand,
en hij plant
op het hart verloren
de zwarte vlag,
waar de tijd nacht en dag
nog in wappert, eenzaam om te hooren.
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Van een kind
Zoolang ik maar met hem speelde
bleef mijn heimwee wel vervuld
in zijn wiegekleine weelde,
want hij lachte mij vrij van schuld
vlakbij uit het eeuwige leven
gelijk ook het water lacht:
eerder dan de wereld, even
klinkklaar en vanzelve en zacht,
enkel gelijk water zijnde.
O, het lachen van het kind
voor de wereld en na haar einde van een kleine blinkende wind
vertelt het, die eens uitgezonden
zal worden over trots en pijn,
totdat Babylon en Londen
vergeven en vergeten zijn.

Het is hier de plaats om een enkel woord over de taal van A. Roland Holst te zeggen.
Men zal dan tevens als het ware het terrein verkennen, waarheen de strijd zich
verplaatste, nadat de dichter de zee verliet. De taal van A. Roland Holst kenmerkt
zich niet door woordenrijkdom, wel door de rijkdom en gaafheid der woorden. Ik
ken geen tweede dichter in onze dagen die zich zo zelden van afkortingen bedient.
Bij uitzondering slechts schrijft hij ‘enkle’ voor enkele, ‘andre’ voor andere, ‘'t’ voor
het, ‘scheemring’ voor schemering, en dergelijke besnoeiingen, waarmee men aan
woorden een toonloze lettergreep ontneemt om ze gemakkelijker in de geijkte
versmaat te doen passen. Zulke middelen, schijnbaar steun vindend in ons
gemeenzaam spraakgebruik, versmaadt A. Roland Holst. Hij geeft ieder woord de
vereiste lengte, toont zelfs voorliefde voor de verlengde vormen, als ‘henen’ voor
heen, ‘harte’ voor hart, ‘vleu-
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gelen’ voor vleugels, ‘zelve’ voor zelf, en zo meer. Daar hij nochtans in de versregels
het metrum handhaaft en het voorgeschreven aantal lettergrepen niet overschrijdt,
zijn in zijn poëzie de toonloze lettergrepen ver in de meerderheid, terwijl hij er
bovendien voor zorgt, dat de voegwoorden en voorzetsels - in overeenstemming met
de gesproken taal - geen nadruk hebben, behalve in een bijzonder verband. Het gevolg
van een en ander is, dat zijn ritme de bovengemelde brede slag krijgt, reeds door
minder steunpunten te hebben, en dat de weinige geaccentueerde woorden uit de
toonloosheid naar voren treden, als verfstreken uit een in schaduw gehouden
achtergrond. Geen onzer taalmeesters verstaat zozeer de kunst van het accelerando
en rallentando en van het contrast dat wordt teweeggebracht, wanneer lange,
vervloeiende woorden, die gelijk vioolstreken zijn, afwisselen met de paukslag van
het korte, steigerende, één-let-tergrepige woord. Wil men een voorbeeld, men leze
de laatste vijf regels van ‘Westwaarts’, het gedicht waarmee ‘ Voorbij de wegen’
besluit, en men geve zich rekenschap van de zwaarte der klanken in de woorden ‘te
loor’ en ‘bruist’, in het eerste geval gevolgd door nadreunende alliteraties, in het
tweede door een alliteratie voorafgegaan. Ter verduidelijking diene, dat ‘als’ in de
eerste regel ‘zoals’ betekent en een vergelijking inluidt.
want als de boomen, in den zeewind, in den regen,
westelijk, en te loor, en langs de laatste wegen,
zoo wij, voortvluchtigen, naar waar de branding bruist
der ziel, en achter ons verruischt
stervender werelden verschemerend bedroeven.

Na ‘De wilde kim’ bestaat er lange tijd voor de dichter geen buitenwereld meer, dan
elementair in het kristal samengetrokken of in de spiegel verdubbeld. Hij wordt nu
een ‘neerwaarts ingekeerde’, hij ‘graaft naar genade’. Zijn strijd is een strijd om het
eigen bestaan geworden, een to be or not to be, waarbij de Mens het to be, de Stad
het not to be vertegenwoordigt. De
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bespiegelingen in proza die hij in die jaren van tijd tot tijd schreef en onder de titel
‘In gedachten’ publiceerde, - later bijeengebracht in een boek ‘Uit zelfbehoud’
genaamd -, en de fragmenten gekristalliseerde poëzie, met grote tussenpozen ontstaan
en later verzameld in de dichtbundel ‘ Een winter aan zee’, geven de overtuiging,
dat Stad, Zee, Goden en Samenleving nog slechts de uitdrukkingsmiddelen en
formules zijn waarmede een eenzelvige van zichzelf de laatste rekenschap aflegt en
de stiptste verantwoording eist. Het boek ‘ Uit zelfbehoud’ bestaat uit niets dan
geconfronteerde spiegelbeelden die elkaar bestrijden. Ziel strijdt met bloed, geest
met brein, wezen met karakter, gezicht en gehoor met reuk, smaak en tastzin; voorts
eeuwigheid met uur, waarheid met feit, kunstenaar met bankier, zwerver met
krantenlezer, en hoe verder de doubletten mogen heten. Is ‘Uit zelfbehoud’ een
handgemeen van ik tegen ik, ‘Een winter aan zee’ is een handgemeen van alles tegen
alles totdat alles tot niets is herleid. De wereld is er ‘oud’, de schoonheid ‘een
toverkol’, de huizen staan ‘leeg’, de ‘arme wind’ is een marskramer die met
herinneringen leurt; voorts is de zee ‘godverlaten’, de stad ‘een moordkuil’, de tweede
zee ‘breekt groots in de stilte des doods’, de eilanden zijn ‘vergeten’. Somber en
magistraal is dit boek. Elke regel verraadt de hand van een meester, voor wie de
wanhoop de enige hoop blijft, de vernietiging de enige rechtvaardiging. Maar uit
welke bron van ongereptheid putte de Mens nog zielskracht tot het te boek stellen
van deze ‘woorden van weedom’, gelijk de dichter zelf zijn ‘Een winter aan zee’
noemt, en tot volharding in deze losgeslagen leegte?
A. Roland Holst is dichter. Zijn eerste en laatste domein is de taal. De taal is erts
en sterren, dieper dan de zee, hoger dan de stad. Zij verbindt en omvat enkeling en
gemeenschap. Zij is tastbaar en onaantastbaar. In haar, die toegang verschaft tot
‘wereld's kern’, kan men doorgronden ‘wat de wereld vergat’, zoals hij het uitdrukt
in de twee strofen uit ‘Een winter aan zee’ die men hieronder aantreft.
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Sinds ik, den droom verhoor
afnemend, een ertsader
van het geheim aanboor,
waardoor (en 't is haar wezen)
ik wereld's kern benader,
is 't dat tot elken prijs,
ik ook van 't hart nu dezen
neerwaartschen inkeer eisch.
Zij voorspelden mijn lied
ijl einde in leegte en koude Maar zij begrepen niet
wat heimwee kan: tot wonden
verhevigt het verouden
oog en oor, en brandschat
de taal, om te doorgronden
wat de wereld vergat.

Reeds lang voordat de dichter zich tot onverbiddelijke inkeer en taaldelving beperkte,
had hij voorkeur betoond voor woorden als ‘te loor gaan’, ‘te keer gaan’, ‘op til zijn’,
woorden, die als bewaarde wortels van woorden aandoen en onbeschadigd van kracht
zijn. Ook werkte hij altijd bewust met woordverbindingen als ‘nacht en dag’, ‘huid
en haar’, waarin de woorden paarsgewijs optredend, een meerwaarde aan uitdrukking
krijgen. Ontelbaar zijn in zijn poëzie woordontmoetingen als ‘wieg en graf’, ‘vuur
en maan’, ‘erts en arend’, ‘vorst en vagebond’, ‘droom en dood’, ‘uur en feit’, ‘daad
en wil’. Hij bemerkte dat men aan staande uitdrukkingen als ‘wind en weer’, ‘geld
en goed’, ‘om der wille van’, ‘stuk voor stuk’, nieuw leven kan inblazen door ze met
een verandering of toevoeging persoonlijk te kleuren. Zo schreef hij:
... de wind en het grauwe weer gaan over mijn hart...
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en een reeds oud gedicht vangt aan met:
... zij wikken en wegen hun geld en hun god...
en eindigt met:
... om der eenzame wille van sterren en wind.
terwijl men in een later gedicht, van 1931, leest:
... stuk voor knoestig stuk ruk het uit en breng het weg
Het laatste citaat is ontleend aan een gedicht ‘Van den droom’ getiteld, een gedicht
dat, hoewel het zeer lang is, van begin tot einde uit gekoppelde woorden bestaat,
aaneengesmeed door alliteratie, betekenisovereenkomst, betekeniscontrast, rijm of
anderszins. De zware klank doet aan de Edda denken. Het is een poëzie van in
beweging gebrachte zegswijzen uit de volksmond en scherp geformuleerde begrippen.
In de bundel ‘Onderweg’, een verzameling van gedurende twintig jaar niet in andere
boeken opgenomen werk, kan men dit proces in de taal van A. Roland Holst door
de jaren volgen, een proces dat, zonder zijn meesterschap, een procédé zou zijn
geworden.
Toen ‘Onderweg’ verscheen, was de tweede wereldoorlog reeds uitgebroken. De
schrikdroom werd bevestigd. Boosheid had zich met verbolgen en vijandelijk
geworden Schoonheid verenigd en vernietigde de Wereld. Maar in de taal was de
eenzame met zijn volk in rampspoed verbonden. Onverschrokken hield hij stand,
‘zonder schild, maar met betrouwen’, zoals hij zegt in het prachtige gedicht gewijd
aan de nagedachtenis van Du Perron en Ter Braak. Geen geus heeft, naar mijn weten,
zo treffend geformuleerd hetgeen de vrije Mens tijdens de bezet-
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ting voelde, als geschied is in de drie volgende strofen van hetzelfde gedicht.
Want elk vrij mensch moet zich klaar maken
te blijven staan zooals hij lag:
binnen bereik; niet te genaken,
staande schijndood; geen schild; geen vlag:
zoo overdag.
Maar elk gaat, als de nacht komt vallen,
staan aan zijn open raam, en slaat
zijn oogen op, en weet door allen
zich aangezien, en ondergaat
waar het op staat.
Dan haalt, aan ziel's nog open ramen,
tegen der horden slavenkracht
de vrije moed van den eenzame
zijn hart op aan de wereldnacht
waarin hij wacht.

Ziehier de vernietiging gerechtvaardigd, ziehier de wanhoop die hoopt. Door
achterlating zijner natuur, door inkeer die hem voerde tot de verbondenheid met de
mensheid, is A. Roland Holst een vrij mens geworden. Ondanks zichzelf, dank zij
een lot dat hem buiten zichzelf deed treden. Hij zij Nederlanders ten voorbeeld.

A. Roland Holst en de postbode
Aanstaande zondag viert de dichter A. Roland Holst zijn zestigste verjaardag. Het
feit zal stellig niet onopgemerkt blijven. Alle couranten van Nederland, Indonesië,
West-Indië, België en Zuid-Afrika, waar hij nog onlangs zulk een geslaagde tournee
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maakte, zullen de gelegenheid aangrijpen om zijn portret te brengen, een karakteristiek
van zijn werk te geven, zijn levens-loop te schetsen en zijn betekenis als dichter
uiteen te zetten. Terecht. Hij heeft de geest van zijn tijd voorbeeldig vertolkt en met
de macht van zijn taal een verbondenheid geschapen die het kostbaarste goed is der
stervelingen. Maar laat ik niet trachten vooruit te lopen op wat anderen zoveel beter
zullen zeggen. Laat ik trachten te beschrijven wat op de morgen van het jubileum
gebeuren zal in het eenzame huisje te Bergen, waar de dichter woont. Ik ben het door
de merel in de tuin te weten gekomen.
De dichter zal ontwaken. Terstond zal hij in hevige strijd verkeren. Want reeds is
het besef tot hem doorgedrongen dat dit een bijzondere dag is en hij zal dit tot elke
prijs voor zichzelf willen ontveinzen. Tijdens de strijd zal hij de ogen nog gesloten
houden. Als hij ze opslaat, is de strijd gewonnen. De dag blijkt een gewone dag te
zijn, dat wil zeggen zo bijzonder als elke gewone dag. De voorjaarshemel is al blauw.
De wilgen vormen een scherm van zilver loofwerk buiten het venster. Rondom, wijd
en zijd, het Noordhollandse landschap met hier en daar het puntdak van een
boerenplaats, omringd door zwaar geboomte. Geheel in de verte de duinenrij. Stilte,
tastbare stilte, verbroken en verdiept door het leeuwerikslied en de schier hoorbare
ademhaling van de onzichtbare zee.
Hij zal opstaan, hij zal in het badkamertje naast het slaapvertrek, de kraan
openzetten. Hij zal, zodra het water een hand-breedte hoog in de badkuip staat, in
de kuip plaatsnemen en met een grote spons enige malen boven zijn hoofd en
schouders een stortbui teweegbrengen. Hij zal zich drogen, zijn haar borstelen, een
badmantel omslaan en naar beneden gaan.
Bij het afdalen van de trap zal hij onverwacht nogmaals te kampen krijgen met
het besef dat dit toch een bijzondere dag is. Gewoonlijk ligt er post op de vloermat
onder de brievenbus. Vandaag ligt er niets, terwijl een jubilaris redelijkerwijze mag
verwachten, dat hij zijn deurmat besneeuwd zal vinden door de
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vracht die de postbode naar binnen heeft geworpen. Maar het verschijnsel is
verklaarbaar en de lichte teleurstelling wordt spoedig bedwongen. Het is immers
zondag. Op zondagen wordt geen post bezorgd. Wel kan men die, op een zeker uur,
in het dorp ten kantore zelf gaan halen. Maar hij zal zich wel wachten! Welk een
bestiering des hemels dat het vandaag juist een zondag is! Zonder stoornis van buiten,
zonder de fatale gelukwensen, die een dag onherroepelijk ongewoon plegen te maken,
zal hij nu in staat zijn - zo meent hij - de kostbare morgenuren, zoals gebruikelijk,
aan zijn werk te besteden.
Ieder spoor van misnoegen is verdwenen, iedere nieuwe aanslag op zijn rust schijnt
uitgesloten, nu de dichter, na in het keukentje theewater opgezet te hebben, de ruime
kamer betreedt die hem tot woon- en werkvertrek dient. Deze kamer ontvangt van
drie zijden licht. Zij is als het rijk van Karel de Grote, de zon gaat er niet onder. 's
Morgens rijst zij bij de schrijftafel nabij de glazen tuindeuren, des middags staat zij
in het midden-raam en bestraalt het servies op de ronde tafel, 's avonds daalt zij achter
het venster tussen de boekenkasten, terwijl het haardvuur aan de noordelijke wand
gedurende de nacht aan haar gloed herinnert. Boven de schouw is een brede spiegel
die de gehele kamer bevat en helderder herhaalt. Er is iets dat aan de zee doet denken.
De kamer is altijd dezelfde en toch altijd anders. Ook hebben de voorwerpen iets
verzonkens, alsof ze zich op de bodem van een oceaan bevinden en verre reizen
herdenken.
Met snelle schreden zal de dichter de kamer doorschrijden om de glazen tuindeuren
te openen. Hij zal op de drempel naar de tuin geruime tijd blijven staan. Achter hem
is de werktafel met de in zijn sierlijk handschrift beschreven bladen, voor hem de
wilgenhaag waar het daglicht in tintelt. Hij staat in de volle zon. Hij voelt de warmte
op zijn lichaam waar de badmantel dit vrijlaat. Hij behoeft zich niet om te keren om
de woorden te lezen die achter hem op de beschreven bladen staan. Ze staan er
trouwens niet meer. Ze hebben zich reeds van het papier losgemaakt
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en zweven als vlinders tussen de prevelende wilgen. Hij volgt gespannen hun vlucht.
Van tijd tot tijd drukt hij de ogen dicht wegens het felle zonlicht. Van tijd tot tijd
strijkt hij met de knoestige hand door zijn van zonlicht blinkende haar. Dan zal hij,
de deuren open latend, wederom met snelle schreden de kamer doorschrijden en in
de keuken thee gaan zetten.
Het ontbijt zal nog maar nauwelijks gereed zijn, als de voordeurbel zal schellen.
Ofschoon de keuken gelegenheid biedt om te zien wie op de stoep staat, en de dichter
van deze gelegenheid een behoedzaam en langdurig gebruik maakt, zal hij er niet in
slagen de bezoeker aan zichzelf te herkennen, want de man heeft iets bekends en iets
onbekends. Eerst als hem de zware tas is opgevallen, die met een riem aan de schouder
wordt gedragen, zal hij in de wachtende gestalte de postbode van het dorp zien, die
zijn dienstkleding voor zondagse kledij heeft verwisseld. Hij zal besluiten open te
doen.
‘Goeden morgen’, zegt de postbode, zijn hoed afnemend. ‘Mag ik u even storen
en binnenkomen?’ De dichter zal iets ter verwelkoming mompelen, zal de hoed in
ontvangst nemen en aan de kapstok hangen, en zal vervolgens zijn gast doen voorgaan
naar de grote kamer. Daar zal hij hem helpen een zekere schroom te overwinnen
door hem een stoel en een sigaret aan te bieden.
Een postbode, aldus zal de postbode aanvangen, komt onwillekeurig veel aan de
weet. Zo heeft hij door de stapels brieven, briefkaarten en gelukstelegrammen, die
voor de dichter binnenkwamen, terstond begrepen welk een bijzondere dag het
vandaag is. Zestig jaar is een mijlpaal. Men mag er bij stilstaan. Het is wel een
gelukwens waard. Hierbij zal hij zich verheffen om de hand van de dichter te drukken.
Geheel het dorp, zal hij voortgaan, is trots op zijn dichter, wiens gedichten men door
de radio hoort, wiens naam en portret men in de couranten ziet prijken en die toch
zozeer de hunne is. Men ziet hem dagelijks wandelen of fietsen. Hij heeft steeds voor
iedereen een groet en goed woord over. Hij is niet alleen een bekende, maar ook mag hij
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het zeggen? - een beminde figuur in de gemeenschap geworden al houdt hij zich
begrijpelijkerwijs wat afzijdig, en al speelt hij niet meer mede, zoals vroeger, in het
amateur-toneelgezelschap. Zoals men zich de dichter niet kan indenken zonder de
onafscheidelijke wandelstok, zo kan men zich het dorp niet meer indenken zonder
de dichter. Maar op een verjaardag mag men niet met lege handen komen. Vandaar
dat de postbode besloten heeft, uitzonderingsgewijs, ofschoon het zondag is, de post
bij de dichter aan te reiken. Hij doet dit niet in functie, maar uit vriendschap. Daarbij
zal hij opstaan, zijn tas openen, en de ronde tafel zal weldra te klein blijken voor de
inhoud ervan.
Nu is het de dichter die een schroom heeft te overwinnen. Hij zal, de brieven stuk
voor stuk optillend en soms aan beide kanten bekijkend, enige ogenblikken geen
woord weten te zeggen. Dan zal hij de postbode aanzien, hem de hand reiken en hem
voor zijn komst bedanken. Hij zal de fles sherry gaan halen, die hij voor zekere
eventualiteiten gereed heeft gezet, en twee glazen inschenken. Daarbij zal de postbode
weer gaan zitten en op de treffende overeenkomst wijzen tussen hem en de dichter.
Ook hij wordt dit jaar zestig, en wel tegen Kerstmis. Maar er is meer. Hoe lang
publiceert de dichter al gedichten? Veertig jaar? Dat is even lang als hij postbode is.
Het is een hele tijd. Het is even lang als de Joden in de woestijn hebben gezworven.
De dichter zal hierop zeggen dat hij de postbode altijd heeft benijd. Bij een
verandering van het maatschappelijk bestel, zal hij, zo mogelijk, postbode worden.
Een postbode schept de gemeenschap. Als de belastingbiljetten en liefdesbrieven
niet werden rondgebracht, zouden er geen ministers en huwelijken zijn. Altijd als
hij de postbode met zijn zware tas langs 's Heren wegen voorbij ziet gaan naar de
verste boerenplaatsen en zomerhuisjes in de duinen, bevangt hem een schaamte dat
hij een boek met gedichten ‘Voorbij de wegen’ dorst te noemen.
De postbode zal antwoorden dat men over gedichten niet gering moet denken.
Zijn inzicht is, dat Mozes, die zijn volk door de woestijn voerde, een groot man was,
maar dat niet door
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diens wetten en wonderen het volk de zwerftocht heeft volgehouden. Dat was te
danken aan de dichters, die 's avonds bij de kampvuren het Beloofde Land bezongen,
het verlangen levend hielden en de vleespotten van Egypte deden vergeten. Zonder
dichters geen grote daden. Hij, de postbode, zou zich niet schamen dichter te zijn.
Hij zou het een genade achten.
Zij zullen klinken en de glazen ledigen. De dichter zal zeggen, dat de wereld
inderdaad een woestijn is en het leven een zwerftocht. De postbode zal antwoorden
dat dit er niet toe doet, zolang er nog één postbode en één dichter is, en die hun
roeping verstaan, namelijk om uit de zwervers een gemeenschap en uit de woestijn
een Beloofd Land te scheppen. Hierop zal de gastheer zijn gast uitgeleide doen en
hem bij de voordeur dank zeggen voor al wat hij bracht, in het bijzonder voor zijn
bijzondere woorden.
‘Maar het is vandaag dan ook een bijzondere dag’, zal het laatste woord van de
postbode zijn.
Het zal weer stil in het eenzame huisje worden. De dichter, in diep nadenken
verzonken, zal werktuiglijk beide glazen naar de keuken brengen. Terwijl hij ze op
het aanrecht neerzet, zal het hem opvallen dat ze op tulpen gelijken. Als hij de grote
kamer weer zal betreden, heeft de volle zon, die door het raam naar binnen straalt,
de glinsterende hoop dooreengeworpen brieven op de ronde tafel omgetoverd tot de
glanzende pluimen en veren van een engel, die, uit hulde jegens de dichter, boven
de tafel mild zijn wieken heeft uitgeschud.

Jan Greshoff zestig
Muren bestaan niet alleen uit steen, maar ook uit datgene wat de metselaars specie
noemen. Het is de specie die bindt en tekening brengt. Van Eyck, Gossaert, Bloem,
Holst, - om slechts enkele leeftijdgenoten van Greshoff te noemen - mogen de materie
der literatuur zijn omstreeks het begin van de eerste
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wereldoorlog, Jan Greshoff is de specie. Als typograaf, journalist, criticus en dichter
heeft hij nu veertig jaar lang, onverflauwd werkzaam, de grote figuren omringd en
begeleid, en zo zijn bindende en tekening scheppende functie verricht. Zijn kracht
is zijn stijl, zakelijk als die van een goed letterkundige, geestdriftig als die van een
ontvankelijk amateur. Geografisch gesproken, dekt zijn arbeidsveld het gehele terrein
van de Nederlandse taal: Nederland, België, Zuid-Afrika, terwijl hij, tijdens de tweede
wereldoorlog, bovendien in Indonesië en Amerika poolshoogte gaat nemen. Geestelijk
gesproken, lopen de lijnen van Verhaeren naar Maurras, leggen verband tussen
tegenstrijdigheden als Van Schendel en Ter Braak, zijn nu hier, dan daar, verspringen
naar links, naar rechts, immer vlot, immer springlevend, immer vormend en zelf
gevormd door zijn grote tijd. Zij is op zichzelf een wonder, deze specie. In haar zijn
vermengd, beide zuiver blijvend, het water der burgerlijke tederheid en de onblusbare
kalk van het dichterschap.

Joannes Reddingius
Te Deurne, het dorp in de Peel, overleed in 1876 op jeugdige leeftijd de predikant
van de hervormde gemeente, dominee Reddingius. Hij liet een jonge vrouw na en
twee kinderen, een achtjarig meisje en een driejarige jongen. Het vaderloze gezin
voelde zich weldra te Deurne niet meer thuis en verhuisde naar Helmond, vervolgens,
in 1879, naar Arnhem. Beide kinderen gingen een bijzondere toekomst tegemoet.
Het meisje, Aaltje geheten, de latere mevrouw Noordewier-Reddingius, zou een
beroemd zangeres worden; Joannes, de jongen, zou als natuurdichter met zijn bundel
‘Johanneskind’ zich een naam in onze letteren verwerven.
‘Johanneskind’ verscheen in 1907, dus in de aanvangsjaren dezer eeuw, de jaren die
waarschijnlijk het gelukkigste decen-
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nium vormen dat de mensheid ooit heeft gekend. Het was een tijd van idealisme en
optimisme, van ‘rein leven’ en ‘opwaartse wegen’. Reddingius' verzen, argeloos en
vlot geschreven met melodieuze rijmen in de destijds zeer bewonderde strofenbouw
met verkorte slotregel, maakten geen slecht figuur naast het werk van Adama van
Scheltema en Bastiaanse. Ik wil gaarne bekennen dat een liedje als:
Hei met de wolken zoo wit,
die drijven zoo rein in den hoogen,
'k ga rustig van hart en van oogen
en bid ...

mij steeds in de herinnering is bijgebleven.
Maar reeds in hetzelfde jaar 1907 verschenen van Boutens de ‘Stemmen’ en de
‘Sonnetten’, in 1909 gevolgd door de ‘Beatrijs’, waarmede hij zijn naam voorgoed
vestigde. Men zag eensklaps wat een groot taalmeester met melodie en strofenbouw
vermocht uit te richten. Terwijl er in het jeugdwerk van A. Roland Holst nog
duidelijke sporen van Adama van Scheltema zijn aan te wijzen, is er in de
‘Experimenten’van Geerten Gossaert, vrijwel gelijktijdig geschreven, geen andere
invloed meer van enig tijdgenoot dan van Boutens. Joannes Reddingius - zo hij het
niet altijd was geweest - was een bescheiden figuur van het tweede plan geworden,
al sierden zijn onbevangen vleugen poëtische muziek nog menige aflevering van
menig tijdschrift tot 1914, en even later.
Wie er belang in stelt te vernemen, hoe de edele mens Reddingius, rijk aan illusies,
arm aan dichterlijk vermogen, dan weer vertwijfelend, dan weer vertrouwend, heeft
voortgeleefd onder de wisselende omstandigheden sinds het begin van de eerste
wereldoorlog, tot hij in het najaar van 1944 als geëvacueerde te Bennekom overleed,
leze het boek dat zijn weduwe aan zijn nagedachtenis heeft gewijd en dat getiteld is
‘De Speelman van Deurne’(verschenen bij ‘De Tijdstroom’ te Lochem).
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Het bevat een bloemlezing uit het gehele dichtwerk van Reddingius met als inleiding
een levensbeschrijving die een duidelijk beeld geeft van zijn hooggestemd
gemoedsleven.
Wij zien zijn gedachten bij het klimmen der jaren steeds hoger vlucht nemen. De
vrijmetselarij, de Egyptische en Perzische godsdiensten, de antroposofie, het
christendom, houden hem achtereenvolgens bezig.
Wij zien echter tevens - want de inleiding is met vele aanhalingen doorstrooid dat de poëzie hoe langer hoe minder in staat is de gedachtenvlucht te volgen, laat
staan te vertolken. Tot uitbeelden en formuleren was de losse, zangerige taal van
Reddingius, die zich aan grammatica en woordvolgorde weinig gelegen liet liggen,
niet het geëigend instrument. Hij kwam ten slotte, in de laatste levensjaren, tot rijmloze
sonnetten. Een bundel hiervan, ‘Uit de diepte’ genaamd, verscheen na zijn dood bij
de Tijdstroom te Lochem, voorzien van een voortreffelijke inleiding door Antoon
Coolen.
Met onuitsprekelijke voldoening vond ik in deze bundel het volgende gedicht,
bewijzend dat de innerlijke strijd niet om niet werd gestreden. Het moge deze
beschouwing besluiten.
Het is Advent, de vlokken dwar'len neer
en sneeuw-beladen staan de donk're boomen
onder den grijzen hemel, zonder licht,
en rusteloos stuiven de vlokken zacht.
Ik zoek u, ziel der Aarde, die niet meer
straalt naar de sterren toe uw innigst leven,
uw bloemenpracht, uw schoonheid en uw jeugd,
gij daaldet in de diepten van uw wezen.
Nacht daalt na nacht wijd over zee en land,
de moede dagen korten, maar nabij
is de Geboorte en in den Wijdingsnacht
beleven wij in ons het Heilige.
O trage gang van dagen en van weken,
de witte kaarsen zullen wij ontsteken.
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Veertig jaar dichterlijke arbeid
Victor E. van Vriesland: ‘Drievoudig verweer’
Wie Victor E. van Vrieslands verzamelbundel Drievoudig verweer onder ogen krijgt,
ziet neer op veertig jaar dichterlijke arbeid, op veertig jaar om het emotioneel en naar
de gevoelsinhoud dezer verzen uit te drukken - rondzwerven in de woestijn, als
eertijds het Uitverkoren Volk, met de herinnering aan het Diensthuis achter zich,
met de illusie van het Beloofde Land aan de horizon, met de twijfel in het hart, en
met de wil om zich tegen de herinnering, de illusie en de twijfel - dus naar drie zijden
- te verweren.
Ziehier, op de wijze van een gewaagde vergelijking, een benadering van hetgeen
de titel ‘Drievoudig verweer’ naar de geest betekenen kan. Maar laten wij dit
opmerkelijke boek eerst naar het uiterlijk bezien.
Ook naar het uiterlijk is dit boek een manifestatie van drieledig zelfbehoud. Het
biedt namelijk een welverzorgde weder-uitgave van de drie gedichtenbundels die
Victor E. van Vriesland vroeger het licht deed zien, te weten van ‘ Voorwaardelijk
uitzicht’, verzen bevattend tussen 1910 en 1929 geschreven, van ‘
Herhalingsoefeningen’ en ‘ Vooronderzoek’, onderscheidenlijk in 1935 en 1946
verschenen. Gemakshalve, of om de drieledigheid te bewaren, werden vier gedichten
uit 1947 en 1948, die eigenlijk een aparte afdeling of een appendix hadden moeten
vormen, bij ‘Vooronderzoek’ ingelijfd, en het geheel wordt besloten door een
bijvoegsel, ‘Transfusies’ genaamd, bestaande uit een verzameling van door Van
Vriesland in de loop der jaren uit vreemde talen in het Nederlands overgebrachte
lyriek.
Aldus samengesteld overbrugt dit boek een tijdruimte van veertig jaar. Enerzijds
herinneren de oudste van de hier bijeengebrachte verzen aan ‘De Beweging’, het
tijdschrift van Albert Verwey, waarin ze omstreeks 1912 voor de eerste maal werden
gedrukt; anderzijds doet de geneeskundige term ‘Transfusies’,
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waaronder de vertalingen zijn verenigd, denken aan het taaleigen van Gerrit
Achterberg.
Van Verwey tot Achterberg, ziehier de weg die deze gedichten, gedurig van toon
en techniek veranderend, doch niettemin wezenlijk zich zelf blijvend, door de
literatuurhistorie afleggen. Men kan de veranderingen aanduiden met woorden als
symbolisme, verisme, nieuwe zakelijkheid, sincerisme, en dergelijke, of met de
namen van de grotere dichters wier verre stemmen in deze poëzie meeklinken, als
Boutens, Jacob Israël de Haan, Leopold, Du Perron, om er slechts enkele te noemen;
men verzuime echter niet op te merken, dat er ten spijt van alle invloeden en
stromingen waaraan deze poëzie naar de uiterlijke vorm onderhevig was, ja, waaraan
zij zich zelfs vrijwillig en dankbaar onderwierp, indien het haar helpen kon om tot
uitdrukking te geraken, dat er een zeer primair-levende en nimmer-gesmoorde
ondertoon in deze verzen te beluisteren valt, die men zou kunnen omschrijven als
een wil tot geboorte, een wil tot poëzie.
Een god versmoort mijn stem die klinken wil,
Een god verstikt mijn keel die drinken wil.
Is er geen god om dien god te overwinnen?
Alleen mijn ziel die niet verzinken wil.

Van Vriesland is niet een eenvoudig dichter, en niet eenvoudig een dichter. Hij is
geen Bloem, geen A. Roland Holst. Alle intellectuele impasses van de moderne geest,
die Bloem en A. Roland Holst ook kennen, maar die zij tijdens het scheppen van hun
door liefde of visioenen gedreven gedichten actief verwerken, belemmeren en duperen
Van Vriesland, die geen hartstochtelijk, maar een bespiegelend dichter is.
Zijn ‘ontoereikend hart’, zoals hij het zelf treffend en onverbiddelijk uitdrukt, is
en blijft verdeeld. Het kent geen werkelijkheid dan de leegte, geen droom dan de
illusie, geen rust dan in het niets, geen duur dan in de eeuwigheid, en zijn geest zweeft
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broedende boven de afgrond, smachtend naar het verlossende woord, dat de
verdeeldheid zal te niet doen en rechtvaardiging brengen.
Welk een hondenleven, zal men zeggen; maar ook, na enig nadenken: welk een
Hercules-leven! Want er is grootheid in deze mistroostigheid, de grootheid van de
âme sans ressource, waarvan Paul Valéry in zijn ‘Ode secrète’ gewaagt, van de ziel
die geen aarde heeft om zich op te projecteren en moet wachten tot na haar dood
haar daden in sterrenschrift aan het uitspansel staan. Zelf vergelijkt Van Vriesland
zijn poëzie met ‘in den nacht geboren’ maanlicht.
Zoo, van ijs en licht een
Kunstig eenzaam vuur,
Levend maar gestorven,
Schijnen mijn gedichten
Als een laat verworven
Nutteloos paruur.
Laat de nacht niet hooren
Dat ik om u klaag Ik zal u nog vinden
In het blauw bevroren
Licht dat ik tot in den
Zwarten aether draag.

Ik doe opmerken, dat in de vierde regel van dit aangehaalde fragment het werkwoord
schijnen niet lijken, maar glanzen, schijnsel geven betekent. Anders zou het woordje
als van de volgende regel overbodig zijn, en overbodige woorden komen in de
gedichten van Van Vriesland niet voor. Integendeel, - en hierin doet hij weer aan
Verwey en Achterberg denken - hij schrikt voor geen afkortingen, omzettingen en
elliptische wendingen terug om een zo bondig mogelijke formulering te bereiken.
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Hij kent niet de schoonheid van het woord, als Werumeus Buning, niet de schoonheid
van de zinsbouw, als Aafjes. Zijn kunst is de kunst van het resumé. Alle warmte zet
zich bij hem in energie om, en zo bereikt hij, in zijn beste momenten, een waarlijk
lapidair te noemen stijl. Regels als:
In het dorsten zelve ligt de dronk...
of als:
Er is geen aarde, alleen hemel en hel...
doen aan als neergeregende stenen, zwaar van verzwegen wijsheid. Het zou geen
moeite kosten enige tientallen van zulke uitspraken uit dit boek aan te halen, maar
ik zal mij tot nog één voorbeeld beperken en daarbij nog iets geheel anders zo kort
mogelijk ter sprake brengen.
Van Vriesland - ik behoef dit wel niet meer toe te lichten - is een individualist,
hetgeen zeggen wil dat hij behoort tot de negentiende eeuw. Een zeer vertraagd fin
de siècle was oorzaak dat deze eeuw niet voor omstreeks 1930 definitief in de
twintigste eeuw overging. Eerst in het midden van de tweede wereldoorlog werden
de grondtrekken der nieuwe eeuw duidelijk. De twintigste eeuw - zien we nu - is
collectivistisch.
Het strekt Van Vriesland tot onvergankelijke eer, dat hij in 1943 - dus midden in
de oorlog - een gedicht schreef dat ‘Bevrijding’ heet. Hij formuleert daarin, drastisch
en onverbiddelijk, zoals hij pleegt te doen, de ellende die dan nog heerst, maar de
stem is niet langer persoonlijk. De dichter heeft zich met zijn volk in nood en met
zijn geschonden land vereenzelvigd. Ziehier een van de kwatrijnen van dit gedicht:
Gedenkt het leed - maar niet om stil te staan;
Gedenkt de schande - maar om voort te gaan
Waar de weg open ligt naar een nieuw leven:
De waardigheid van een bevrijd bestaan.
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Dit zijn woorden die de huidige lezer tot schaamte brengen. Het is taal, een monument
voor gevallenen waardig.
NASCHRIFT - Nog een enkel woord over Van Vrieslands vertalingen. Ik vind het
jammer dat ze aan dit boek zijn toegevoegd, want ik kan ze minder bewonderen dan
het oorspronkelijke werk. Men vertaalt geen gedichten door slaafs de woorden van
het origineel te volgen. De vorm is hoofdzaak, de rest komt vanzelf. Zo heeft Van
Vriesland bij de weergave van Valéry's ‘Le Sylphe’ niet doen uitkomen, dat ni vu ni
connu een staande uitdrukking is. Vestdijk deed dit wel en zijn vertaling van hetzelfde
gedicht, voorkomend in ‘Thanatos aan banden’, is stellig beter. Ook met de hierboven
genoemde ‘Ode secrète’ van Valéry is Van Vriesland niet gelukkig geweest. Het
gedicht beschrijft de dood van een held wiens lichaam tot rozen wordt ontbonden en
wiens werken in sterrenbeelden worden vereeuwigd. Ik maak mij sterk, dat Van
Vrieslands vertaling minder gebrekkig was geweest, als hij zich aan het rijmschema
had gehouden.

Over Gerrit Achterberg en zijn poëzie
Gerrit Achterberg bewoont te Neede, voorbij Zutfen, een oud landhuis in de bossen.
Men heeft, als men door naaldhout en loofbomen het omsloten terrein nadert, het
eigenaardige gevoel dat men een bijzondere plek ontdekt. Men denkt - in de taal der
wichelroedelopers - hier is water, hier is een bron; of - in de taal der kinderen - hier
woont de grootmoeder van Roodkapje. Men voelt dat hier een onzichtbaar leven
bijna tastbaar aanwezig is; voelt dat men op een knooppunt staat van verstrengelde
stille krachten die wachten op een bevrijdende verwezenlijking, zoals het kristallen
wijnglas gespannen wacht om te worden aangetikt en te weerklinken. Een Griekse
held als Amfion had bij het betreden van deze plek gedacht: hier is de plaats voor
een toekomstige tempel.
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De stilte, die Achterberg bewoont, heeft inderdaad de geheimzinnigheid van de
waterdruppel die onder het gewapend oog van de bacterioloog wemelt van
levensverschijnselen. Ziehier hoe hij het zelf beschrijft:
De lauwe vissen van de warme morgen
suizen dooreen, de atmosfeer
houdt duizend lichamen verborgen
en geeft ze weer.
Geboorten liggen onbestorven
in nieuwe moeder neer
en worden iedere keer verworven,
zetten zich af en ik bezweer
volgende vormen met de zorgen
van een voorzichtig dier.

De dichter, zoals uit de slotregels van het bovenstaande blijkt, staat niet als
toeschouwer in de stille ruimte vol levensaanvang. Hij zegt: ‘ik bezweer’ en hij
gewaagt van ‘zorgen’. Hij staat als de landman op zijn grond wanneer de zaaitijd
voorbij is. De bevruchte akker, ook al valt er tijdelijk niets directs meer te doen, kan
geen dag - zo meent hij - zonder hem. In feite is het mogelijk dat hij voor enige uren
naar elders vertrekt, in wezen blijft hij ter plaatse.
Dat het hier dag zal worden zonder mij...
Over een uur zit ik tussen de wielen
al de genegenheden te vernielen,
die bij mij staan te wachten aan weerzij.
De bomen ruisen eenzaam in de rij
buiten het raam; roze kastanjes vielen
vannacht in 't gras; de donkere profielen
van dieren in de morgen komen vrij.
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Maar door mijn hoofd trekt langzaam al de reis,
die waanzin is: waar zou het anders zijn
dan in dit barnstenen, glaciale licht,
de bruine vroegte van een paradijs?
Ik kleed mij aan in trance en voor de schijn
sluit ik de voordeur en het landhek dicht.

Vanwaar deze band tussen landman en grond? Er is het verlangen naar oogst en
winst, er is de saamhorigheid van arbeid en materie. Er is ook - al dan niet bewust de drang naar rechtvaardiging. De landman heeft gezaaid, hij is schuldig. Zijn hand
is medeplichtig aan de dood van het zaad dat in de donkere aarde moet sterven om
vrucht voort te brengen. Zijn rechtvaardiging is afhankelijk van de
wederopstandingskansen van het gestorvene. Zo kan hij niet geduldig het jaarlijks
Paas-wonder, dat Lente heet, afwachten. Hij moet er het zijne toe doen; moet
bezweren, zorgen, aanwezig zijn, natuurgeheimen doorvorsen, weersgesteldheden
bepalen, nieuwe vindingen bestuderen, werktuigen aanschaffen, proefnemingen doen,
reparaties verrichten; moet gedurig aantonen dat hij met geheel zijn hart en met
geheel zijn verstand en met zijn bezige handen de komst van het wonder verbeidt;
moet het bewijs leveren dat hij oplettend is en ontvankelijk; en hij verkeert zelfs in
de mening, daarmede het natuurproces te bevorderen, voor zover dit in het menselijk
vermogen ligt. Aldus ziet men landlieden, op zondagmiddagen, tussen twee
kerkgangen, om hun winterse akkers stappen. Door de week zijn zij bedrijvig in
schuren en bij hooischelven, als vogels die nestjes bouwen, of zij poetsen, met de
ernst waarmee een toekomstige moeder een wiegekleed breit, een dorsmachine. En
wie zal beweren dat zij ongelijk hebben? Wie peilt de invloed van de ziel op het
natuurproces, als zij door toewijding zich uitwisselt en vereenzelvigt met de natuur?
De poëzie van Gerrit Achterberg vertoont overeenkomst met
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de winterbedrijvigheid van de boer. Hiermee is niet in tegenspraak, dat Achterberg
zich in zijn gedichten met voorliefde bedient van spiksplinternieuwe bewoordingen
en gedachtenconstructies, die hij ontleent aan exacte wetenschappen als chemie,
natuurkunde, biologie en genetica. Integendeel, deze laboratorium-taal versterkt de
indruk, dat deze gedichten, uitgegaan van een persoonlijke ervaring,
parallel-handelingen zijn van een kosmisch proces dat zij registreren en analyseren.
Het persoonlijk motief, dat de sleutel blijft tot het verstaan van al Achterbergs poëzie,
is de gestorven geliefde met wie hij ononderbroken spreekt en in contact staat. Dit
eenvoudige gegeven, belast en beladen als het is met schuldgevoelens en met alle
schakeringen van geloof en hoop en liefde, bergt wereldwijde
uitbreidingsmogelijkheden. Tezamen met het ontbonden lichaam van zijn geliefde
neemt de dichter deel aan de dood en wordt in elementaire krachten ontleed. Tezamen
met haar alom-aanschrijdende geest ervaart hij wederopstandingskans en
rechtvaardiging, die reeds waarneembaar naderen in zekere voorspiegelingen.
Samengesteld met dood,
kan ik u enkel nog ontleden
voor wat scheikundigen reeds weten:
zand, zink, lood.
Het andere reageert alleen
op vreemde indicatoren
die tot geen wetenschap behoren:
schijn, waan, droom.

Achterberg behoort niet tot de mensen die men in hun kamer aantreft. Hij heeft,
terwijl u naderde, van zijn balkon u reeds begroet, is naar beneden gesneld en naar
buiten gekomen om u tegemoet te treden. Kort, breedgeschouderd, de grauwe haren
naar achteren gekamd, staat hij voor u en strekt glimlachend een
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brede hand uit. Het terrein en de wemelende stilte staan weerkaatst in zijn grijze
ogen, een buitenwereld die zich herhaalt in een binnenwereld. Hij spreekt terstond
over dichtkunst. Let wel, niet over dichters en hun verrichtingen, zoals de meeste
dichters doen, - want Achterberg leest zelden gedichten -, maar over de dichtkunst
zelf, dat vak, dat als ieder vak wonderlijk wordt zodra het een mens in beslag neemt.
Ook spreekt hij niet over zijn eigen reeds gepubliceerde gedichten, maar over het
toekomstige ‘vers’, dat eindelijk ‘goed’ zal zijn, dat ‘de dood niet zal toebehoren’,
dat ‘het vorige’ zal verzoenen en doen vervallen, en terwille waarvan hij bij zichzelf
in dienst is als een nederig wegbereider.
Met dit gedicht vervalt het vorige.
Ik blijf mijn eigen onderhorige.

Achterberg spreekt met de helderheid van iemand die veel denkt en zich moeilijk
uitdrukt. Het dichten, zegt hij, is een ‘blinde bezigheid’. Nooit zien wij van aangezicht
tot aangezicht, want alles is tweevuldig. De zee is vloed en eb, de mens man en
vrouw, de schepping dood en leven, het heelal atoomcel en sterrenruimte, het uur
ogenblik en eeuwigheid, de daad goed en kwaad. Eén is alleen de Energie die alles
verbindt, in spanning brengt en beweegt. God is Zoon en Vader, liefde en wet, genade
en wraak. Eén zijn Beiden niet dan met de Derde Persoon, de Heilige Geest, de
verbindende vibratie. Eén is alleen de Drievuldigheid.
Heeft Een van Beiden zich vergist?
Wij zijn een duister fenomeen
zolang niet in ons leven rijst
het licht van de Heilige Geest.

Hoe kan het menselijk bewustzijn, tweevuldig verdeeld in subject en object, de
Eenheid ooit verstaan? Alleen in het toekom-
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stige ‘vers’, alleen in het gespannen vibrerende woord. Het woord is klank en begrip,
is een wezenlijk en onwezenlijk medium en factotum, is een vertegenwoordiger en
een aanduider van alle dingen. Maar het ‘doet’ niets, als het niet ‘gloednieuw’ is, als
het niet door vlammende geest wordt ontstoken, als het geen gelijkenis vertoont met
de taal die de apostelen met Pinksteren spraken.
Ontvang de vlam des Heren:
Hij heeft u rijp bevonden
om midden uit uw zonden
van Hem te profeteren.
En voel het blinde wonder
op uw tong preluderen:
gij kunt de taal schakeren
naar alle spraak en monden.
Onder het samenkomen
van klank en wezen moeten
zin en begrip verdwijnen;
onder het hete schijnen
van dit vuur Zijner dromen,
laat God zich door u groeten.

Dit grootse sonnet, dat evenals al Achterbergs werk een ‘preluderen’ is op het
toekomstige ‘vers’, maakt deel uit van de bundel ‘En Jezus schreef in 't zand’, enige
weken geleden bekroond met de staatsonderscheiding voor poëzie, de P.C. Hooft-prijs.
De titel ‘En Jezus schreef in 't zand’ is opmerkelijk. Men begrijpt met welk een
aandacht Achterberg de zeldzame bijbelplaats heeft bestudeerd, waarin vermeld
wordt dat Jezus schreef. Welke woorden schreef Jezus? Wij kennen ze niet, maar
wij weten - zegt Achterberg - dat het een gedicht was, een zeer
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‘geestelijk’ gedicht. Want de woorden maakten zich los uit het zand en werden een
blos van dankbaarheid op de wangen van een overspelige vrouw. Is Achterberg een
religieus dichter? Stellig niet in orthodox of dogmatisch opzicht. Stellig wel omdat
hij de ‘laatste dingen’ verstaat: geloof, hoop en liefde. Het is opvallend hoe zelden
in zijn werk Oud-testamentische motieven optreden, en hoe sterk het zoveel
universeler en kernachtiger Nieuwe Testament hem aanspreekt, in het bijzonder het
evangelie naar Johannes.
Maar men moet de verhouding van Achterberg tot de religie aan toekomstige
theologen overlaten. Want hij heeft u, al sprekend over dichtkunst, zijn huis
binnengeleid en gaat u voor op de trap. Boven, zegt hij, wacht zijn vrouw met thee
en speciaal in Neede gebakken koekjes. Nauwelijks zijt gij de kamer binnengetreden,
hebt de gastvrouw begroet en plaatsgenomen, of Achterberg legt de drukproeven
van zijn jongste gedichten onder uw ogen. De natuurkracht werkt verder.

Gedrukt in verdrukking
Rede bij de opening der tentoonstelling ‘Gedrukt in verdrukking’
in het Gemeente-archief te 's-Gravenhage op donderdag 10 mei 1951.
De verzameling van letterkundige documenten uit de oorlogsjaren, die onder de
treffende benaming ‘Gedrukt in verdrukking’ is bijeengebracht en in het Haagse
Gemeente-archief gedurende de maand mei '51 te bezichtigen valt, is geen
tentoonstelling, maar is een getuigenis. Zetters, drukkers, binders, boekhandelaars,
uitgevers, schrijvers herdenken het verzet en bieden materiaal om ieder in de
gelegenheid te stellen met hen het verzet te herdenken. Al doen zij dit naar aanleiding
van het feit, dat tien jaar geleden, in mei 1941, het eerste Nieuw Geuzenliedboek
werd gedrukt bij drukkerij De Waal Malefijt te Amsterdam, voorzien van het
Geuzen-embleem met een hand-
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stempel op een Amsterdamse zolderkamer en vandaar clandestien in den lande
verspreid, - zij wensen meer dan hulde te brengen, door een terugblik, aan deze eerste
collectieve daad van het schrijversverzet, hoe belangrijk die op zichzelf ook is. Zij
wensen te doen zien, dat het verzet iets bood dat in deze dagen ons deel niet meer
is; wensen te herinneren aan een zedelijke waarde die in dagen van nood ons heeft
gesterkt en getroost, maar die wij nu een weinig compromitterend achten, en vol
schaamte, ja moedwillig, bezig zijn te vergeten, hoe vers zij ook in het geheugen
ligt.
Welke is de zedelijke waarde van het verzet? Het is moeilijk te zeggen, maar men
kan het benaderen met het woord eenheid, als men dit woord verstaat in al zijn
aspecten. Er waren tijdens de oorlog, door de gezamenlijke strijd tegen de bezetter,
geen staatkundige partijen meer, die zich als zodanig deden gelden. In een land als
het onze, waar partij en geloof steeds weer hetzelfde dreigen te gaan betekenen,
bracht dit mee, dat het geloof, ontslagen van de verdelende partijzucht, weer zijn
oorspronkelijke verenigende en zuiverende functie kon gaan verrichten. Er waren,
door het gezamenlijke belang, geen standen meer die onoverkomelijke scheidsmuren
vormden. Ieder goed Nederlander - als het er op aan kwam - was gastvrij, mild en
hulpvaardig. Ook kende en begreep men elkaar terstond. Men behoefde slechts in
het rond te zien, in een willekeurige spoorwegcoupé, om vast te kunnen stellen dat
niemand van de aanwezigen tot een ‘foute’ beweging behoorde of daarmee
sympathiseerde. Dan kwamen de tongen los en besprak men met de medereizigers
het diepste leed en de hoogste verwachtingen. Dat is dikwijls onvoorzichtig geweest,
maar het kon niet anders. Men was mens, men was een schepsel waarvan de Schepper
zelf heeft gezegd, dat het niet goed zou zijn als het alleen was. Men was een collectief
wezen, een broeder, een naaste nodig hebbend om zichzelf te kunnen worden en zijn
geestelijke bestemming te kunnen bereiken. Hiermee raken wij ten slotte aan het
diepste aspect van eenheid: die van hartebloed
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en geest, waaruit de verzetspoëzie zou opwellen. Ik ben nu ge-durende omstreeks
een halve eeuw ooggetuige van de dingen die hier te lande gebeuren. Naar mijn
mening is het zedelijk peil van ons volk in die halve eeuw nooit zo hoog geweest als
in de oorlogsjaren. Ja, toehoorders, en ik zeg dit met inbegrip van alle onterende
wandaden die eveneens in die jaren zijn bedreven. - Waar was de hoogte van dit
zedelijke peil aan te danken? Aan het verzet. Nederland wist dat een Gideonsbende
in het verborgene streed en bereid was zich te offeren. Velen haalden aanvankelijk
de schouders op en noemden het nutteloos. Maar toch - in stilte - geloofde men er
in, geloofde er meer in, dan in de verklaring van de beproefde staatsman die openlijk
te verstaan gaf, dat de Duitse overwinning een voldongen feit was. Maar vooral sedert
de eerste slachtoffers van het verzet waren gevallen, sedert de jodenvervolgingen
daadwerkelijk begonnen, sedert de eerste grote staking te Amsterdam had plaatsgehad,
haalde niemand, dan uit wanhoop, de schouders meer op, en beschouwde ieder het
verzet als de geheime polsslag van ons land, dat al het levende voedde met hoop die
doet leven. Bovengemelde gebeurtenissen geschiedden in februari en maart 1941.
In mei van dat jaar verscheen het Nieuw Geuzenliedboek, getuigend dat ook schrijvers,
naast officieren, naast journalisten, naast trambestuurders, collectief aan het verzet
waren gaan deelnemen.
Wie zich de stemming van het zwijgende jaar, dat ligt tussen de capitulatie en de
consolidering van het verzet, weer voor de geest wil roepen, kan dit op geen korter
wijze doen dan door zich te wenden tot de poëzie. De dichter P.N. van Eyck heeft
deze vreemde stemming, die geen van ons vreemd was, voorgoed en op
onvergelijkelijke wijze vastgelegd in een drietal strofen, die ik u zal doen horen. Het
gedicht heet ‘In duisternis’ en werd kort na de oorlogsdagen geschreven.
Nu 't duister viel, hoe diep de nacht, hoe stil...
Of alles, vrij, in zwijgen samenstemt.
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In mij alleen, schoon 'k die vrede wil,
Het ene, steeds aanwezige dat beklemt.
Dit leed, dit nooit verdoofd geknaag van pijn,
Dit kwellende bewustzijn van 't geweld,
't Is altijd daar, 't zal altijd in mij zijn,
Tot wat zo fel vernield werd is hersteld.
In stilte en nacht, door droefenis vermand,
Met saamgevouwen handen voor het raam,
Zeg ik, de lippen bevend, Nederland,
Uw lieve, trouwe, ontroerend simpele naam.

Dit gedicht van Van Eyck is geen verzetsgedicht in de dagelijkse zin van het woord.
Het vuurt niet aan ten strijde, maar het staat en waakt en roept in het binnenste van
de ontvankelijke mens sluimerende krachten wakker. Men moet in de verzets-poëzie
een onderscheid maken tussen twee soorten gedichten, waarvoor ik geen betere
benaming weet, dan ‘dag-poëzie’ en ‘nacht-poëzie’. De dag-poëzie spreekt tot en
namens de gemeenschap, spreekt met de stem van de gemeenschap, deelt
verontwaardiging mede, formuleert een standpunt of geeft verslag van een heldhaftige
verzetsdaad; de nacht-poëzie spreekt tot en namens de enkeling, spreekt met de stem
van de enkeling en wekt, zoals het prachtige gedicht van Van Eyck, sluimerende
krachten in ons ongekend en onuitputtelijk hart. Beide soorten poëzie hebben in het
verzet steeds naast elkaar gestaan. Terwijl Van Eyck het zojuist gehoorde nachtgedicht
schreef, schreef Ds. Welter het eerste dag-gedicht in de verzetspoëzie, dat het
uitwijken van Koningin Wilhelmina in een juist licht deed zien, en dat, gedrukt op
een briefkaartfoto van de Koningin, reeds in mei 1940 in duizenden exemplaren door
het land circuleerde. Men behoeft de grote verzetsbundels, de drie vervolgen van het
Nieuw Geuzenliedboek, het Vrij Nederlands liedboek, de Gedenckklanck, Berijmd
verzet, maar open te slaan en door te
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zien, om zich er van te overtuigen dat de tweeërlei poëzie, die ik onderscheidde als
dag-poëzie en nacht-poëzie, te allen tijde gezamenlijk uit het verzet zijn opgeweld.
Denk niet, dat de dag-poëzie voornamelijk te danken is aan gelegenheidsdichters,
en de nacht-poëzie aan dichters van professie. Grote dichters als A. Roland Holst,
Jan Engelman en Vestdijk hebben dag-poëzie geschreven, terwijl verzetsmannen,
waarvan men betwijfelen kan of zij geboren dichters waren, in de eenzaamheid van
hun cel nachtpoëzie hebben toevertrouwd aan op slinkse wijze verkregen papier, die,
buiten alle gelegenheid om, ons hart treft door de diepe geheimen die het mededeelt.
Ik noem in dit verband Jaap Sickinga, de 23-jarige held, die in 1942, juist in deze
maand te Utrecht werd gefusilleerd. Een klein gedicht dat hij op 5 mei 1942 in de
gevangenis schreef, en dat slechts uit een luttel aantal woorden bestaat, heeft aan
ieder van ons, voor zover wij enkelingen zijn, voor altijd wat te zeggen. Ziehier wat
deze jonge man, een week voor zijn terechtstelling noteerde en ons naliet.
Ons bedreigt
'n andere dood
dan het lood Onverschilligheid.
Die daaraan lijdt
sterft voor zijn tijd.

Het is om deze onverschilligheid te bestrijden, die ons wederom het leven poogt te
ontnemen, dat de organisatoren een verzameling van verzetsdocumenten, als een
appèl aan ons volk, hebben bijeengebracht. Een getuigenis van eenheid, in de vorm
van een tentoonstelling. Men hore de samenstelling van het comité om zich een beeld
te vormen van de aard van deze actie, waarvan alle baten ten goede zullen komen
aan de Stichting 40-45. Het comité bestond uit de heer Dieke (die reeds in juni 1940
verboden brochures drukte), uit de heer Tamminga (de meester-drukker van de
verzetsboeken, die thans deze eerste
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catalogus van verzetsliteratuur belangeloos heeft gedrukt), uit de heren De Koningh
en Gode, binder en chef van de binderij (die heel wat verzetsboeken hebben gedrukt
en van een band hebben voorzien en thans de catalogus belangeloos gebrocheerd),
uit de gebroeders Schrijver (die in de oorlog o.a. 7 illegale bladen verzorgden en
thans de catalogus belangeloos hebben gezet), uit de boekhandelaars Dirk de Jong
en Van Boeschoten, beiden verzetsmannen, die veel materiaal en documentatie hebben
afgestaan, uit de uitgevers Bakker en Stols, die veel in het verborgene hebben
uitgegeven, en waarvan eerstgenoemde tevens de initiatiefnemer dezer tentoonstelling
is, en ten slotte uit de schrijvers Kamphuis, Van Randwijk en Jan H. de Groot, die
juist tien jaar geleden het eerste Nieuw Geuzenliedboek deden verschijnen.
Dank moet worden gebracht aan de archivaris van Den Haag, de heer Moll, die
niet alleen ruimte in het Archief ter beschikking stelde, maar ook in het werkcomité
zitting nam, naast de heren Hulsker, 's-Gravesande die de catalogus samenstelde,
Brummel en Bakker. De esthetische verzorging van de expositie werd toevertrouwd
aan de heer Harry Verburg, wetenschappelijk assistent van het Gemeentemuseum,
die er al zijn vrije tijd aan heeft gegeven. Ten slotte heeft de heer Van Houweninge
de bloemen die de ruimte sieren belangeloos geleverd.
Hiermee verklaar ik de tentoonstelling ‘Gedrukt in verdrukking’ geopend, en nodig
U uit tot een bezoek aan de documenten uit de verzetstijd. Gij zult, naar ik stellig
vermoed, bij het betreden van de zaal, het gevoel hebben dat gij gewijde grond
betreedt, of het dek van een schip dat koersend is naar een betere toekomst.
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Dubbelganger van zijn tijd
Ed. Hoornik: ‘Verzamelde gedichten’ Met een Woord vooraf door
J.C. Bloem
Ed. Hoornik heeft een ruime keuze uit zijn gedichten gemaakt en deze in één kloek
deel, onberispelijk verzorgd door zijn uitgever Stols, het licht doen zien. Dit is zowel
voor de Nederlandse letteren als voor de dichter zelf een verheugende gebeurtenis.
Voor de Nederlandse letteren, omdat Hoorniks dichtwerk, dat - hij debuteerde in
1936 - reeds een negental bundels lyrische poëzie en drie verhalende gedichten telt
en in de loop der jaren uitverkocht en grotendeels onvindbaar is geraakt, nu weer
bereikbaar wordt gesteld, in weerwil van de meedogenloze economische
moeilijkheden die in onze dagen het uitgeven van poëzie belemmeren. Voor de
dichter zelf, omdat hij door deze wederuitgave in verzamelvorm de gelegenheid
kreeg, juist bij het bereiken van de veertig-jarige leeftijd, een groot aantal gedichten,
die hij in het geheel van zijn werk niet meer als wezenlijk erkende, te schrappen,
andere te herzien of door een wijziging in de volgorde - zoals hij het in een korte
aantekening noemt - ‘zinrijker’ te schikken.
Hoornik is een geboren dichter. Hij is bovendien, door zijn ander uitgangspunt
dan dat van vroegere dichters, door zijn nieuwe kijk op mensen en dingen, en vooral
door zijn gebondenheid aan de tragiek van deze tijd, in onze poëzie de eerste
twintigste-eeuwer, en als zodanig een representatief fenomeen. Wel heeft een
voorafgaand tijdperk nog een stempel gedrukt op de vorm van zijn werk. Dat Rilke
zijn meester en Werumeus Buning een bewonderde oudere tijdgenoot was, is in zijn
taalmelodie en formulering, en zelfs in een zekere zoete smaak van zijn taal, duidelijk
bespeurbaar. Maar zijn oorspronkelijkheid bleef onaangetast, dank zij de
overgevoelige ontvankelijkheid, die hem eigen is en die hem dwong als een weerloos
deelgenoot betrokken te blijven bij de collectieve lijdensgeschiedenis van zijn
tranenrijke tijd. De crisis, de werkloosheid, de
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Abessijnse oorlog, de burgeroorlog in Spanje, de jodenvervolgingen, de tweede
wereldoorlog, de bezetting van ons land, de concentratiekampen, - hijzelf zat in
Vught en Dachau -, de bevrijding, de ontgoocheling die na de bevrijding volgde,
ziehier het panorama zijner dagen; ziehier de aanwentelende voorvallen uit de jongste
geschiedenis, die zijn lot en zijn werk als een boos gesternte hebben geïnfluenceerd
en die hij op een innerlijk plan geconcentreerd weerspiegeld doet zien. Let wel, op
een innerlijk plan. Want hij volgt zijn tijd niet als een verslaggever, niet als een
beoordelaar. Hij mist de intelligentie, die iemand tot een toeschouwer maakt en tot
een objectief of subjectief getuigenis in staat stelt. Neen, hij vergezelt zijn tijd, omdat
hij niet anders kan. Omdat al wat gebeurend is in zijn tijd zich in hem herhaalt. Omdat
hij als het ware de dubbelganger van zijn tijd is, dupe van alles en schuldig aan alles,
lijdelijk en zich toch ergens aansprakelijk voelend. Hij weet geen raad met zijn tijd,
maar kan er geen afstand van nemen. In elke daad is hij, als mededader en als
slachtoffer, tweezijdig tegenwoordig. Waar de dood rondsluipt, is hij èn moordenaar
èn vermoorde; waar het leven ter wereld komt onder pijnen, is hij èn moeder èn kind.
Hij is niets dan zijn eigen fatale, door hemzelf gedoemde, alom handelende en
wandelende passiviteit. Wat is er nog in hem over van hetgeen een vorig tijdperk
persoonlijkheid noemde? Een kiem, een geboorte-mogelijkheid, een zielsverlangen,
een vurig element, dat als een zwenkende vogel - soms een meeuw, soms een merel,
soms, in spotvorm, een vleermuis - geen rust vindt tussen hemel en aarde.
Ik weet zeker, dat het geen verschil maakt,
of ik Dachau of de wereld zeg,
en dat is het wat mij kwelt en stil maakt,
en al blijf ik, ik ging liever weg.
Maar mijn beenen loopen in twee beugels,
ik omarm wel, maar alleen een vrouw,
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ik ben Icarus, maar zonder vleugels,
en ik rand wel, maar ik doof te gauw.
En ik voel mij als een vleermuis hangen
omgekeerd en voor mezelf ten spot,
maar dan flakkert weer het zielsverlangen
en door 't donker fladder ik naar God.
En opeens verlies ik mijn natuur:
enkel ziel ben ik en enkel vuur.

Het is jammer, dat de prachtige woorden ‘kameraad’ en ‘proletariër’ door wangebruik
in politieke wapenkreten geheel in discrediet zijn geraakt. Indien echter deze
naamwoorden, ontdaan van zekere bijgedachten, nog hun oorspronkelijke betekenissen
zouden kunnen doen horen, die van ‘manschap’ en ‘bezitloze’, zouden zij het wezen
van Hoorniks dichterschap voortreffelijk kenschetsen. Marsman, wiens
beschouwingen over Hoornik naar mijn weten de beste studie vormen, die wij over
deze dichter bezitten, betreurt het ‘tot op zekere hoogte’, dat Hoorniks sociaal-gerichte
poëzie het accent van revolutionaire verontwaardiging mist. ‘In hem’ - aldus Marsman
- ‘zou eindelijk weer eens een dichter kunnen opstaan, wiens gevoel voor ellende en
onrecht, ook als bestanddelen van het leven zelf (dus niet alleen veroorzaakt door
de maatschappij), tot dat mengsel van deernis en verwoed protest zou kunnen leiden,
waardoor een deel van zijn poëzie een accent zou verkrijgen, dat men overal elders
tevergeefs zoekt. Maar vermoedelijk heeft juist het loslaten van dat tegelijk
anekdotisch en revolutionnair element de geconcentreerde verinnerlijking mogelijk
gemaakt, die zijn snelle ontwikkeling kenmerkt.’
Marsman heeft goed gezien, en hij heeft meer gelijk gekregen dan hij waarschijnlijk
wilde. In de loop der jaren heeft steeds meer de ‘verinnerlijking’ het sociale element
teruggedrongen. De verlossingsgedachte maakte plaats voor een verzoeningsgedachte.
Is dit een verarming of een verrijking? Een verarming,
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zegt de negentiende eeuw; een verrijking, zegt de twintigste. Het is een kwestie van
oriëntering. Hoe bet zij, Hoornik heeft bij de samenstelling van zijn Verzamelde
gedichten alles geschrapt uit zijn jeugdwerk wat maar zweemde naar een uitbeelding
van maatschappelijke misdeeldheid. Ten gevolge van dit innerlijk purisme zijn de
eerste bundels, te weten ‘ Het keerpunt’, geschreven naar aanleiding van het uitbreken
van de Abessijnse oorlog, en ‘ Dichterlijke diagnose’, niet meer adequaat in de
Verzamelde gedichten vertegenwoordigd. Men treft er nog slechts uitbeeldingen aan
van door de natuur of hun eigen psyche misdeelden. Gedichten als ‘Lilliputter’, ‘Het
kindse vrouwtje’, de verveelde echtgenoten (‘Seuwen’) kregen een plaats. Maar
sociale gedichten als ‘De nachtredacteur’ en ‘Werkloos’, die stellig naast zijn eerste
meesterstuk ‘De trap’ opneming hadden verdiend, moesten verdwijnen. Ik kan niet
nalaten het gedicht ‘Werkloos’, dat nu met vergetelheid wordt bedreigd en zulk een
onvergetelijk beeld geeft van het uitzichtloze leed der werklozen, hier voor u over
te schrijven.
De zieke schaduw van een lamp gaat trillen,
wanneer de vrouw opstaat en door de kamer loopt,
om uit een oude groentekist een kind te tillen,
dat schreeuwt en dat haar krachten sloopt.
Als dan het wicht van borst naar borst geschoven
zich zat drinkt en de slaap zijn oogen vindt,
wordt het zeer stil, tot bij de buren boven
een ander kind zijn jammerlied begint.
Dan zitten man en vrouw ledig tezamen,
zoo zitten duizenden in ied're stad,
een vette walm komt op de kleine ramen,
tevree spint in haar mand de moederkat.

Dit is Hoornik geheel, ofschoon het nog niet Hoornik op zijn
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best is. Hoornik op zijn best vindt men vooral in zijn langere, cyclische gedichten;
in het beroemde ‘ Mattheus’, met zijn weergaloze sfeerbeschrijving van de stad
Amsterdam; in ‘Geboorte’, mijmerende monologen van een zwangere vrouw; in het
hartverscheurende ‘Requiem’, geschreven naar aanleiding van een gemengd bericht
in de courant, de dood van een willekeurig jongetje meldend. Het zijn gedichten van
wanhopig zoeken naar geloof, hoop en liefde, van offerweelde, van onverschuldigd
schuldgevoel en bereidheid tot boete. In deze gedichten, en in zijn cyclus ‘ Ex tenebris’
uit Dachau, spreekt Hoornik, en spreekt zijn tijd, en spreken beide op hun best. Al
deze gedichten kan men in definitieve versie in de Verzamelde gedichten herlezen.
Dat hij de gehele cyclus ‘ Een liefde’ wegliet, met behoud van slechts één enkele
strofe in ander verband, betekent mijns inziens een geringer verlies dan een weglating
uit ‘Requiem’. Maar gelukkig heb ik de oorspronkelijke uitgave nog.
Het wordt tijd, dat Hoornik, na deze Verzamelde gedichten, ook een verzameling
van zijn studies uitgeeft, die vrijwel alle op de jongste literatuur betrekking hebben.
Hij was als redacteur van ‘Criterium’ een zeer werkzaam letterkundige en een leider
van zijn generatie. Maar niet zijn generatie-genoten alleen hebben veel aan zijn
beschouwingen, aansporingen en beginselverklaringen te danken, en van al dit werk
is niets in boekvorm verschenen dan het onmisbare boekje ‘ Tafelronde’, dat niet
verder gaat dan 1939 en stellig aanvulling en voortzetting verdient.

Het afgelegde manteltje
Ed. Hoornik: ‘Verzamelde gedichten’
Marsman was in 1937 bezig de uitgave van zijn Verzameld werk voor te bereiden.
- ‘Waarom doe je dat?’, vroeg ik hem, ‘je verzamelde gedichten uitgeven? Is het niet
wat voor-
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barig? Je wordt volgend jaar veertig.’ - ‘Het moet’, zei Marsman. ‘Ik ben enorm
veranderd door mijn reizen van de laatste jaren. Ik zal in de toekomst nog meer
moeten veranderen, maar zal dit alleen kunnen doen als ik eerst het verleden in kaart
heb gebracht. Waarom voorbarig? Kloos en Verwey deden het ook op mijn leeftijd.
Bovendien - let op, alsjeblieft - ga ik niet mijn verzamelde werken uitgeven, maar
verzameld werk. Een groot verschil. Verzamelde werken hebben een pretentie van
compleetheid, verzameld werk heeft die pretentie niet. Het is een verzameling van
werk, niet noodzakelijk van al het werk.’ - ‘Je kunt het ook anders zien’, zei ik. ‘In
zekere zin is verzameld werk een ruimer begrip dan verzamelde werken. Verzameld
werk kan ook onuitgegeven dingen bevatten en staat meer vrijheid in de samenstelling
toe dan een reproduktie.’ - ‘Juist’, zei Marsman. ‘Een reden te meer om mijn drie
delen Verzameld werk te noemen. Ik ga er 30 à 40 nog ongebundelde gedichten in
opnemen; en wat de samenstelling betreft, zelfs de namen van de oude dichtbundels
vervallen. Wat is een bundel in het leven van een dichter? Een willekeurige mijlpaal.
Ik heb het aan den lijve ondervonden, toen ik in ‘ Porta nigra’ drie gedichten uit het
voorafgaande boek ‘ Witte vrouwen’ moest opnemen. Mijn verzamelde poëzie wordt
één verhaal, mijn levensverhaal. Het zal een psychologisch en historisch beloop
hebben, zoals een rivier een geografisch beloop heeft. Een rivier maakt wendingen,
maar vervolgt toch zijn weg. Zo bestaat het leven uit verschillende perioden, maar
is toch maar één route.’
‘Wat bedoel je met psychologisch en historisch?’ vroeg ik.
‘Ik bedoel’, zei Marsman, ‘dat als ik een zeker gedicht niet meer helemaal goed
vind, maar het nog wel van enig belang acht voor de uitbeelding van een stadium in
mijn leven of voor de weergave van het klimaat van een bepaalde tijd, - dat ik het
dan toch in Verzameld werk opneem. Ik mag niets overslaan, want dan zou ik
nogmaals moeten omzien en mij niet geheel beschikbaar kunnen stellen voor de
toekomst. Weet je
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hoe ik me voel? Als een bokser die zijn badmantel aflegt voor hij in de ring treedt.’
Dit schriftgeleerden-gesprek, hier sterk bekort weergegeven, vertegenwoordigt
eveneens een periode, en heeft alleen als zodanig nog enig belang. Het vond plaats
in het decennium, waarin de termen ‘roman-fleuve’ en ‘poésie-fleuve’ slagwoorden
waren geworden; waarin retrospectieve tentoonstellingen, als die van Van Gogh,
hadden duidelijk gemaakt hoe het afzonderlijke kunstwerk aan zeggingskracht kan
winnen door het te plaatsen in het kader van een bewogen kunstenaarsleven; waarin
Menno ter Braak de schoonheid ontmaskerde om de ‘vent’ onbelemmerder te kunnen
beluisteren; waarin iedereen ‘Ulysses’ van Joyce las; waarin W.A.P. Smit trachtte
aan te tonen dat de religieuze lyriek van Revius feitelijk een epos was; waarin het
‘lange’ gedicht, het gedicht dat reeds door zijn lengte naast inspiratie arbeid vereist
en dus naast de gebruikelijke irrationele kracht in de dichter ook zijn rationele
bekwaamheid te werk stelt, - waarin het ‘lange’ gedicht, niet beoefend sinds ‘Cheops’
van Leopold, weer in ere werd hersteld door ‘Maria Lecina’ van Werumeus Buning,
en door andere gedichten, zodat het weldra als de enige uitingsmogelijkheid ging
gelden, ja als een redding uit de impasse, uit de ontzettende lyrische steriliteit die
toen heersende was als een droogte; het decennium, kortom, van crisis, werkeloosheid,
van ‘schaduwen van morgen’, van spanningen die de diepten der ziel aftastten en
omwoelden op zoek naar een levend beginsel; decennium, dat in de literatuur
plotseling werd besloten door de drievoudige verschijning van Aafjes, Vasalis en
Hoornik, een nieuw tijdperk inluidend en te kennen gevend dat men andere
waterputten had gevonden. Ik heb Marsman, die met hartstocht bewonderen kon,
nooit zo opgetogen gezien als na de eerste publikatie van Hoorniks gedicht ‘Mattheus’.
Het betekende voor hem een aanmoediging, het hielp hem op weg. Indien het woord
‘the child is father of the man’ ook in de letterkunde geldt en ruimer mag worden
geïnterpreteerd dan
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Wordsworth het waarschijnlijk bedoelde, dan heeft ‘Mattheus’ niet weinig bijgedragen
tot de verwekking van Marsmans ‘Tempel en kruis’.
Nu Hoornik, op zijn beurt, bij het bereiken van de veertigjarige leeftijd, zijn
gedichten overzichtelijk heeft bijeengebracht, moest ik onwillekeurig aan Marsman
terugdenken, en aan diens Verzameld werk. Want Hoorniks boek is in genen dele
vergelijkbaar met de talrijke Verzamelde gedichten die tegenwoordig verschijnen.
Niet met die van overleden auteurs als Slauerhoff en Du Perron, die als waardige
gedenktekenen het volledige oeuvre bieden; niet met die van nog levende dichters
als A. Roland Holst, Bloem, Keuls, Greshoff, en anderen, die mede het licht zien
omdat het herdrukken van de afzonderlijke bundels in de tegenwoordige
omstandigheden commerciële bezwaren meebrengt. Al deze Verzamelde gedichten
zijn verzamelde werken. Alleen Hoorniks boek is verzameld werk. Min of meer
bewust heeft hij de bedoeling gehad die bij Marsman voorzat: schoon schip maken
om uit te kunnen varen.
Maar hij is bij het in kaart brengen van zijn levensweg in de poëzie radicaler te
werk gegaan dan Marsman. Il a brûlé les étapes, zoals de Fransman zegt. Met het
psychologische en historische beloop van zijn eigen ontwikkelingsgang heeft hij
minder rekening gehouden dan met zijn allengs gevormde smaak. Zo beging hij
onbillijkheden ten aanzien van het werk dat het verst van zijn hedendaags standpunt
verwijderd ligt en dat hij niet meer ‘goed’ vond: zijn jeugdwerk. Hij wierp het bij
de schoonmaak voor een belangrijk deel overboord. Er zijn verontschuldigingen aan
te voeren. Hoornik is een produktief dichter. Hij heeft sinds zijn debuut in 1933,
ongeacht ongebundelde tijdschriftpublikaties, negen bundels poëzie op zijn naam
staan en drie cyclische ‘lange’ gedichten. Hij kon dus niet alles opnemen. Bovendien
is hij een impulsief dichter, meer een harp dan een harpspeler. Hij vertolkt met een
zekere lijdelijkheid wat zijn tijd hem toewaait en te vertolken geeft. Maar is de tijd
voorbij, dan is de muziek schier onachterhaalbaar. Zich
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iets te binnen te brengen dat geen actuele betekenis meer heeft, ligt niet in zijn aard.
Het dubbelgangermotief, dat, naar Bloem terecht opmerkt, vooral zijn latere poëzie
beheerst, is daar een bewijs van. Hij moet ontmoeten, hij moet zien, om iets te kennen
of te herkennen. De dingen moeten spreken, eer hij antwoorden kan. Vandaar de
grote rol die met mysterie geladen voorwerpen in zijn verzen spelen. De vaarboom
van de schipper, de schaar van de vrouw, de pop van het kind, de fiets van de
nachtredacteur, de kat van de werkeloze, - het zijn evenzovele herkenningstekens.
Lees bijvoorbeeld ‘Zondagsmiddags’, op bladzijde 185 van Verzamelde gedichten.
Het is niets dan een opsomming van objecten, nuchter gehouden en nauwelijks
bezield, en toch ziet gij de stad, het weer, de stemming en de dichter die zichzelf
tevergeefs ontloopt. - Ten slotte is Hoornik in de loop der jaren sterk geëvolueerd,
naar inhoud en naar vorm. Hij is begonnen met sociale poëzie, ruig, beeldend, recht
op de man af en zonder veel bekommering om uiterlijkheden. Zijn tegenwoordige
poëzie bestaat merendeels uit sonnetten, zorgvuldig, melodieus, nog wel recht op de
man af, maar die man is hijzelf. Tussen dit begin en dit voorlopige einde liggen zijn
meesterwerken, zijn drie cyclische gedichten ‘Mattheus’, ‘Geboorte’ en ‘Requiem’.
Maar van begin tot eind is al dit werk het werk van een dichter, een geboren dichter.
Tot zover de verontschuldigingen die misschien een verklaring geven, waarom
Hoornik bij het samenstellen van zijn Verzamelde gedichten zichzelf tekort deed en
zoveel werk uit zijn jeugd achterwege liet. Dat hij dit ten onrechte deed, zal ik trachten
aan te tonen door een van de weggevallen gedichten hier over te schrijven. Ik kies
niet het beste en niet het slechtste, maar een gedicht dat de gemiddelde waarde van
het voormalige aangeeft. Het is ‘Het manteltje’ getiteld en beschrijft een meisje dat
op een stoel zit en haar bontmanteltje over de leuning heeft gehangen.
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Zijzelve zit verweesd; maar dieper nog vergeten,
achteloos over een stoel gespreid,
is 't bonten manteltje, al gaan soms ongeweten
de fijne toppen van haar blanke hand
over den zachten blauw-gebloemden binnenkant:
zoo spoelen 's avonds golven aan het strand,
zoo zoekt een vreemdeling zijn vaderland.

Hoornik heeft vroeger en later betere dingen geschreven. Maar toch wil ik dit niet
missen, deze gevoelige schets uit zijn eerste bundel ‘Het keerpunt’, omdat het Hoornik
ten voeten uit is en bijna al zijn motieven ontvouwt, in een tekening zo exact en zo
teder, als men bij ogenblikken te zien krijgt op openklappende vlindervleugels.

De cocktailparty van T.S. Eliot
De cocktailparty van T.S. Eliot is een groot experiment op het gebied van de
toneelschrijfkunst. Eliot heeft getracht een versdrama te schrijven zonder gebruik te
maken van de overgeleverde hulpmiddelen van het Griekse versdrama: het historische
of mythologische onderwerp, het koor en de verhevenheid van poëtische taal.
Zijn doel was dus een versdrama te schrijven zonder de kunstmatige zeggingskracht
van het drama in verzen. Hij wilde dat het gemiddelde schouwburgpubliek bij het
zien van ‘De cocktailparty’ niet werd verplaatst naar een gedroomde wereld, maar
zich de essentie ziet voorhouden van zijn eigen wereld.
Het publiek, aldus Eliot, moet zijn eigen omstandigheden, zijn eigen overwegingen
en in de gesprekken zijn eigen taal herkennen. Maar dit kan, volgens Eliot, nimmer
in proza geschieden. Evenals de toneelschrijver compositorisch talent moet hebben
om dagelijkse gebeurtenissen aanschouwelijk te maken
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achter het voetlicht, moet hij een dichter zijn om dagelijkse gesprekken te doen
verstaan als een zielsproces.
Eliot is in deze opzet geslaagd. Zijn stuk, dat naar het uiterlijk een salonstuk is,
geeft in wezen een uitbeelding van een moderne levenshouding en kijk op de
mensheid.
De mensheid, aldus Eliot, bewandelt twee wegen, de weg van de wereld en de
weg van de liefde. Beide wegen hebben hun ups en downs, hun moeilijkheden,
verschrikkingen en vervullingen, beide wegen vergen de zielskracht van de volledige
mens.
Lavinia bewandelt de eerste weg, Celia de tweede, en zij worden in verwikkeling
gebracht doordat beide vrouwen als rivalen komen te staan in hun liefde voor Edward
en hun tijdelijke genegenheid voor de jeugdige, veelbelovende Peter.
Lavinia vindt in deze conflicten voorgoed de weg naar de wereld en de kracht om
deze au sérieux te nemen; Celia kiest na deze conflicten de weg naar de volstrekte
liefde, die haar de dood doet vinden.
Als verbindingspersonen tussen deze twee vrouwen en mannen treden drie
merkwaardige figuren op: Julia, Alec en dr. Reilly. Zij hebben gekozen voor de
wereldse weg, maar hun kennis strekt zich uit tot beide wegen. Zij zijn, vooral de
oude dame Julia en de ontdekkingsreiziger Alec, ingewijden, terwijl dr. Reilly als
psychiater deskundig, in wezen de rol vervult die in het Griekse drama door het koor
wordt vervuld, namelijk die van de alwetende toeschouwer die raad schaft en
uitleggingen geeft zonder zelf in het conflict betrokken te zijn.
Met hun zevenen zijn zij verschillende elementen, die de menselijke ziel en de
mensheid vormen, evenals diverse ingrediënten een cocktail samenstellen. ‘En nu
aantreden voor de party...’
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Reinaard de Ridder of Elsschot de Vos
Rede gehouden te Antwerpen op 11 mei 1952 bij de viering van
Willem Elsschots zeventigste verjaardag
Onvolprezen Elsschot, Mijnheer de Minister, zeer geachte Dames en Heren,
Onmiddellijk nadat in het begin van deze maand de Nederlandse dagbladen hadden
vermeld, dat de grote Antwerpse schrijver Willem Elsschot de zeventigjarige leeftijd
had bereikt en dat deze gebeurtenis aanleiding zou geven tot een plechtige bijeenkomst
waarin ik de eer zou hebben als Noordnederlander het woord te voeren, ontving ik
een brief van de Nederlandse Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
mij machtigend om namens Zijne Excellentie en de gehele Nederlandse regering aan
Willem Elsschot hartelijke gelukwensen aan te bieden. Ik beschouw het als een
voorrecht mij van deze taak hier in het openbaar te mogen kwijten, eraan toevoegend
dat de uitreiking van de Constantijn Huygensprijs, die onlangs heeft plaats gehad,
in geheel Nederland is gevoeld als een daad, die evenzeer tot eer strekt voor de
ontvangende schrijver als voor de uitreikende instantie. Een hoger waarde kan een
onderscheiding moeilijk bezitten.
Ik zal trachten, dames en heren, zo bondig mogelijk voor u te schetsen wat het
verschijnsel Willem Elsschot, het geheel van zijn wezen en werk, voor een
Noordnederlander betekent. Daarbij word ik echter belemmerd en in verlegenheid
gebracht door de tegenwoordigheid in ons midden van Willem Elsschot zelf, aan
wie ik zou willen verzoeken de zaal te verlaten, indien niet een zekere Alfons de
Ridder in onze kring het brandpunt en de eerstaanwezende was. Inderdaad, hij maakt
een formulering van zijn wezen niet gemakkelijk, deze Willem Elsschot, deze
aanzienlijke die zich hult in onaanzienlijkheid, deze prins die in het kostuum van
een burgerman het incognito bewaart, deze naam die zich beveiligt achter verdubbelde
spouwmuren
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van pseudoniemen, deze machtige achtergrondsfiguur die zich nooit als Willem
Elsschot rechtstreeks heeft uitgesproken dan in een handjevol hem ontrukte verzen,
en verder zich alleen heeft geopenbaard door de waarheid met de waarheid te
bedekken, de waarheid van Laarmans met de waarheid van Boorman, en die zich
ook Grünewald, of De Keizer, of De Mattos, of met nog andere namen noemt. Let
wel, het gaat hier niet om de onvermijdelijke alomtegenwoordigheid van een
romanschrijver in de figuren die hij uitbeeldt. Het gaat hier om een raadselachtige
opeenstapeling van ik-figuren, van alibi's.
Ter verduidelijking een voorbeeld, de proloog van het weergaloze ‘ Dwaallicht’.
Een zekere Laarmans, de ‘ik’ van het verhaal, wordt 's avonds aangesproken door
drie Indische matrozen die hem de weg vragen onder vertoon van een sigarettendoosje
waarop een adres staat gekrabbeld. Om het geschrevene beter te kunnen ontcijferen,
begeeft Laarmans zich naar de verlichte kiosk van een krantenverkoopster. ‘Kom
binnen, Mijnheer Verbruggen’, zegt de vrouw; en dan volgt deze opmerkelijke
passage: ‘Zij neemt mij al dertig jaar voor een ander en nu is het de moeite niet meer
waard haar nog te zeggen dat ik Laarmans heet. Als de dag zal gekomen zijn, dat ik
geen kranten meer koop, laat haar dan gerust een traan plengen op Verbruggen.’
Peil even deze onschuldige passage, toehoorders, en gij zult bevinden dat hier
bijna evenveel personen bedolven liggen, als steden in de puinhopen van Troje. Wij
gaan pogen ze op te graven. Aan de oppervlakte ligt, als een vlag die de lading dekt,
Verbruggen. Deze blijkt echter niemand anders te zijn dan Laarmans. Laarmans is,
naar ge weet, het ‘alter ego’ van Elsschot, en Elsschot de schuilnaam van Alfons de
Ridder. Van dit viermanschap zijn slechts drie personen naspoorbaar. Alfons de
Ridder is bekend bij de Burgerlijke Stand; Frans Laarmans werd zo gelijkend door
Willem Elsschot geportretteerd, dat zijn signalement gemeengoed is geworden; over
Verbruggen kan - zo men wil - de krantenverkoopster ons inlichten. Maar
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wie licht ons in over Willem Elsschot, deze tussenpersoon die ons steeds weer
ontglipt? Zijn identiteitsbewijs vermeldt geen andere gegevens dan dat hij het maaksel
is van De Ridder en de maker van Laarmans. Wie en wat is Willem Elsschot? Ik
stelde deze vraag aan een ander Antwerps auteur en kreeg ten antwoord: ‘Dat weten
alleen Onze Lieve Heer en Willem Elsschot. Maar Onze Lieve Heer zwijgt en Willem
Elsschot zegt niets.’ Ik heb mijn onderzoek voortgezet en kwam in het huis van
Alfons de Ridder. Ik had natuurlijk ‘ Tsjip’ en ‘ De leeuwentemmer’ gelezen en zag
nu dat Adele Adele was, Ida Ida, Walther Walther, maar niets in de gastvrije woning
van Alfons de Ridder wees op de aanwezigheid van Willem Elsschot. Geen
schrijftafel, geen boek, geen snipper papier. Ja, het kwam mij voor, dat de sporen
van Willem Elsschot met opzet waren uitgewist, zoals de vos - naar het heet - zijn
voetindrukken met zijn staart pleegt uit te wissen.
Toch, juist door deze spoorloosheid, kwam ik hem op het spoor en kreeg Elsschot
onder schot. Ik bedoel dat ik de mogelijkheid ging zien om onder woorden te brengen,
welk uitzonderlijk genoegen de Noordnederlander smaakt bij het lezen van zijn
wrange en tevens vrolijke, wrede en tevens tedere verhalen. Ten eerste: er is geen
spoor van ‘een schrijver’ in Willem Elsschot. Zijn verhalen zijn in zulk een
onberispelijk proza gesteld, dat het proza niet geschreven schijnt maar schijnt te
spreken. Dit geldt niet alleen voor de weergegeven gesprekken, waaruit de verhalen
voor een groot gedeelte bestaan; - al doe ik terloops opmerken, dat waarlijk
‘sprekende’ gesprekken bij romanschrijvers zeldzamer zijn dan men zou denken, en
dat men eigenlijk tot Multatuli moet teruggaan om het gesprek zo ‘vanzelfsprekend’
als bij Elsschot terug te vinden; - maar het geldt ook voor de vertellende gedeelten
in de verhalen, omdat het hier telkens is alsof de schrijver met de lezer een zijdelings
gesprek voert. Zo zijn dus Elsschots verhalen van begin tot eind vertellingen in een
spreektoon, die tot taal werd verheven. En tot welk een springlevende taal! Deze
macht over de spreek-
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taal doet Elsschot behoren tot de taalmeesters van de hoogste orde, want hetzelfde
verschijnsel valt waar te nemen bij Homerus en Dante, bij Andersen en Guy de
Maupassant, wier geschriften ook in gespreksvorm en in de spreektoon zijn gehouden
en zo de gloed van het mondelinge woord bewaren.
Maar er is een verschil tussen Elsschot en de genoemde meesters, en nu ga ik van
de taalvorm over naar de inhoud van Elsschots werk. Terwijl de genoemde meesters
een ernstig en onuitwisbaar wereldbeeld geven, ieder naar zijn trant, geeft Elsschot
een wereldbeeld dat hijzelf nauwelijks ‘au sérieux’ schijnt te nemen, dat hij zelfs
gevaarlijk schijnt te achten, en dat hij terstond weer poogt uit te wissen met een
vertoon van humor. Dit soort terughouding en ontveinzing is iets waarvoor de
Noordnederlander voelt en dat hem past. Wij zijn nog altijd een land van geuzen,
ketters, protestanten of protesterenden, non-conformisten, en zijn behept met twee
gevoelens, die merkwaardigerwijze zo dikwijls verenigd optreden:
onafhankelijkheidszin en gezinsliefde. Deze eigenschappen maken ons het aanvaarden
van Elsschots wereldbeeld gemakkelijk. Wat is dat wereldbeeld?
De mens - aldus Elsschot - is een individu, een enkeling. Hij is geen deel van een
geheel, geen schakel in een keten, geen druppel in een zee, geen mier in een
mierenhoop, geen kuddedier. Hij staat alleen en apart, naar lichaam en ziel, als een
roofdier in een oerwoud. Dit oerwoud wordt gevormd door de georganiseerde
samenleving, de jungle van de jurisdictie, politie, regering, banken, trusts, concerns,
maatschappijen, kantoren, - in één woord: door de General Shipbuilding Company,
zoals Elsschot de naamloze zakenwereld betitelt. Door dit onverbiddelijke oerwoud
slingeren zich de verraderlijke lianen van de godsdienstige en staatkundige tradities,
de vooroordelen, de publieke opinies, de onderscheidingen naar stand, vaderland,
ras, en meer dergelijke onstoffelijke grootmachten. Deze wildernis is de vijandin
van de eenzame mens, maar hij kan haar greep niet ontwijken, omdat zij tevens het
jachtterrein is waar-
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van hij moet leven. Wat moet de mens nu doen? Listig zijn, zwak lijken, zich zo
onzichtbaar mogelijk maken, desnoods lid worden van een kerk, klerk op een kantoor,
of hoofd van een gezin, om onder de dekmantel der onschuld zijn slag te kunnen
slaan, precies zoals de vos, in het uiterlijk van een onopvallende hond, de boerderij
kan naderen en de kippen stelen. Ziehier de juiste tactiek. Laat de enkeling vooral
geen openlijk verzet plegen of trachten de machten te overmeesteren om zelf meester
te worden. Lang voordat hij geldmagnaat, of sultan, of welke grootheid ook zal zijn,
is zijn ziel door de machine gegrepen en een nutteloos onderdeel geworden. Macht
en geluk zijn onverenigbaar. Beklaag daarom de enkeling, de vervolgde, de verdrukte,
maar beklaag hem niet al te zeer. Hij is uw gelijke en uw meerdere. Hij heeft nog
zuivere instincten en kent het geluk. Wees verzekerd dat Reinaard de Vos meer
oorspronkelijke zielevreugde en voldoening smaakt dan Koning Nobel de Leeuw,
Bruin de Beer en Izegrim de Wolf tezamen. Reinaard heeft met menige opstandeling
uit de geschiedenis gemeen dat hij een gelukkig huisvader is. Hij heeft zijn
Maupertuis.
Indien er één werk in onze gezamenlijke letteren valt aan te wijzen, dat wij met
ere naast de werken van de bovengenoemde meesters kunnen stellen, dan is het ‘
Reinaard de Vos’. Verwekt in uw landstreken, geboren op de grens van de onze, is
het bij uitstek het heldendicht van de Nederlandse stam. En nu ben ik u komen melden,
dat wij, Noordnederlanders, in het wezen en het werk van Willem Elsschot, in de
spreektoon waarin hij schrijft, in zijn uitbeelding van de vogelvrije mens, zijn
krijgsavonturen op zijn jachtterrein en zijn vreedzaam geluk aan zijn huiselijke haard,
in ‘ Kaas’ en in ‘ Tsjip’, in ‘ Villa des Roses’, ‘ Lijmen’ en ‘ Het dwaallicht’, en in
de hartekreten zijner verzen, hebben verstaan een hedendaagse echo van de
ongeëvenaarde en onsterflijke Reinaard. Daarvoor danken wij de zeventigjarige, en
voegen eraan toe, dat wij hem niet ouder beschouwen dan een volwassene van wie
we nog veel verwachten. Er is geen enkele reden om te vrezen dat wij in die ver-

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1050
wachting zullen worden beschaamd. De zon schijnt, de zee ruist, het bloed stroomt
door de aderen van Alfons de Ridder, de wildernis is de wildernis. Neen, er is geen
reden om te vrezen dat Reinaard de Ridder - ik bedoel Willem de Vos - nog niet een
paar strooptochten zal ondernemen en ons daarvan vertellen. Nederland ziet er vol
verlangen naar uit.

Het wonder P.C. Hooft
Dr. H.W. van Tricht: ‘P.C. Hooft’
Het boek dat Dr. H.W. van Tricht ons over P.C. Hooft heeft geschonken, is iets zeer
zeldzaams. Het is een wetenschappelijk boek en het is ook met genoegen leesbaar,
wat men van zeer weinig biografieën over onze beroemde schrijvers kan zeggen. Als
men heeft herinnerd aan Barnouws ‘Vondel’, Meinsma's ‘Spinoza en zijn kring’ en
Worps ‘Een onwaerdeerlycke vrouw’, het onvergetelijke boek over Tesselschade,
heeft men de voornaamste genoemd. Tussen deze werken, die stuk voor stuk meer
volhardende studie en rijpende bezinning van hun vervaardigers hebben gevergd dan
welke complete geschiedenis der letteren ook, neemt Van Trichts ‘P.C. Hooft’ met
ere een plaats in. Zijn boek is de jongste dezer witte raven.
Wat moet een literair-historicus al niet in zijn mars hebben, voordat hij zulk een
monografie kan gaan ondernemen? Iets van de geleerdheid, die Te Winkels
‘Ontwikkelingsgang’ zo onuitputtelijk maakt; iets van het psychologisch doorzicht,
waarmede de Romeins hun ‘Erflaters’ zulke vaste omtrekken wisten te geven; iets
van de gehardheid tegen verloren illusies, zo kenmerkend voor Huizinga's geschriften;
en al deze deugden plegen niet dan na langdurige oefening iemands deel te worden.
Bovendien, om het aangevangen werk tot een goed einde te brengen, moet men,
evenals de held Odysseus, schipbreuken niet schuwen en bij het doorstaan van gevaren
wijzer worden. Op de zandbank der feitenkennis moet men hebben
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vastgezeten, als de held op Kalypso's eiland; de Lorelei der verleidelijke fantasie
moet men door zelfbeheersing hebben getrotseerd, zoals hij de Sirenen; met de
slagvaardige kortzichtigheid, de sluwe kritiek en de slome gemakzucht moet men
hebben afgerekend, als hij met de Cycloop, Circe en de Lotoseters. Kort en goed,
men moet beschikken over intelligentie en intuïtie, over hersens, over een hart, en
dan nog over een hand die kan schrijven.
Dit zijn de vereisten voor alle monografieën van enige waarde. Maar bij het maken
van een monografie over een figuur als P.C. Hooft krijgt de schrijver nog met
bijzondere moeilijkheden te kampen. Hooft is niet uit één stuk. Tesselschade, Spinoza
en Vondel, al zijn ze fijner, edeler en rijker begaafd dan het merendeel der
stervelingen, zijn in wezen eenvoudige mensen en altijd zichzelf. Hooft niet. Hooft
is gecompliceerd en breekt herhaaldelijk met zichzelf om elders en op andere wijze
opnieuw te beginnen. Hij is lyrisch dichter, pastorale-schrijver, dramaschrijver,
blijspelschrijver, briefschrijver, geschiedschrijver, beoefent al deze genres met
weergaloos meesterschap, maar zelden langdurig en altijd experimenteel. Hij is
dichter en ambtenaar, evenals Huygens en Cats, maar niet met de vlotte veelzijdigheid
van de eerste, niet met de vlakke beginselloosheid van de tweede. Hij maakt in zijn
prille jeugd een driejarige reis door Europa en slijt de rest van zijn dagen tussen
Amsterdam en het Gooi. Hij is opgeleid voor de handel en gaat plotseling, al niet
jong meer, te Leiden studeren om rechterlijk ambtenaar te worden. Eenmaal drost
te Muiden, vervult hij zijn functie voorbeeldig, maar streeft nimmer naar een hogere
post, zelfs niet naar het burgemeesterschap van Amsterdam, waarvoor hij door
afkomst en capaciteiten in de wieg scheen gelegd. Hij is een hartstochtelijk minnaar,
maar maakt huwelijksgedichten als zijn vriendinnen met anderen trouwen. Hij vereert
Montaignes milde geest en vloeiend proza, en overtroeft in zijn geschiedwerken de
stroefheid van de bittere Tacitus. Zijn stem is de meest oorspronkelijke en persoonlijke
tussen de 17de-eeuwse

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1052
taalmeesters, en hij heeft gedurig ontleend, vertaald en nagevolgd. Hij representeert,
evenals Grotius, het geestelijk leven van een uiterst bewogen tijd, en zijn gelijkmatige
levensgang wordt er niet door onderbroken. Hij is een gevoelig liefhebber van de
natuur en een verstokt kamergeleerde, een gul gastheer en een eenzelvig mens. Op
de een of andere wijze beschermd, hetzij door zijn geboorte, hetzij door zijn vroegrijpe
bedachtzaamheid, hetzij door de roem op jeugdige leeftijd of eenvoudig door een
samenloop van gelukkige omstandigheden, ontving hij niet het lot dat bij zijn
uitzonderlijke talenten paste, zodat deze nooit werden ontplooid dan in begenadigde
momenten, zoals in de gedichten, of na een Sisyfus-arbeid, zoals in de Historiën.
Wie zulk een tweeledige figuur wenst uit te beelden, kan op twee manieren te
werk gaan. Hij kan onmiddellijk tot de kern gaan en vervolgens aantonen hoe dit
beginsel zich tijdens de levensloop heeft gedragen en verwezenlijkt. Hij kan ook
aanvangen met een vage omtrek en deze vervolgens verduidelijken door hem uit de
achtergrond der omgeving naar voren te doen treden. Kalff, in een meesterlijke schets,
heeft ten aanzien van Hooft de eerste methode gevolgd, Van Tricht volgde de andere.
Hij beschrijft in een inleiding de literaire renaissance in Italië en Frankrijk en toont
aan dat de humanistische en artistieke idealen van vrijheid en schoonheid in ons land
een te zware problematiek vormden voor de nog onontgonnen taal. Vervolgens
beschrijft hij, nauwkeurig en boeiend, Hoofts voorouders en ouders; het Amsterdam
en de literatuur zijner dagen; zijn eerste dichtproeven; de reis naar Italië, de
thuiskomst, de amourettes, de lyrische poëzie; de studie te Leiden; het drostambt en
de verschillende werkzaamheden daaraan verbonden; de toneelstukken; de beide
huwelijken (vooral van Leonora Hellemans krijgen we een uitstekend portret, dat
van Van Mierevelt waardig); de vrienden die tot de Muiderkring behoorden; het
schrijven der Historiën; vervolgens, samenvattend, Hoofts godsdienstige, politieke
en letterkundige in-
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zichten, zijn karakter, zijn plaats tussen de tijdgenoten; en, ten slotte, zijn pijnlijk
uiteinde in een langzaam verstijvend lichaam. Elk dezer stadia in Hoofts werkzaam
en invloedrijk leven wemelt van vraagstukken voor de ingewijde, niet het minst
omdat de Vondelvereerders, die sinds een eeuw met begrijpelijke hartstocht ruim
baan om diens standbeeld maken, Hooft niet onaangetast hebben gelaten.
Vondelverering en Hooftwaardering schijnen nu eenmaal bij geleerden niet met
elkaar te rijmen. Zo had Van Tricht heel wat in het reine te brengen en recht te zetten.
Hij heeft dit met tact gedaan en ‘de schim des drossaarts’ staat weer in levende lijve
voor ons, als een der wonderen uit onze grote eeuw.
Ik hoop, lezer, dat het u vergaan zal als mij, en dat u na de lectuur van Van Trichts
boek zult grijpen naar wat u van Hooft in uw kast hebt staan. Omdat de uitgave, die
Leendertz van Hoofts poëzie maakte, reeds lang uitverkocht is, en de uitgave van de
complete werken, die onder leiding van Hellinga wordt voorbereid, nog niets van
zich laat merken, zult u vermoedelijk aangewezen zijn op een bloemlezing. Maar
dat is niet erg. Enkele gedichten zijn voldoende om van Hoofts wonderbaarlijk
taalvermogen een indruk te krijgen. Het wonderbaarlijke daarvan is, naar mijn inzicht,
de frasering. Hooft bezat het geheim der frasering als Rembrandt dat van het licht.
Hij kon, als geen ander Nederlands dichter, zinsbouw en strofenbouw tot een eenheid
maken en poëzie doen klinken als de natuurlijke bewogenheid van een volzin. Lees
desnoods alleen zijn overberoemde ‘Galathea, ziet de dag komt aan’ of ‘Sal
nemmermeer gebeuren’, gedichten die in ieder schoolboekje voorkomen, en besef
welk een parels u in handen hebt en welk een tijdeloze glans ze bewaren door het
feilloze samengaan van melodie en structuur. Deze gave der frasering was Hooft
zozeer eigen, dat hij niemand kon navolgen zonder hem te overtreffen en
oorspronkelijk te blijven. Hij moet, al wil de legende het anders, snel hebben
geschreven, bij de gratie van geïnspireerde momenten. Maar als de inspiratie - of
wat wij gemakshalve zo
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noemen - voorbij was, bevond hij zich op een dood spoor. Dan ging hij zoeken, oud
werk herzien, ofschoon het niet te verbeteren viel, ging zich opgaven stellen, vrienden
en vriendinnen raadplegen, lezen, vertalen, nadenken over taalverschijnselen en
spelling en reorganisaties van kunstenaarsverenigingen, zijn levenswijze veranderen,
totdat eindelijk een nieuwe geïnspireerde periode aanbrak. Ik ben het dan ook niet
met Dr. Van Tricht eens, dat Constantijn Huygens, aan wie Dr. Van Tricht een hekel
schijnt te hebben, door het in zwang brengen van een trocheïsche versvorm een
nadelige invloed op Hoofts poëzie zou hebben uitgeoefend. Integendeel, de variatie
heeft Hooft levend gehouden en nieuwe experimenten doen ondernemen, waar wij
wederom enige parels aan danken. Zijn deze misschien minder gaaf en glanzend dan
de jeugdlyriek en de sonnetten, de ‘Klaghte der Prinsesse van Oranjen’ werd een
schitterende revanche en behoort tot het schoonste wat in onze taal werd geschreven.
Ik breng Hoofts gedrag als dichter ter sprake, omdat zich hier een heftigheid toont
die enigszins in tegenspraak is met de stoïcijnse bedaardheid van zijn verdere
levenswandel. Was deze gemoedsrust een heilzame houding, een zelfdiscipline voor
het overbruggen der ‘magere’ jaren? Zeker, hij gedroeg zich ‘omnibus idem’. Maar
ook voor zichzelf?

Herman Gorter
Hij is niet verouderd, Gorter, en ik geloof dat zijn beste werk niet verouderen kan.
Alleen al niet om het thema, het verrukkelijke thema waar hij voortdurend nieuwe
variaties op heeft doen horen. Dit thema is zo oud en zo jong als deze aarde. Het heet
lente, verliefdheid, toekomstverlangen, het heet naar alles wat jeugdig en belovend
en beginnend is en wat gelukkig maakt omdat het geluk voorspelt. Uit dat geluk der
geluksverwachting heeft Gorter geschreven. Hij is de hopende, vertrouwende
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mens, dingen verbeidend die hij nog niet ziet maar reeds naderen hoort. Zo hij ooit
in één versregel al zijn werken en leven heeft samengevat, dan is het in deze:
De lente komt van ver, ik hoor hem komen...
Dit is hij altijd geweest, een luisterend oor; een oor dat zich neerbuigt naar de aarde,
als naar een zwangere schoot, om de klop van het ongeboren leven te vernemen. Hij
sprak in een taal als aanzwevende muziek, een taal van geluiden, stemmen, zeegeruis
en flitsende beelden, en dit maakt dat zijn taal tijdelozer aandoet dan die der andere
Tachtigers. Een onvaste taal, maar tijdeloos, ongerept, als stuifsneeuw op een bergtop.
Op deze bergtop zijn de rivieren Henriëtte Roland Holst, Boutens en Leopold
ontsprongen, maar hijzelf verwezenlijkte zich niet, bleef tijdeloos, bleef onvolgroeid,
bleef mogelijkheid, alsof het verlangen hem levensonvatbaar maakte. Ziehier zijn
tragedie. Met welk een verterende hartstocht hij naar vervulling smachtte, blijkt uit
het onbarmhartige zelfportret dat in een zijner gedichten staat te lezen:
ik met mijn droge handen,
ik met het klappertanden,
ik met het al aangrijpen,
ik met het tot niets rijpen,
van bleeke begeerende vrucht...

Hij was een artiest in een tijd vol idealen en hij liep, als idealist, nog op zijn tijd
vooruit. Hij heeft het socialisme als een blijde boodschap, het marxisme als een
duizendjarig rijk bezongen. Dit lijkt nu kinderlijk en simplistisch, omdat wij in een
andere tijd leven. Maar dat deert Gorter niet. Hij staat aan een begin, aan een eeuwig
beginnend begin. En daarvan is hij de dichter.
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Document en monument: Paul van Ostaijens verzameld werk
Een toespraak over Paul van Ostaijen, gehouden te Antwerpen op
9 november 1952 naar aanleiding van het verschijnen van zijn
verzameld werk.
In de inleiding tot een aantal zijner studies, gebundeld onder de titel ‘ Periscoop’,
legt Arthur Cornette de ruiterlijke verklaring af, dat hij de waarde van Paul van
Ostaijens gedichten niet terstond bij hun eerste verschijning ten volle heeft begrepen.
Deze verklaring bewijst, Antwerpenaren, dat het culturele leven zich in uw stad op
een zeer hoog peil bevindt. Want wat is de betekenis van deze posthume handdruk
tussen Cornette en Van Ostaijen? Een oudere stadgenoot van naam en aanzien, een
hoogleraar, een museumdirecteur, een man beschikkend over alle kennis en alle
begrip in zaken van kunst waarover men maar kan beschikken zonder zelf kunstenaar
te zijn, - zulk een autoriteit legt ten aanzien van een jongere stadgenoot, een
onevenwichtig jongmens, een titaantje, een jeugdig beeldenstormer, hebbende menige
zonde op zijn religieus, politiek en artistiek geweten en niets om zich op te beroepen
dan een scheppend kunstenaarschap en een heftige bezieling, - de bekentenis af, dat
hij zich heeft vergist en de volledige waarde van de ander niet terstond heeft gezien.
Welk een ruim hart spreekt uit deze verklaring, welk een vrijheid van geest! En dat
deze edele eigenschappen niet alleen Cornette persoonlijk sierden, maar eveneens
de collectieve geestesgesteldheid van uw stad kenmerken, wordt onweerlegbaar
aangetoond door de bijzetting van Paul van Ostaijens stoffelijk overschot op de
erebegraafplaats waar uw grote schrijvers rusten. Ik breng u voor dit gebaar, dat gij
vermoedelijk zelf slechts beschouwt als een daad van eenvoudige rechtvaardigheid,
namens de letteren van mijn land eerbiedig hulde.
Nederland heeft in Paul van Ostaijen altijd een groot dichter gezien en hem terstond
erkend als de woordvoerder van het
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expressionisme en de vernieuwer bij uitstek. Dit mag onzerzijds geen aanleiding zijn
tot ‘hogeborstopzetterij’, om een term van Van Ostaijen te bezigen, want het was
gemakkelijker hem te bewonderen op enige afstand, dan van nabij. Wij hadden geen
last van de hebbelijkheden en onhebbelijkheden, waarachter hij, als ieder jong dichter
doet, zich verschanste, toen hij zijn innerlijke moeilijkheden met zichzelf begon uit
te vechten. Bovendien was zijn jeugdpoëzie voor ons zowel nieuwer als vertrouwder
dan voor u.
Zijn jeugdpoëzie was nieuwer voor ons dan voor u, omdat wij buiten de
omstandigheden hadden geleefd waaronder Paul van Ostaijen begon te schrijven,
namelijk buiten de eerste wereldoorlog. ‘ Music-hall’ en ‘ Sienjaal’ werden geschreven
en verschenen tijdens deze oorlog, en Nederland, dat in die jaren in een zeker
isolement had verkeerd, begroette ze als de getuigenis van een nieuw levensbewustzijn
dat in de modder der loopgraven en de ontreddering der bezetting was ontstaan
krachtens de door deze verschrikkingen verscherpte instincten. Vlak voor deze oorlog
hadden er, als een prelude, rukwinden door Europa gewaaid, die op het gebied der
kunsten de sedert de Renaissance gevestigde begrippen hadden doen wankelen: het
Franse kubisme, het Italiaanse futurisme, het Duitse expressionisme. En nu besefte
Nederland, waar de wapens niet hadden gesproken, dat niettemin zijn taal, bij monde
van de Antwerpenaar Paul van Ostaijen, nauw betrokken was geweest bij de
wereldgebeurtenissen, zowel bij de oorlogsellende als bij de veldwinnende
bewustzijnsvernieuwing. De kloof die tussen België en Nederland sinds de voorvallen
van 1830 in geestelijk opzicht bestaat en waarover omstreeks 1900 mannen als August
Vermeylen en Albert Verwey bezig waren een brug te slaan, is nooit zo gapend
geweest als in de jaren van de eerste wereldoorlog en vlak daarna. Toen was Paul
van Ostaijen de eerste die het contact herstelde. Als een duif kwam hij overvliegen
met zijn ‘Sienjaal’, zijn boodschap. Deze, zoals ik zei, was ons nieuw maar tevens
vertrouwd.
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Vertrouwd, niet alleen omdat wij zijn nieuwsoortig geluid en zijn moderne ritmiek
reeds kenden uit de zopas gemelde stromingen van vlak voor de oorlog, uit het werk
van Heim en Stramm in Duitsland, van Apollinaire, Jammes en Claudel in Frankrijk,
om slechts enkele van de vele dichters te noemen die destijds de gevestigde prosodie
doorbraken, hetzij met hun abrupte kreten, hetzij met hun golvende zinswendingen
à la Walt Whitman. Vertrouwd, in de eerste plaats, omdat wij in de stem van Paul
van Ostaijen, toen hij ons zijn boodschap bracht, een Noordnederlandse stem
herkenden, en wel die van Herman Gorter, uit de periode dat deze zijn ‘sensitivistische
verzen’ schreef. Dezelfde naakte taal, naar geen andere wetten luisterend dan de
innerlijke bewogenheid, dezelfde lyrische uiting van de zieledrang. Zulk een intuïtieve
taal wordt wegens de subjectiviteit spoedig onverstaanbaar, heeft de tendentie te
vervluchtigen en verloren te gaan in de trilling van een snik of juichkreet. Vandaar
dat zij dringend behoefte heeft aan een object, een groot onderwerp, al was het alleen
om de adem te bestendigen. Het was Gorters tragedie dat hij, na het voltooien van
zijn natuurpoëem ‘ Mei’, nooit meer een onderwerp buiten hem, een stof uit de
werkelijkheid, voor een groot gedicht heeft gevonden. Hij behielp zich met een
visionaire toekomstwereld, bevolkt met personificaties van idealen, gestalten die hij
met zijn grote taal en krachtige verbeelding wel een zekere monumentaliteit, maar
geen aannemelijke menselijke vorm meer wist te verlenen.
En nu kwam Paul van Ostaijen, in een taal even eerlijk en overtuigd als die van
zijn meester Gorter, ons een boodschap brengen, maar wat hem bezielde was geen
gedachtenconstructie, geen synthese, maar iets zeer concreets. Zijn thema was uit
de werkelijkheid en de dingen die hij aanroerde waren hedendaags en vol bittere
ernst. Wat was zijn thema?
Het kwam hierop neer. Kennis had gezegevierd over droom en verbeelding. Er
bestond geen apart rijk der schoonheid. Schoonheid was voortaan een levenservaring,
een daad van
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het leven, zich voltrekkend in de mens als hij deel uitmaakte van de lijdende en
strijdende mensheid. Om deel van de mensheid te zijn, moest men beginnen zijn
persoonlijkheid, zijn afzonderlijkheid, af te leggen. Men moest zich ontdoen van zijn
ik, men moest - zoals hij het herhaaldelijk noemt - ‘ontwarden’. Dit ‘ontwarden’ was
de enige weg naar het levensbeginsel, naar het ‘ene ding’, het ‘woord’, de ‘logos’,
de vertrapte Christus in elk van ons, de laatste en eerste aanwezige in de ‘ Bezette
stad’. Hamlets beroemde woorden ‘to be or not to be’ variërend - want Paul van
Ostaijen is de Hamletfiguur in onze letteren - zegt hij telkens: niet te zijn is te zijn.
Door ‘niet te zijn’, door opgelost te zijn in het geheel, is al wat waarlijk is. Wat voor
Gezelle de natuur was, een Godsopenbaring, was voor Paul van Ostaijen de stad. De
stad is voor hem de aanschouwelijkheid van de lijdende en strijdende mensheid,
waarin de menselijke ziel gedurig stervend en wordend is en op weg is naar Christus.
Vanzelfsprekend schilderde hij de stad in haar meest steedse aspecten: de
havenkroegen, de bordeellichten, de lokkende parken, waar de zondigende mens
wordt gepijnigd tot hij is wat hij is. ‘Pijnig mij’, roept hij uit:
Pijnig mij hondsblik-zachte lampen, schrille bloemen,
wellust: zomerfestoenen, witte waanzin van het winterwoud,
liedjes, gigolo's. De zonde is de straat
die leidt naar een wit, maar ongedacht gelaat.

Ziehier Paul van Ostaijens thema. Maar de boodschap, luidende ‘ontword om te
worden’, hield in, dat de boodschapper zelve moest verdwijnen. Dat deed hij dan
ook, reeds bij zijn leven, herhaaldelijk verzekerend dat al wat hij had geschreven
slechts beginnelingenwerk was waar hij niet meer achter stond. Men moet zulke
uitspraken nemen voor wat ze zijn: deels een pose, deels een krijgslist van een artiest,
die zijn schepen achter zich verbrandt en zichzelf wil dwingen tot nieuw scheppend
werk. Zo verruilde hij het ene kostuum voor het andere, tot hij
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eindelijk rondliep in een onopmerkelijk regenjasje en zei dat hij nu voor zijn plezier
gedichten ging schrijven. En dat heeft hij nog gedaan ook, motieven ontlenend aan
kinderrijmpjes, dansmuziek, straatdeuntjes, aardewerkbeschilderingen en andere
vormen van volkskunst. En de graad van volmaaktheid van dit latere werk, innerlijk
zo eenvoudig, artistiek zo geraffineerd, bewijst eens te meer dat zijn boodschap
waarachtig was.
Wat waarachtig is, is blijvend. Ten aanzien van Paul van Ostaijen heeft de tijd dit
reeds bewezen. Nederland onderging in de tweede wereldoorlog gelijksoortige dingen
als Antwerpen een kwart eeuw geleden, toen Van Ostaijen begon te schrijven. Het
bleek dat zijn poëzie nog steeds ‘sprekend’ was, nog steeds hedendaags, nog steeds
het laatste woord. Ik kan u meedelen, dat de Noordnederlandse dichtkunst in haar
jongste verschijningen zich verwant voelt aan Paul van Ostaijen en zonder zijn ten
voorbeeld strekkend werk een andere gedaante zou vertonen. Hij is voor onze dichters
een blijvend meester, die algemeen wordt bewonderd en bestudeerd. Zo is het niet
verwonderlijk, dat twee Noordnederlandse uitgevers, in samenwerking met een
Antwerpse uitgever en onder de kundige en zorgvuldige redactie van Gerrit Borgers,
thans zijn Verzameld werk doen verschijnen. Verwonderlijk is dit niet, maar de
onbekrompen en onberispelijke wijze waarop de drie uitgevers en de redacteur tot
nu toe hun taak volbrachten - de twee delen ‘ Poëzie’ zagen onlangs het licht - is wel
een aangelegenheid om dankbaar voor te zijn.
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Verhalend proza
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De pen op papier
- Omdat ik de zomer, stel ik mij voor, heb doorgebracht in een tent op het strand,
zodat ik ter weerszij van mijn ogen, aanhoudend dichtgeknepen geweest in het
zonlicht, spierwitte hanepoten over mijn bruine slapen heb; zodat mijn benen, die
ik, thans weer in mijn kamer, onder de schrijftafel over elkaar sla, zachtjes branden
op de plekken waar ze elkaar aanraken; zodat het zitten zelfs op een stoel als iets te
hoogs gevoeld wordt, want ik bleef uren achtereen gehurkt op het zand onder het
zeil, dagen lang leek het, uitkijken door de driehoekige opening der tent over zee,
en nu hebben mijn handen uit die gewoonte zoiets als een zucht behouden om over
mijn knieën heengeslagen te zijn en voelen zich, hier boven het schrijftafelblad,
vreemd van plotselinge onbestemdheid, leeg, fladderend in een oneindige ruimte, en
mijn pen begint als een doelloos vogeltje vage cirkels te beschrijven, van de inkt
naar het papier en boven het papier heen en weer; - maar mijn ogen letten daar niet
op, evenmin als op het verwarde krassen en zwieren van een enkele meeuw, want
nog steeds halfdicht, zich beschermend tegen een zilte wind, turen zij de kust langs,
naar de eerste huizen der badplaats, draaien vandaar langzaam zijwaarts met de
horizon mee tot het punt waar de zon recht boven zee staat en een streep kaatsende
stralen het water voor de blik onbegaanbaar maakt, duizelen één moment en keren
dan met een ruk terug, om, tussen mijn knieën door, omlaag te zien naar mijn voeten
die zich in het warme zand hebben ingewoeld; - ja, ik weet zeker, ik kan hier honderd
maal mijzelf tot bewustzijn willen roepen om mijn aandacht te bepalen tot hetgeen
ik schrijvende ben, het zal tevergeefs zijn: ik ben vervreemd, mijn huid is te lang
onbedekt geweest, mijn bloed is te dicht aan alle zijden tot vlak aan de oppervlakte
genaderd, en ikzelf, met mijn bewustzijn, heb part noch deel meer aan dit lichaam,
aan deze halfdierlijke gestalte die voor mijn schrijftafel zit als in een tent; hij is het
die schrijft, dat wil zeggen die mijn pen laat zwieren en met lange golvende
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slagen laat zweven als een meeuw, en die een eigen monsterlijke droom droomt waar
mijn bezinning geen vat op heeft; - vroeger, toen mijn bewustzijn schreef, toen ik
met voorzichtige op- en neerhalen, klaar en helder, de resultaten optekende van
abstracte rêveries waarmee ik met gepijnigd wijsgerengelaat door de stadsbuitenwijk
waar ik woon had gedrenteld, - welk een moeite kostte het vroeger om mijn gedachten
zoiets als vlees en bloed van ontroering te verlenen; - terwijl thans, nu het vreemde
vrije zwaaien van mijn eigenmachtige hand zelfstandig schrijft, ik begin te merken
dat hij zichzelf kant en klaar in de vorm uitdrukt, het dromend dier, en dat mijn
wakker bewustzijn niet beter kan doen dan zich aan hem te meten, tegen hem op te
worstelen en deze willekeurige bewegingen van de pen op het papier te volgen en
zo mogelijk in zijn macht te krijgen; - besta ik zodoende niet uit twee elkaar
tegenwerkende elementen, elkaar bestrijdend, buiten controle der rede, misschien op
leven en dood? - Omdat ik bovendien onlangs, in dit eenzaam voorjaar namelijk, na talloze
vergeefse nachten van bittere inspanningen, waarin het mij mislukte mijn ziel in haar
intellectuele essentie omhoog te drijven tot wat ik noemde een ‘zien van God’, - mij
voorgenomen had het andere uiterste te kiezen en haar bij mij omlaag te houden in
het lichaam, zodat ik besloot alleen nog datgene te schrijven, wat het schrijven zelf
tot een fysiek genot maakt, tot een avontuur of match; - want ik ken nu, dacht ik, de
regels van dit spel en voel me er opgewassen tegen; ik moet weigeren aan iets te
werken dat met emotionele aandrift begonnen, met talentvolle studie voortgezet en
met de bewuste durf der speculatie voltooid wordt; ik moet vergen dat het onderwerp
op mij toe schiet als een zó sterk tegenstander dat hij mij aan 't werk zet en aan 't
werk houdt om niet onder hem te zwichten; - het psychisch gedeelte laat ik dus aan
hem over, maar voor mij, meende ik, is het enige criterium het fysiek genot tijdens
het schrijven, een genot zo intens dat in hoogste instantie alle droefgeestige literatuur
door onvolledig-
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heid iets onoprechts moet hebben, te weten een ondankbaarheid van de schrijver, die
toch maar verzwijgt dit grote genot tijdens zijn mismoedige volzinnen beleefd te
hebben, hetgeen verklaart waarom het neerslachtig realisme van enige tientallen
jaren geleden gepaard ging met zogenaamde objectiviteit (d.w.z. dat de schrijver
zichzelf uitschakelde) want anders had de schrijver van zichzelf in zijn pessimistisch
wereldbeeld een lachende wanklank moeten maken, wat natuurlijk zijn boek bedorven
had; - en zo was dit objectief realisme eigenlijk een geperverteerde romantiek,
doodsbenauwd een stemming gaaf te houden, een ontveinsd bovarysme, en,
geschreven als het is door een toeschouwer quasi buiten het onderwerp staand,
eigenlijk meer een kritische dan een creatieve methode van werken, hetgeen gevoel
niet uitsloot, integendeel, maar het objectiveerde en steriliseerde tot stemming, waar
de schrijver zichzelf in vastvroor; - dit geeft mijns inziens in een verhaal alleen tot
bijfiguren aanleiding, nimmer tot hoofdfiguren die juist daardoor zich onderscheiden,
dat de schrijver in hen volledig schrijft en hen doet deelhebben aan zijn uiterste
gewaarwordingen, in de eerste plaats aan zijn creatief genot, en vandaar hun
superioriteit tegenover de andere figuren handhaaft; - om dit op mijn eigen terrein,
het land der dichters, over te brengen, er zijn altijd twee soorten poëten geweest: de
secretarissen van hun eigen een beetje met hun wil maat buiten hun schuld
getourmenteerd leven enerzijds, en anderzijds de hardnekkige pioniers van nieuwe
gevoelens, die zelf oorzaak waren van wat hun overkwam en die, in wat voor
vertwijfeling of zwakte ook, zichzelf de hoofdschuldige bleven weten; - daar is, aan
de ene kant, Baudelaire, met zijn ongeevenaard heldere en eenvoudige expressie van
de zwarte wijsheid, waar hijzelf dupe van was zonder er iets tegen te kunnen
uitrichten; daar is, aan de andere kant, Verlaine, die niets anders beleefde dan hetgeen
Verlaine schreef, met de linkerhand schreef of met de rechter, maar altijd zelf meester
en verantwoordelijk in de wereld die hij van onder tot boven zichzelf schiep; - maar
goed, dit zij allemaal heel juist en diepzinnig,

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1066
maar wat doe ik hier zelf beter dan een werktuig zijn, een seismograaf, van hetgeen
ik met fysiek genot opteken, terwijl mijn lichaam denkt en de pen wild over het
papier grote cirkels krast? - zal ik met deze schrijver de strijd aanbinden? zal ik met
hem worstelen, als Jacob met de Engel, totdat de dageraad opgaat? - zal ik in staat
blijken zijn vaart tussen mijn armen, die ik wanhopig om de bladzijde heen sla, te
doen stuiten? - zal ik een verhaal maken, om zijn onstuimige volzinnen in te dijken
tot een hoger orde? - zal ik schrijvende schrijven?
- Omdat het mij, ten derde, allang niet meer deert of men mij voor gek aanziet
sedert ik zeker weet het niet te zijn, neen, sterker nog, sedert ik een soort spijt gevoel
niet gek genoeg meer te zijn, zo gek als vroeger bijvoorbeeld, een vijftien jaar geleden,
toen mijn inbeeldingen mij geheel in beslag namen, toen de werkelijkheid haar
duidelijke kracht aan mij deed gelden door hier en daar met demonische dreiging uit
de natuur tot mijn hoogte op te rijzen, zodat ik, om u iets te noemen, mij herinner
een bepaald huis in de bosjes, waarheen ik thans met zekere triomfzucht bij voorkeur
wandelingen onderneem, in die tijd niet gaarne des nachts gepasseerd te hebben,
omdat een met riet omkleed dakraam mij als een wijd somber oog aanstaarde, zodat
ik gillend op de vlucht sloeg of een andermaal aan de grond versteende, God en Sint
George tot bijstand inroepend, weerloos van angst voor de schaduw van een donkere
draak, die, zag ik, daar in die tuin op mij loerde en zich tot de sprong krommend
gereed maakte; - voor de schaduw, schreef ik, want was een vleselijke draak inderdaad
op mij los gesprongen, ik had mij vastberaden verweerd, ik was met helder hoofd al
of niet gesneuveld; - alleen voor de schaduw dus; en hiermee werd ik op latere leeftijd
mij mijn vrees bewust en leerde haar beheersen; - ik was namelijk alleen bang voor
alles wat onduidelijk, denkbeeldig, onlichamelijk zich voordeed, voor alles wat
ontastbaar door mijn brein heen spookte, voor alles kortom wat niet bestond, wat
zich slechts aankondigde om spoorloos weer te verdwijnen, een voetstap zonder
wandelaar,
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een opengaande deur waardoor niemand binnentrad; - maar gelijk de H. Thomas was
ik altijd onmiddellijk gerust gesteld zodra ik met de verschijning een of ander reëel
contact ondervond; - zo herinner ik me als kind ook maar niet in het minst bevreesd
geweest te zijn, wanneer Sinterklaas, die met mijter, opperkleed en bisschopsstaf
(hoe nodig en ‘bevrijdend’ werken die attributen!) plechtig de kinderkamer binnentrad
en mij van mijn moeders zij de naar zich toe riep: ik gaf hem bedremmeld een hand,
bedremmeld echter enkel van onuitsprekelijke vreugde, het leven eensklaps
onwaarschijnlijke proporties in de klaarlichte werkelijkheid te voelen aannemen;
maar toen een kwartier later mijn jongere broer, die Sinterklaas in de gang gevolgd
was en daar de inderhaast afgeworpen vermomming gevonden had, de kamer
binnenkwam met de hand de lange grijze baard voor zijn kindergezicht vasthoudend,
in gebaar en optreden de verschijning van daareven nabootsend, en op mij toe trad
-, ik herinner me dit als een der verschrikkelijke momenten uit mijn jeugd, ik dorst
niet verroeren van angst, angst niet voor mijn broer natuurlijk, maar voor de
onzichtbare grijsaard die aanwezig was; - en zo ben ik, om een laatst voorbeeld van
hetzelfde te geven uit mijn hedendaags leven van dichter, zo ben ik niet langer
bevreesd voor een gevoel of voorstelling die door mij heengaat, als ik maar die
verbeeldingen niet scheiden kan van de woorden die ik er voor gevonden heb, als
dus maar verbeelding en woord gelijktijdig zich voordoen; dikwijls heb ik uit schrik
voor het ‘zwevende’ van een woordeloos gedicht machteloos gestaan verbindingen
naar de bevrijdende taalbeelden tot stand te brengen, moest het jaren lang met
struisvogel-politiek van mij af zetten, vergeten, en voelde me intussen gekweld en
geheimzinnig vervolgd door een leegte, zoals oude volkeren aannemen dat liefde-arme
ouders door de zielen van hun ongeboren kinderen gekweld en vervolgd worden,
totdat opeens een overgeleverde versvorm een bezweringsformule bleek te zijn welke
mij de woorden, in dit verband als een soort lichaam te verstaan, vanzelf in de hand
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gaf; - hoe ouder ik nu echter word, hoe minder bewust deze ‘leegte-angst’ zich
voordoet, zodat ik dikwijls geloof, en in zekere gedragingen ook opmerk, dat alleen
mijn bloed nog daardoor verontrust wordt, terwijl mijn gedachtenleven volstrekt vrij
daarvan en hoe langer hoe meer evenwichtig, zelfs vrolijk en onbezorgd is geworden;
- met het oog hierop noemde ik mij in de aanhef dezer alinea ‘niet gek genoeg meer’,
want de vraag beangstigt me, of de verdwenen waanzin, omlaag geleid in mijn
lichaam, zich daar onmerkbaar schuil houdt; - zodat ik nu iets als angst gevoel voor
mijn verzonken zelf, voor het dromend dier hier voor mijn schrijftafel, een angst die
mij mijn krachten tot het uiterst doet inspannen om hem bij te blijven, op te tekenen
wat hij dicteert, en zo mogelijk, met een plotselinge inzet van alles waarover ik nog
beschik, hem onder mij te dwingen gelijk een ruiter zijn paard; - Om al deze redenen, die ik u zo uitgebreid en helaas in zulke belachelijke lange
en zwaaiende zinsneden moest meedelen, en die ik u thans smeek vooral niet nogmaals
te lezen in hun onbeholpen vorm, maar wel nogmaals te overzien in de vorm waarin
ze uit mij opstegen, d.w.z. in één pijlsnel moment, of liever: in vogelvlucht, zoals ik
ze ook overzag, toen ze eensklaps mijn gehele persoonlijkheid verticaal doorkliefden;
- Om al deze redenen, wier vlakke volgorde een beroep moet doen op de clemente
scherpzinnigheid, waarmee ge op een landkaart bergen denkt als ge streepjes ziet,
maar die nu eenmaal, zo goed of zo kwaad als zij 't kunnen aanduiden, de
pathologische voorgeschiedenis zijn en de mogelijke verklaring inhouden van het
wonderbaarlijke dat ik straks beleven ga, hier, onder deze lamp, aan de schrijftafel,
over één uur misschien reeds, - - gevoelde ik mij, deze zomeravond, die mij steeds zal bijblijven als een uur van
beslissende omkeer, in een stemming zo helder als glas, zo wanhopig als een geniaal
luiaard op het eind zijner dagen en zo bezield met de moed tot de onmogelijke ‘laatste
greep’ als maar enigszins mogelijk is. Dit is alles wat
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u van het voorgaande behoeft te onthouden, wanneer gij het vreemde avontuur, dat
nu reeds vlakbij is, naar ik voel, dat achter de deur staat als het ware en straks letterlijk
binnenbreekt, met mij wilt gaan meemaken. Nadat ik nog enige uren zonder resultaat aan mijn schrijftafel had zoek gebracht,
begaf ik mij des nachts, met de laatste tram, naar de stad en bevond mij, iets na
middernacht, op de Vijverberg in Den Haag. Zonder ook maar in het minst acht te
slaan op het schoonste landschap dat ergens ter wereld ooit in enige stad werd
uitgevoerd, ofschoon het juist zoals u horen zult mij reeds geruime tijd bijzonder
bezig hield, zette ik mij op een der bankjes die daar onder de bomen langs het water
zijn en begon zachtjes en zoetjes te fluiten, een melodietje dat de stemming van het
uur mij waarschijnlijk ingaf. - Reeds verwenste ik mijn voornemen om op dit uur
nog naar de stad gegaan te zijn; nu moest ik wel naar huis teruglopen, overwoog ik,
en had ik niet verstandiger gedaan rustig onder mijn lamp te blijven zitten werken;
ik had het cahier waarin ik brokstukken en aanheffen van gedichten neerschrijf, zoals
ze van tijd tot tijd in me opwellen, eens kunnen doorbladeren, misschien had ik hier
of daar verbeteringen kunnen aanbrengen of, wie weet, een enkele strofe kunnen
voltooien; ik had, als dit niet ging, wat correspondentie kunnen afdoen en in ieder
geval beter gedaan een boek ter hand te nemen en rustig in bed te gaan liggen lezen
tot de slaap mij overvallen had, etc. etc., - toen de Rattenvanger van Hameln, die ik
terstond herkende uit het gedicht van Robert Browning dat ik vroeger van a tot z kon
opzeggen, - en hij was het zonder twijfel, deze lange magere man, in een rood en
geel russisch hemd dat, in 't midden door een ceintuur hoog bijeen gehouden, vandaar
weer tot zijn voeten omlaagviel, met het punthoedje van Pinocchio op en met de
fluit, aan een eveneens rood en geel gekleurd band bijna onzichtbaar, als een dolk
onder de plooien bij zijn borst in de ceintuur gestoken -, toen de Rattenvanger van
Hameln met een vriendelijke buiging
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recht op mij toetrad, naast mij op het bankje plaats nam en zich naar mij overbuigend
sprak:
‘Waarmee kan ik je van dienst zijn, Nijhoff, dat je me geroepen hebt?’
Ik verzeker u - en gij gelooft me als gij het derde ‘omdat’ hierboven en de
herinneringen uit mijn kindertijd die daarop volgen nog eens in vogelvlucht onder
u neemt - ik verzeker u dat ik mij noch verbaasd noch verschrikt gevoelde toen ik
de Rattenvanger zag naderen en naast me plaatsnemen, en toen hij het woord tot me
richtte. Integendeel, ik had gelegenheid gehad enige bijzonderheden in zijn uiterlijke
verschijning te ontdekken die geheel overeenkwamen met de voorstelling die ik mij
van hem gemaakt had. Hij had bijvoorbeeld zeer kort geknipt grijs haar, smalle ogen
die op het witte af licht-blauw waren, een donkerbruin verweerd gelaat dat echter
voor zijn lengte veel te klein was en dit kleine hoofd bewoog uiterst langzaam maar
gelijkmatig op de lange buigzame hals heen en weer. Neen, ik kan niet anders zeggen,
hij viel me mee, hij was vertrouwder dan ik hem verwacht had, aangenomen dat men
zich kan voorstellen de Rattenvanger te ontmoeten. - Maar - toen hij, na de weinige
inleidende woorden, plotseling rechtstreeks en op de man af mij bij de naam noemde
als in een alledaags gesprek, overviel mij de ontzenuwing die een onverwacht wakker
geroepen slaapwandelaar overvallen moet. Een overrompelende duizeligheid, een
weeë flauwte, en ik moest mij met beide armen om de leuning der bank vastklemmen
om niet ineen te zakken. Ik had de gewaarwording één ogenblik in het niet te worden
weggeslingerd, ik tuimelde, draaide ster-snel om mijzelf heen door het luchtledig,
door een put, stortte ergens weg buiten de wereld, hals over kop het heelal in, - niet
anders dan een vlieger waarvan men eensklaps het touw doorsnijdt. - Het vinden van
deze vergelijking, die me bovenmenselijke inspanning kostte, deed me mijn
geestkracht hernemen en ik wist tegelijk waarom die flauwte mij daareven bevangen
had. Door het uitspreken van het zonderlinge woord dat mijn naam in
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zijn mond was, had de Rattenvanger mij te verstaan gegeven, dat, zoals ik hem
herkende, ik ook voor hem geen vreemde was. Ik behoorde tot zijn wereld, wie weet
hoelang reeds en in welke betrekkingen, hij rekende mij met recht tot een der zijnen.
Wat had ik met hem te doen of te doen gehad? waar? wanneer? - de vaagste
herinnering daaraan had mij een ogenblik geheel ontredderd. Hij herhaalde zijn vraag:
‘Heb je me nodig dat je daarnet floot?’
Maar ik was nu mezelf geheel meester, en zoals ik dan ben, van hernomen
zelfvertrouwen, van opluchting, schoot ik uit tot overmoed.
‘Wel zeker’, antwoordde ik met spottende onbevangenheid - ‘ik heb je nodig en
floot daarom het wijsje waarmee je me eens als kleine jongen de Koppelberg
binnenlokte. Ik herinner me heel goed dat, toen de donkere grot achter ons dichtsloot
en al de kinderen verschrikt om je samendrongen, jij beloofd hebt, als tegenwicht
voor onze onherroepelijk verloren ouders, altijd ons te zullen bijstaan als wij het
verleidelijke wijsje zouden fluiten of neuriën. Ik heb je vergeven maar niet vergeten
-’ voegde ik er lachend aan toe, hem zelfs op de schouder kloppend - ‘want zulk een
liedje neem je niemand kwalijk maar je raakt het nooit meer kwijt! - Maar nu ter
zake. - Ik ben al tijden lang aan een gedicht bezig dat hier op de Vijverberg moet
spelen, die mij altijd, ik weet niet waarom, heeft aangetrokken. Iedere keer dat ik uit
Leiden kom, het Haagse Bos ben doorgegaan en, langs de Hertenkamp en het Korte
Voorhout, tot de hoek van het Tournooiveld waar het museum is, ben genaderd -,
iedere keer vervult mij, bij de aanblik van het wijde water en het profiel van de stad
daaromheen, een vervoering, een zwaar heimwee, een overweldigende drang tot een
edele en een machtige daad. Als jongen bleef ik daar uren stilstaan, nam mij voor
dit alles in een groot gedicht te beschrijven: op het water zouden fantastische
spiegelgevechten in met tapijten omhangen sierboten zich afspelen, er zouden vlaggen
zijn tussen de bomen,
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terwijl op het eilandje een feestelijk banket was aangericht. Later, in mijn diensttijd,
als ik van de kazerne naar de stad ging, doorstroomde me altijd wanneer ik langs dit
punt kwam, even hetzelfde zware gevoel: het was alsof ik een eed moest doen, eer
plechtige eed, met de hand op het vaandel of op het hoofd van een kind. In mijn
boordevol hart begon een manlijke muziek, het Wilhelmus, op te klinken en weer
was daar die bedwelmende behoefte naar het machtige en edele, voor mijn vaderland
te sneuvelen of met wijd en helder verstand de zaken van het gemenebest mild en
vaderlijk te behartigen. En nog, tegenwoordig, ga ik hier dikwijls voorbij en vraag
me met bitterheid af, waarom ik niet geworden ben als hij daar (en ik wees naar het
standbeeld van Willem II) die voor zijn land in Quatrebras stond, of als hij daar (en
ik wees naar Johan de Witt) die onze beste burger was.’
Ik zweeg en staarde over de vijver die in de zilveren bak onder het maanlicht
rimpelde. Boven mij sloten de bomen de stilte dicht die op mijn woorden volgde.
Aan de overkant weerspiegelden eeuwenoude gevels, kantelen en slottorentjes een
silhouet van ons groot verleden midden in de stad.
De Rattenvanger glimlachte knikkend en wendde zich tot me:
‘En hoever ben je met het gedicht opgeschoten?’
‘Dat is nu juist waarom ik je geroepen heb’ - antwoordde ik ernstig. - ‘Reeds jaren
geleden vielen me enige regels in, die, ondanks hun hardheid, voor mij volkomen
het denkbeeld inhouden dat ik zoëven beschreven heb. Vier houterige verzen, maar
die nu eenmaal voor mij een geraamte zijn waarvan ik mij niet meer kan losdenken.
En nu hoopte ik dat jij -’ Hier stokte ik, want wat had ik eigenlijk van hem verwacht?
- ‘dat jij’, vervolgde ik - ‘dit dode hout zou kunnen laten ontbloeien als eenmaal
Tannhäusers staf.’
Toen koos ik een strofe uit mijn lang gedicht, dat een tegenhanger moet worden
van Huygens' ‘ Voorhout’, en ik hoorde mij spreken met een stem die me zo
onwezenlijk toescheen alsof
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ik zonder verband uit een willekeurig opengeslagen boek iets voorlas:
Geen enkele stad ter wereld, weet ik, heeft
Iets schoners dan wat dit wijd vierkant geeft:
Praag noch Parijs - neen, in geen enkele plaats
Wandelt men van 't Tournooiveld naar de Plaats.

Mijn stem knapte af alsof ik het boek dat ik voorlas dichtsloeg.
‘De kwestie is’, sprak na een pauze de Rattenvanger, met weer die zonderlinge
glimlach, die Browning zo meesterlijk getroffen heeft toen hij opmerkte dat hij tussen
de lippen door inen uitliep, - ‘de kwestie is dat gij fluit met uw mond en niet met een
fluit. Gij zijt week van inwendige emotie, trilt van inspanning, en bevredigt toch
meer uw verhemelte dan uw gehoor. Bovendien is het scala beperkt en door dit alles
moet ge u vermannen en inhouden tot een zekere zakelijkheid die in vreemde
tegenstrijd is met de tederheid van uw bedoelingen. - Maar hebt ge er enig idee van,
welk een vrijheid en macht ons een instrument verleent? De mond zingt slechts waar
het hart van vol is, maar iedere fluit is een toverfluit en zingt het ledige hart van
andere mensen vol - Voor de ratten floot ik van rozijnen en spek, van open
provisie-kasten, van een land zonder vergif en vallen; voor de kinderen floot ik van
speelgoed en wafels, van boten en zigeunerwagens, van een land zonder school en
bedtijd -’ Nadenkend streelde hij met de hand langs de fluit van zacht recht riet die
aan de gekleurde band in zijn gordel stak. - ‘Ik zal je aanraden voorlopig als volgt
te beginnen. Beschrijf alleen gewaarwordingen van andere mensen. Medegevoel is
geen morele plicht, het is een aangeboren hartstocht en vindt zijn oorzaak in de
aantrekking die magnetisch alle vlees verbindt. Ten bate van jezelf, ontwikkel die
hartstocht, maak je hem bewust, en denk en leef in andermans gevoel. Zo alleen kom
je van jezelf vrij, dat is het doel. Als dit te langzaam gaat, hou dan een dagboek bij,
en schrijf, iedere keer dat het je weer over-
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komt naar je eigen gevoel te luisteren, neer wat je invalt en dat dan met zoveel
mogelijk durf, overdrijving, literaire wellust en zelfbeklag. Wanneer je echter de
versvorm opneemt: alleen het-gevoel van anderen. Er hapert bijvoorbeeld wat in de
een of andere verhouding van liefde of vriendschap: zet uw eigen stemming in het
dagboek, maar tracht de houding en het verdriet van uw vriendin in een gedicht uit
te drukken. U zult eens zien hoe sterk gij komt te staan, tegenover haar en, waar het
om gaat, tegenover uzelf. - Wees voorzichtig, of uw stem schroeit door; wees uiterst
voorzichtig, of ge verliest de gehele wereld en wat zij waard is, om in de eerste tijd
van uw eigen ontroeringen verzen te maken. Heb er dat niet voor over. Wacht tot ge
vrij zult zijn, wacht tot ge een vreemdeling voor uzelf zijt geworden, tot gij als het
ware een dubbel leven gaat voeren. Er komt voor ieder een tijd dat een mens zichzelf
ziet wegwandelen uit zijn eigen leven. Maar dat moment komt voor velen pas laat,
laat in het leven, als het reeds tegen het einde loopt. -’
Hij was opgestaan en ik merkte aan zijn houding dat hij heengaan wilde. Ik vroeg
hem nog te blijven, maar hij zei alleen: ‘Ik zal je even thuisbrengen langs de kortste
weg -’ Met een ruk stond ik op en liep werktuigelijk naast hem voort.
‘Wat nu het Vijverberg-gedicht betreft’, vervolgde hij na enige stappen, - ‘de
Ouden hadden geen ongelijk, zulke natuurgevoelens en aardse genegenheden in
plaatselijke godheden substantie te geven. Men bracht het gevoel althans buiten
zichzelf, en zulk een autochtoon, haast dierlijk gevoel, moet zelfs buiten de mensheid
overgedragen worden. Maar uw moderne sensibiliteit, egocentrisch en antropomorf,
is daar niet mee gebaat. Gij zoudt van een watergod een wenende dandy en van een
woudnimf een Salome maken. Niet voor niets echter hebben er heiligen, koningen
en dichters bestaan. - Ga nu zo te werk. Let eerst eens op wat ge, als ge u gaan laat,
er in het dagboek van terecht brengt. Lees dat aandachtig over en zoek dan, in de
historie of in uw gezichtskring, naar een figuur die onge-
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veer zulk een gevoel omtrent het vaderland, het volkslied en de verfijnde republiek
van zeelieden en schilders vertegenwoordigt, en wie het ook zij, laat het Huygens
wezen of de H. Martinus, roep zijn gestalte in uw gedicht te voorschijn. Hij komt,
zult ge zien, en hij brengt alles wat ge nodig hebt mee. Gij hebt maar te gaan zitten
en de vingers over de fluit te bewegen. -’
Wij waren nu bij de Gevangen Poort genaderd, waar de Rattenvanger staan bleef
en, alsof wij op de plaats van bestemming waren aangekomen, mij de hand ten
afscheid reikte. Ik herinnerde hem eraan, dat hij beloofd had mij tot mijn woning te
vergezellen. - ‘Maar langs de kortste weg, heb ik immers gezegd’, zei hij glimlachend,
- ‘ziet ge niet dat wij er al zijn?’
Er is naast de Gevangen Poort een theewinkel en op de eerste en tweede etage
daarboven geeft de eigenaar, in een huiselijk ingerichte tearoom, gelegenheid om
wat uit te rusten, van het uitzicht over de Kneuterdijk te genieten en van zijn thee te
proeven. Er is een binnentrap voor het personeel, maar het publiek bereikt van de
Plaats deze kamers langs een wenteltrap die in een speciaal daarvoor buiten de winkel
uitgebouwd torentje is aangebracht. Dit torentje, ofschoon iets uitspringend, vormt
een geheel met de Gevangen Poort en het theehuis; het heeft mij altijd geërgerd als
een wansmakelijk produkt dat, in stede van in zijn moderniteit sterk en oprecht te
contrasteren, zich als een nagemaakte antiquiteit bedriegelijk aan het belendende
Gevangen Poort-complex assimileert.
Wij stonden voor dit torentje op de stoep, voor de deur die geheel van licht gekleurd
in de lengte geribd eikehout is vervaardigd. Nogmaals reikte de magiër mij een hand,
glimlachte, verliet mij en liep met lange zachte passen als een schaduw onder de
Poort door. Vreemd, ofschoon ik toch daareven, toen ik de Rattenvanger aan zijn belofte mij
thuis te brengen herinnerd had, toch zeker had geweten nog niet bij mijn huis te zijn
-, vreemd, toen ik de dansende slippen van zijn gekleurde jas in het donker had zien
verdwijnen en mij weder naar de eikehouten deur omkeerde -,
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stond ik zonder overgang op het klinkerpaadje tussen het slordige droge gras van
mijn tuintje in de buitenwijk, herkende duidelijk mijn groengeverfde voordeur en
haalde als vanzelfsprekend mijn huissleutel uit de zak. Daarmee opende ik, als de
gewoonste zaak van de wereld, de deur van het trappentorentje als mijn eigen
huisdeur. Toen ik begon te klimmen, viel het me nog flauwtjes op dat de trap hoger
en langer leek dan gewoonlijk, dat er smalle venstertjes boven de leuning waren, wat
ik thuis niet heb, dat ik door deze spleten vage vergezichten in de maannacht over
Den Haag te zien kreeg: rimpelend water, het hoofd van De Witts standbeeld op de
Plaats eensklaps vlak bij, even later de tuin van het paleis waar ik eens als soldaat
op schildwacht gestaan had, de lange geul van de Laan van Meerdervoort, de toren
van een nieuwe kerk in Zorgvliet, de zware bomenrij van de Oude Weg, en meer
dergelijke beelden, die echter tot mijn geruststelling afgewisseld werden met platen
langs de muur van mijn eigen trap, een gravure van Redon, voorstellend een man
die een enorme dobbelsteen op zijn schouders in evenwicht houdt, Dürers Maria met
de aap, de herberg met de boot ernaast van Jan Steen -, tot ik eindelijk het portaal
van mijn bovenhuis bereikte, op het tafeltje in de gang keek of er post voor me
gekomen was en mijn hoed en jas aan de kapstok hing. Zoals ik altijd doe, als ik 's
nachts thuiskom, tastte ik, zonder licht op te steken, in het donker voort langs de
gangmuren, bereikte de badkamer en kamde daar even mijn haar en dronk een teug
water; dingen die ik altijd doe als ik nog voornemens ben wat te gaan zitten werken.
Toen knipte ik daar het licht weer uit, en tastte weder in de donkere gang langs de
muren voort, tot mijn hand de deurknop van mijn werkkamer vond en omdraaide.
Terstond bij het binnenkomen, reeds door de geopende deur, bemerkte ik aan een
vaag licht langs de wand, dat ik mijn schemerlamp op de schrijftafel had laten branden.
De kap daarvan bestaat uit een grote voor licht ondoordringbare hoed, gelijk Chinezen
op de rijstvelden gebruiken, zodat de lamp alleen
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het kleed op de tafel beschijnt maar de rest van de kamer nagenoeg donker laat. Ik
houd er van, van tijd tot tijd uit mijn werk het hoofd op te heffen en, over die kap
heen, in de nachtelijke kamer rond te kijken, en dan, als mijn ogen zich langzamerhand
aan het duister gewend hebben, naar het witte papier en mijn hand daarop omlaag te
zien, naar de pen, in de lichtkring op tafel Ik heb mijn lamp laten branden, dacht ik, nog niets vermoedend, in de open deur,
- toen ik eensklaps door het geluid dat mijn stoel maakt, als ik hem van de schrijftafel
achteruit schuif om op te staan, werd opgeschrikt. Mijn gelaat werd koud, een grauwe
rilling voer door me heen. Zonder nog een schrede te durven verzetten van de drempel,
bleef ik, in een schrik die mij ogenblikkelijk totaal verwilderde, stokstijf staan, klam
van uitbrekend zweet, en met weder die holle duizeling van de losgebroken vlieger,
die mij had overrompeld toen de Rattenvanger opeens mijn naam noemde, staarde
ik de verschijning aan die daar, zag ik, vanuit mijn stoel had willen oprijzen maar
met de handen aan de armleuningen steunzoekend daar weer in teruggezakt was, en
die thans zijn ogen, eveneens strak van schrik, vast in de mijne gericht hield Ik herkende hem: de korte breedgeschouderde gestalte in het zee-blauw
pyjama-jasje, het was ik, die daar zat. Hij hield de pen nog in de hand en van het
schuim-wit papier vóór hem was de bovenhelft met golvende regels dicht beschreven.
Hij wierp de pen neer over de bladzijde en trachtte nogmaals, met de handen
steunzoekend, zich uit de stoel te verheffen. Tevergeefs, hij zakte nog dieper terug,
zodat ook zijn scheefhangend gezicht met de verschrikkelijke blik, die hij geen
moment van mij afwendde, onder het lamplicht zichtbaar werd. Zijn dun sluikblond
haar, van droogte lichtelijk springend bij de scheiding, zoëven nog achterwaarts
gekamd, liet een voorhoofd vrij over welks gehele lengte een donkere rimpel groefde.
Ik zag de zwarte neusgaten in zijn onvolgroeid jongensgezicht, ik zag tussen zijn
halfopen vreemd vertrokken brede lippen de helwitte tanden
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blikkeren en hoorde met onbeschrijfelijke beklemming zijn adem langzaam zuigend
heen en weer gaan. - Plotseling schoten de woorden van de Rattenvanger - ‘laat, laat
in het leven, wandelt een mens weg uit zichzelf’ - luid door mij heen waar ik nog
steeds in de open deur stond en, mij zijwaarts omwendend, leunde ik de arm tegen
de deurpost, verborg mijn hoofd in de elleboog en barstte in een bitter en van
opgekropte aandoening overspannen schreien uit -.
Hoe lang dat duurde weet ik niet, maar ik wist, alsof ik met ogen zag, dat de
gedaante, daar in die stoel, nog dieper ineenzakte, dat de blik van zijn geopende ogen
langzaam verglaasde, dat zijn hand thans koud en slap buiten de stoel neerhing, en
ik hoorde dat zijn adem had opgehouden zich door de doodse stilte op en neer te
heffen. - Minder uit vrees dan uit onverdraaglijke vermoeidheid, hief ik mijn hoofd niet
op toen, een onbepaalbare tijd later, mijn schouder licht werd aangeraakt en ik voelde
dat iemand me behoedzaam terzijde drukte om de kamer te kunnen verlaten. Even,
toen hij de deurpost passeerde, stond hij naast me, van gelijke grootte als ik ben, en
sprak met een stem die, denk ik, de mijne is in ogenblikken van diepste tederheid
als mijn bewustzijn op het punt staat zich te verliezen:
‘Weet je dat... is thuisgekomen en boven slaapt?’ - en gleed heen, geluidloos, als
een schaduw door een spiegel.
Het woord dat ik niet schrijf maar slechts met ... aanduid was de uiterst flauw
gezuchte, gefluisterde, naam van mijn zoontje. - Met een ruk rees ik overeind, en
zonder nog één blik te werpen in de ledige kamer, want ik wist dat daar niemand
meer was, keerde ik mij om, tastte de gang weer door, beklom de zoldertrap en stond
voor het kinderslaapkamertje. Ik trad binnen en sloot, alsof ik vervolgd werd en de
vervolgers mij dicht op de hielen zaten, de deur onmiddellijk achter mij met het slot.
- Het smalle kabinet, waarvan het raam de gehele breedtewand tegenover de deur
beslaat, werd door de buiten reeds over de stad glorende dageraad schemerig verlicht.
Links
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van mij, langs de lengtewand, stond het kinderbedje en op een laag tafeltje daarnaast
flakkerde een nachtpitje, een geel en slank vlammetje in het schijnsel van de vage
morgen. Om dit lichtje heen stonden het portret van mijn vrouw, een bronsbeeldje
van de H. Antonius en een speelgoed-autootje, zijn dierbaarste bezittingen. Ik zette
mij op de rand van het witte bedje en beschouwde de slapende jongen. Hij sliep
rustig, het hoofd zijwaarts op het kussen, een handje met de palm geopend slap
uitgestrekt naar zijn beide ‘kinderen’ Jan en Kees, een zeeman en een teddybeer, die
hij overdag reeds verwaarloost maar die nog iedere nacht hem in bed vergezellen.
Ik was mijn ontroering niet meester en hete tranen stroomden mij over de wangen.
Het kind echter werd door mijn snikken niet gewekt, hetgeen me even verwonderde,
want vroeger had ik vaak gemerkt, dat hij reeds onrustig werd wanneer ik in zijn
slaap naar hem keek. Thans echter bewoog hij niet, de oogleden trokken zich niet
samen naar het streepje der wimpers, en door zijn open mondje, waar ik niet nalaten
kon even mijn hand vlak vóór te houden, voelde ik de warme teugen van zijn adem.
Ik boog me dieper over hem heen en kuste licht zijn strowit haar waarin ik nog steeds
een herinnering bespeurde van de geur van ‘het land van melk en honing’ zoals ik
in de oude tijd, nu tien jaar geleden, zijn wiegje noemde. Zeker, er waren andere
geuren bijgekomen, een geur van ‘zand in de zon’, meende ik, en van ‘droge bloemen’,
en van ‘ijzer en leer’, maar ‘het land van melk en honing’ was nog niet geheel
verdwenen, en met enige verbazing zocht ik langs de indruk die zijn lichaam onder
de dekens maakte naar zijn voeten omlaag, en vond die verder dan ik gedacht had.
Tegenover het ledikantje, in de andere lengtewand, stond de tussendeur open naar
het aangrenzend vertrek, de logeerkamer. Het was daar geheel donker, zag ik vanwaar
ik zat, want de rolgordijnen waren neergelaten. Ik stond op om me te vergewissen
dat mijn invallend vermoeden juist was. Mijn vrouw was thuis. Om de hoek der deur
heen kijkend, zag ik
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haar hoofd met het zwaar blond haar op het kussen, hoorde haar gelijkmatige
ademhaling. Een overstelpend gevoel van dankbaarheid, warmer en voller dan ik
bevatten kon, overviel mij zo hevig, dat ik, om de slapenden niet te wekken, ijlings
en op de tenen terugsloop, het kinderkamertje door. Ik opende de deur, snelde de
zoldertrap omlaag en eindelijk, op het portaal, geleund tegen mijn jas aan de kapstok,
gaf ik mij aan mijn overmachtige opwellingen vrijelijk prijs. - In de gang van het
stille huis was het al klaarlichte dag toen ik langs de deur van mijn werkkamer, waar
ik niet meer naar binnen keek, mijn slaapkamer bereikte.
Ik kleedde mij snel uit, maar vond, zoals ik al even vermoedde, mijn pyjama niet
op mijn kussen. Ik gaf me er verder geen rekenschap van, maar wikkelde me zonder
aarzelen in een groot wit badlaken, legde mij languit boven op het bed, vouwde het
badlaken strak om me dicht en keek, zo uitgestrekt, de armen gekruist over de borst,
enige tijd naar het crucifix dat altijd op mijn schoorsteen staat, tot ik onverwacht
insliep. Toen ik wakker werd stond de zon hoog in de hemel. Terstond begaf ik mij naar mijn
werkkamer, waar de lamp nog brandde. Dwars over een stapeltje uit mijn blocnote
gescheurd papier, lag mijn pen, als een dood vogeltje uitgestrekt. En nog stond ik
dit voorwerp, dat ik niet aan dorst roeren, aandachtig bij de opzijgeschoven gordijnen
te beschouwen, toen ik lachen en roepen hoorde buiten het raam, en mijn vrouw de
tuin binnentrad, ons zoontje aan de hand. Ze kwamen regelrecht van het station. Ze
hadden me willen verrassen, terugkomend van de lange reis, en mij niet laten weten
wanneer de trein aankwam. Zij droeg een handkoffertje en hij stak Jan en Kees
triomfantelijk naar mij omhoog. Ik maakte de indruk, zeiden ze naderhand, dat hun
thuiskomst mij eerst deed ontwaken.
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Luctor et emergo
Eerste hoofdstuk: ‘Sprekend zilver’
In mijn werkkamertje is geen tweede stoel. Beschouw dit niet, gij lezer, als
ongastvrijheid. Integendeel, ik verheug mij zo op uw bezoek, dat ik, om mij
teleurstelling te besparen, geen maatregelen tref eer ik mijn ogen durf geloven. Wie
voor gasten, zo denk ik, een stoel gereed zet, belet ze te komen.
Gasten zijn als de zwaluw. Zij komen, of niet, naar eigen believen. Als er meer
dan één komt, maken ze zomer. Ontvang ze goed. Bouw vooral niet van tevoren een
nestje onder uw pannen. Dat doen ze liever zelf. Als gij ooievaars wilt hebben, zeggen
de boeren, houdt u dan op een afstand van de paal met het wiel, anders komen ze
niet. De ware gasten zijn schuw en overgevoelig. Een gereedstaande stoel, bij
voorbeeld, maakt het hun ondoenlijk zich gast te voelen. Dan worden ze visite. Dan
is er meer naar het moment van hun vertrek dan naar hun komst uitgekeken. Want
elk ceremonieel is gericht op het einde. Natuurlijk ga ik, begrijpt u mij goed, als een
gast bij mij binnentreedt, terstond een stoel voor hem halen. Maar niet eer hij er is.
Dit moest mij van het hart, o student, die hier vanmorgen op bezoek waart.
Aanvaard dit als een verontschuldiging wanneer mijn ontvangst u onwellevend is
voorgekomen. Aanvaard dit tevens als dankbaarheidsbetuiging. Want zonder uw
komst was alles mij voorbijgegaan.
Gij hadt een week tevoren uw komst gemeld. ‘Om tien uur precies op
dinsdagmorgen’, luidde het briefje, dat ik, gij ziet het, van buiten leerde. Het is nooit
mijn bedoeling geweest, geloof me, toen gij als toonbeeld van correctheid zo
verrassend op tijd bij mij binnentradt, dat gij op het veldbed neer zoudt strijken. Het
is maar een nood-bed. Ik gebruik het alleen als ik zo veel gasten heb dat ik mijn
slaapkamer heb moeten afstaan. Maar gij, met uw voorkomende woorden ‘doet u
geen moeite, ik zit hier uitstekend’, gij hebt mij weerhouden het vertrek te verlaten.
Met machteloze schaamte zag ik u, in de nederige
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positie die gij voor lief naamt, de onberispelijke vouw in uw gestreepte broek wat
hoger optrekken langs uw hoge knieën. Gij weet waarschijnlijk zelf niet hoe uw
verschijning mij imponeerde. Gij waart lang, gij droegt een bril en een bloem in het
knoopsgat. Beurtelings voelde ik mij gestreeld en gekweld door de gedachte, dat gij,
speciaal voor dit bezoek aan mij, op deze stralende augustusmorgen, u zo correct in
het zwart hadt gestoken. Gij hebt mij terstond gerustgesteld. Gij hadt om elf uur, zo
deeldet gij mij mede, een trouwerij te Middelburg. Het was u begrijpelijkerwijs beter
uitgekomen mij vóór het stadhuis dan na het dejeuner te bezoeken. Om vijf uur
vanmorgen hadt gij u al staan scheren, om zes uur waart gij in uw auto gestapt, en
indien gij bij Goes niet om hadt moeten rijden, omdat de rijksweg was opengebroken,
dan waart gij hier nog een half uur eerder geweest. Ik woonde hier prachtig, gingt
gij verder. Een tuin als een park, en dat vlak onder de duinen, het was een trouvaille.
Het was niet zo ver als de mensen zeiden. De weg wees zich zelf. Gij apprecieerdet
het zeer, dat ik op dit onwaarschijnlijke uur, zoals u het goed vondt u uit te drukken,
u niettemin had willen ontvangen. Gij zoudt nu met de deur in huis vallen. Gij waart
ab-actis van een genootschap. Of ik in januari een lezing wilde houden. Het onderwerp
liet gij geheel aan mij over. In beginsel moest ik thans een toezegging doen. In oktober
zou ik een titel opgeven. Dan kon de aankondiging in zee. Misschien waart gij,
besloot gij, wel wat tijdig met uw verzoek, maar ‘gouverner c'est prévoir’ had
Napoleon gezegd.
Ik gaf mijn woord. Verheugd sprongt gij van het veldbed op. Uit dank voor uw
komst gaf ik u een spreuk mee. Van bruiloft komt bruiloft. Zo, vooruitlopend, geleidde
ik uw schreden over de drempels. Ik bracht u naar de voordeur, ik hielp u in uw
stofjas, kortom, om met de dichter te spreken, ik het u uit als men koningen doet.
Gij steegt in uw reeds gekeerde wagen. Gij reedt, zacht ronkend, de oprijlaan af die
mijn ‘refuge’ verbindt met de kronkelende landweg. Nog staakt gij, bij het hek, uw
arm omhoog en zwaaidet ten afscheid. Ik zag u tussen de wil-
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gen steeds sneller verdwijnen in de richting van het dorp. Steeds verwijderder klonk,
in de bochten, uw claxon. Ja, toen gij, reeds het dorp door, thans langs de straatweg
naar Middelburg moest stuiven, hoorde ik nog in de verte uw jachthoorn, dacht ik,
schallen.
Hoe vreemd was het mij te moede, toen ik weer alleen in mijn werkkamertje achter
de schrijftafel zat. Een bezoek is muziek. Het kan urenlang naklinken. Gewoonlijk,
om enig verzet te hebben, breng ik dan de ledige stoel naar de woonkamer terug.
Ditmaal echter, nu deze verstrooiing ontbrak, was het naspel des te intenser. Ik besloot
van die echo's gebruik te maken en meteen met de lezing aan te vangen. Opwellingen
zijn echo's, interrupties zijn inspiraties, zou mijn thema zijn. Ik wist toen nog niet
dat het mijn lijfspreuk zou worden. Ik nam de pen en begon te schrijven.
‘Toen ik, dames en heren’ - zo schreef ik - ‘geruime tijd geleden, het was een
prachtige augustusdag, door uw vooruitziende en hoffelijke secretaris in mijn
buitenhuis op Walcheren werd uitgenodigd, om in uw stad in de loop van de winter
een lezing te houden, had ik, hoewel ik gaarne aan de oproep gehoor gaf, geen notie
waarover de lezing gaan zou.’
Hier haperde de pen. Wat was er? Mijn zin overlezend werd ik geschokt door het
moedwillige ‘geen notie’. Ik bladerde, om mijzelf de les te lezen, een tijdje in Van
Dale. Ik schreef ‘geen vermoeden’ boven ‘geen notie’. Ziezo. Waar was ik?
Ja, waar was ik? - Ik was te Middelburg. Ik parkeerde mijn auto op de markt. Ik
opende de dickey-seat, wierp er pet en stofjas in. Ik haalde uit een foedraal mijn hoge
hoed voor de dag. Langzaam overschreed ik het brandende plein. Ik voegde mij,
glimlachend en hier en daar een hand drukkend, bij een der feestelijk geklede groepen
die zich langs de trap en reeds in de ingang van het statig stadhuis hadden opgesteld.
Wij formeerden haastig een dubbele haag, toen voor het bordes de ongeduldige
paarden van de trouwkoets werden tot staan gebracht. Men ontwaarde in het rijtuig
de witte boeket en, hoog van de
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bok, hield een met linten versierde zweep het trappelend span in bedwang.
Neen, waar was ik? - Ik zat in mijn werkkamertje. Ik probeerde met inspanning
van al mijn krachten uit de echo's van uw bezoek het vervolg van mijn lezing op te
vangen. Ik moest mij concentreren. Ik sloot, voor één moment, mijn ogen.
Maar juist in dat éne moment had ik alles gemist. Toen ik mijn ogen weer opende
was de bruid mij voorbij. Ik zag, diep in de brede gang, over de hoofden der dringende
mensen heen, een met witte bloesems bestrooide sluier als een ster de trouwzaal
binnenzweven. Ik had alles gemist. Zowel de bruid als de lezing. Verslagen stond ik
van achter de schrijftafel op, deed de tuindeur open, deed twee passen naar buiten.
Nog koesterde ik hoop haar te achterhalen, want, vlak achter de bomen, meende ik
de golvende zoom te zien van een voortschrijdend bruidskleed. Maar weldra
verstijfden de plooien tot duinen. En weldra ook verloor zich uw laatste echo in het
eentonig geruis van de nabije zee.
Terwijl ik zo in de felle zon verdwenen stemmen beluisterde, kwam een ander
geluid uit de stilte nader. Op het grintpad kraakten autobanden. Een doordringend
signaal. Een zoemende motor werd afgezet. - Hoe dwaas van mij even gedacht te
hebben, toen ik om het huis heen naar de voordeur snelde, dat gij het waart, jeugdige
vriend van vanmorgen, die iets hadt vergeten! Ik hield plotseling halt. Gij hadt niets
vergeten.
Waar waart gij? - In de doodstille trouwzaal. Bruid en bruidegom gaven elkaar de
pen door. Men kon hen hun namen horen schrijven. Gij stondt naar het gekleurde
raam te kijken. Daarbuiten speelde de Abdij een kwartier.
Hoe kon ik zo dwaas zijn! Ik liep ijlings verder en, onmiddellijk daarop, toen ik
de voordeur bereikte, doorstraalde mij de vreugde om dit nieuwe bezoek.
Het was mevrouw K. Zij zat muisstil in haar muisgrijze Packard. Zij had mij uit
de voordeur verwacht en zag mij niet om het huis heen komen. Hoe zou ze trouwens?
Een spiegeltje,
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uit een tasje gehaald dat op haar schoot nog open moest liggen, nam haar aandacht
in beslag. Haar slechts met de trouwring getooide hand tastte onder het neerhangend
hoedje, en streek daar de eigengereidheid terug van onder dit hoedje verborgen
krullen. Haar wang was donzig van verse poeder, het rouge op haar lippen had nog
niet gelachen.
‘Dag Annie’, riep ik.
Zij keek op, lachte, borg de spiegel in het tasje. Zij maakte geen aanstalten uit te
stijgen. Zij bleef rustig zitten achter het stuur.
‘Zo’, zei ze, ‘ik tref het dat je thuis bent. Houd ik je op?’
Ik gaf haar een hand en deed het portier voor haar open.
Toen eerst stapte zij uit.
Hier, lezer, vraag ik uw volstrekt vertrouwen. Gij zult zien dat straks iets plaats
vindt waarbij het geluk van gehele families op het spel staat. Ik schrijf slechts voort
als gij mij uw strikt stilzwijgen toezegt. Dit is geen scherts. Met
familie-aangelegenheden valt niet te schertsen.
Annie en Otto K. zijn goede kennissen van me. Otto is een bekend bankier te
Rotterdam. Wij hebben bij hetzelfde regiment gediend. Daar ik geen groot vermogen
bezit en niets begrijp van financiële transacties, is Otto mijn steun en toeverlaat als
zich, een hoogst enkele maal, zulke moeilijkheden voordoen. Zij hebben talloze
sociale verplichtingen, Annie en Otto, zodat wij elkaar meestal niet meer zien dan
eens per winter, als ik bij hen ga eten. U begrijpt dus hoe Annies komst mij verraste.
Zij had mijn Zeeuws huis nog niet gezien.
Zij bleek verrukt. Zij putte zich uit in bewonderingen. Zij had aan een boertje, met
een kop als een apostel van Toorop, de weg gevraagd. Hij was slecht te verstaan,
maar zijn hand had het witte landhuis gewezen dat reeds tussen de bomen te zien
was geweest. Hoe ver was de zee? Maar vijf minuten! Hoe heerlijk om van het strand
te komen en hier in de schaduw uit te rusten. Had ik een hangmat? Dat witte goedje,
waarmee de gevel van het huis was bestreken, heette dat silicaat? Zij be-
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tastte het even. De v.B's hadden het ook aan hun huis aan de plassen. Het weerde
zowel hitte als vocht.
Ik leidde, via het terras, haar de woonkamer binnen. Niets aan de muur, de muren
wit. Hoe ruim, zei zij, met zo weinig meubels. Ik zette, terwijl zij het portret op de
schoorsteen bestudeerde, de fluitketel aan om koffie te zetten. Wij bekeken het huis
van onder tot boven. De badkamer, tussen slaap- en logeerkamer in, deed haar met
een kreet de handen ineenslaan. Na de hang- en legkast geopend te hebben, werd zij,
op mijn slaapkamer, eensklaps getroffen door het weergaloos uitzicht op bomen en
duinen. Later, op de overloop die landwaarts uitziet, bleef zij peinzend staan turen
over hagen en weiland. Was ginds de toren van Middelburg? Ik lichtte haar in dat
het de Abdij was. Daar lag Rooms Koning graaf Willem begraven die tegen de
Friezen gesneuveld was. Hoe misplaatst, dacht ik, was hier historische kennis. - De
kerk was geen graf. Hij was op dit ogenblik één en al leven en beweging. Mensen
zaten en stonden in het stampvolle schip. Men keek uit naar wie er was en naar wie
er niet was. Laatkomers liepen plaats te zoeken. Het orgel, dat piano gepreludieerd
had, zette forte de mars uit Lohengrin in. Geheel de kerk rees als één man op. Zo, als gastheer, vergat ik, weer mijmerend, mijn plicht. Gelukkig dat de fluitketel
de zijne niet vergat en beneden, luid fluitend, geen langer uitstel duldde. Zoals ik
koffie maakte, zei Annie dankbaar, toen wij buiten op het terras in de vouwstoelen
lagen, zo kon het niemand. Maar ik had niet de gave het anderen te leren. Coba, haar
meisje, had precies gedaan wat ik haar gezegd had, toen ik laatst in januari naar de
keuken gegaan was om het Coba te wijzen, maar Coba kon veel maar geen koffie
zetten. Die kalveren, die onder de bomen graasden, waren die van mij? Waren die
van de boer? Was de boer hier vlak naast? Hoe praktisch was dat met melk en eieren.
Als de boerin ook nog brood bakte had men niets meer nodig. Wat! Was dat zo? Het
was een paradijs. Die duiven, waren dat wilde duiven? En die pauwen? Zij hield niet
van pauwen. Ze konden
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zo dreigend staan te kijken, met hun kop opzij, of ze wraak wilden nemen op
vrijgevigheid.
Ik hield door de koekjes wat verder te werpen de dieren op een afstand. Annie
raakte aan het vertellen. Zij was naar Walcheren gekomen ter wille van haar oom
Dick. Gisteren namelijk - moest ik weten - hadden Otto en zij een diner gegeven.
Over de dertig mensen. Zij hield meer van diners in de zomer dan in de winter. Door
open ramen kwam geur uit het park. Avondzon op damast was mooier dan kaarsen.
Veel zilver en kristal. Gelukkig had zij van alles zesendertig. Ik moest Otto's positie
in aanmerking nemen, doorlopend diners, niet altijd even prettig. Maar gisteren was
het bijzonder geslaagd. Bij het dessert had v.B. haar in het oor gefluisterd, dat Otto's
stap - Otto is een wonder - succes had gehad en dat haar oom Dick de Leeuw zou
krijgen. Het kwam volgende week in de krant, bij de lintjesregen. Zij begreep niet
dat Otto haar niets gezegd had, maar zo was Otto. 's Nachts had zij terstond het plan
opgevat om de volgende dag naar Middelburg te gaan om oom voor te bereiden.
Haar oom Dick was een schat, de enige broer van haar vader. Otto had de tocht
overbodig geacht en veel te vermoeiend. Maar moest dan, had Annie aangehouden,
tante Marie het nieuws niet weten? Tante Marie moest de kinderen toch uit kunnen
nodigen en zorgen dat de Leeuw een feest werd voor oom Dick? Tante Marie was
een spook. Een raar huwelijk was het, oom Dick en tante Marie, zij spraken nooit
samen. Oom had stellig zijn onderscheiding, nu het zijn glorie betrof, voor tante
verzwegen. Zo was Otto gezwicht en Annie spontaan naar Middelburg gereden. Als
zij opgebeld had maakte tante maar omslag, zij kon altijd terecht bij haar eigen oom
Dick. Behalve juist vandaag. Oom Dick, toen Annie aankwam, zat in zijn kamer.
Kind, had hij gezegd, toen Annie hem een kus gaf, kind, je tante heeft gasten. Het
bleek dat vandaag tantes nichtje trouwde, een dochter van tantes broer. Annie had
zich de annonce vaag herinnerd, maar Otto had die in zijn zak gestoken om van het
kantoor te telegraferen, het was haar
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glad door het hoofd gegaan. Kort en goed, tante had haar familie over, tantes zuster
uit Almelo, enzovoort. Jongelui stonden in de gang toneelstukjes te repeteren. Tante
Marie, in plaats van zich in die reünie te verheugen van haar eigen familie, had een
humeur als een spin. De Leeuw was niet eens ter sprake gekomen, laat staan Annies
logeren. Hoe had Annie het hart gehad, had tante uitgeroepen, dat zij eerst de heer
des huizes en dan de gastvrouw kwam begroeten. Maar of Annie geen hart had, was
tante voortgegaan, moest Otto weten. Wat erger was vandaag, was dat de bruidegom
geen hart had, de bruidegom van vandaag, die v.A.v.A., die met haar nichtje trouwde.
Na alles wat oom Dick voor het jonge paar gedaan had - oom was borg geweest bij
de koop van hun huis - had die bruidegom best, al woonde hij in Assen, voor ooms
zestigste verjaardag over kunnen komen, al had oom - je kent oom - daar niet op
gestaan. Nu vertikte tante mooi weer te spelen. Almelo had het grote zilver gegeven,
van tante Marie zou dessertzilver komen, maar tante Marie had het afbesteld. Die
bruidegom moest eerst manieren leren, al was hij van adel. Het was erg opgevallen,
op de receptie, bij de geschenken, dat er niets van tante Marie en oom Dick was
geweest. Mocht het een les zijn! Tante Marie gaf niets om conventies. Men had niet
gedurfd voor het trouwdejeuner oom en tante te passeren, maar als het gekund had,
had men het gedaan. Zo gespannen was de toestand. Toen had tante Marie Annie
apart genomen. Kind, zei tante Marie - gelukkig wat kalmer - je begrijpt me verkeerd.
Het ging natuurlijk niet om dat zilver. De eerste maal dat de jongelui, had tante
gezegd, na de huwelijksreis naar Middelburg kwamen, kregen ze het. Maar een man
moest zijn vrouws familie erkennen. Het was het geheim van huwelijksgeluk. Haar
nichtje, de bruid, zou haar later dankbaar zijn, dat haar tante voet bij stuk had
gehouden. Toen kreeg Annie een kus en ging tante zich kleden. Kleden was een groot
woord. Tante Marie droeg nooit dan dezelfde japonnen, met kraagjes tot haar kin,
en aan een lang zwart koordje het gouden horloge dat oom eens uit Zwitser-
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land mee had gebracht en dat verdween in haar ceintuur. Het kleden bepaalde zich
tot de schoenen, die Annie, vanwege de lange japon, nog nimmer aanschouwd had.
Oom Dick had nog in zijn kamer gezeten, toen Annie afscheid was komen nemen.
Heb je het gehoord, had oom Dick gezegd. Annie dacht aan de Leeuw, maar oom
Dick aan het zilver. Hij had wel zilver van goud willen geven, had oom gezegd, als
het anders was gelopen. Toch was tantes standpunt tenminste een principe. Hij hoopte
dat ‘eind goed al goed’ zou blijken. Het was frappant, had Annie gedacht, hoe oom
op haar vader was gaan lijken. Als twee druppels water. Zo denkend was zij weer in
haar auto gestapt. Zij had zich de naam van mijn dorp herinnerd. Het oud boertje
had terstond mijn huis geweten. Het was hier zalig. Zij hield meer van buiten dan
van de stad.
Het is bijna overbodig, lezer, te vermelden, hoe ik op Annies verhaal reageerde.
Naar Rotterdam terugrijden, vermoeid als zij was, was uitgesloten. Nu zij ditmaal
haar oom en tante geen overlast kon aandoen, moest zij van de nood een deugd maken
stelde ik voor, en hier overnachten. - Maar was dat niet lastig? - Wel neen. We gingen,
animeerde ik, vanmiddag wat zwemmen. Vanavond, schepte ik op, zou ik haar laten
zien, dat ik nog beter biefstuk bakte dan koffie zette. Na het eten een stapje, en dan,
zo besloot ik, met de kippen op stok. Zij zou echter het eenvoudige voor lief moeten
nemen.
‘Het is wel heel verleidelijk’, zei Annie.
Wij tilden de bagage uit de auto en droegen ze de trap op. In minder dan geen tijd
was de logeerkamer een echte logeerkamer geworden door de geur en de kleur van
half-uitgepakte koffers.
‘Laat me nu alleen’, zei Annie. ‘Ik wil me verkleden. Tussen twee haakjes, heb
je telefoon?’
Helaas niet, zei ik. De dichtstbijzijnde telefoon was in het dorpspostkantoor. De
kwestie was, zei Annie, dat het half één was, zij had beloofd tegen die tijd de kinderen
op te bellen. Die zaten nu aan de koffie. Als zij niet thuis was, kwam Otto thuis
lunchen. Zij kon dan tegelijk zeggen dat zij bij mij was.
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Ik gaf haar de raad zich dan nu niet te verkleden. Het was kwart voor één. Was het
niet wenselijker direct dorpwaarts te gaan?
‘Zoals je wilt’, zei Annie, en volgde mij de trap af.
Ik moet zeggen Annie chauffeert uitstekend. De Packard schoot achterwaarts de
oprijlaan af. Halverwege de oprijlaan keerden wij op het grasveld. Een speciaal
privilege, zei ik, voor deze Packard. Wij vlogen de bochten om van de landweg. Wij
waren in de dorpsstraat.
‘Hier is het postkantoor’, waarschuwde ik Annie. Zij had het nergens aan kunnen
zien. Het hulpkantoor is een arbeiderswoning, achter een scherm verscholen van
ineengegroeide hoog opgesnoeide olmen. De voortuin, ter weerszij van het klinkerpad,
is een en al bloembed met floxen en asters. Wie de groene deur met de klink heeft
geopend, staat echter in een koel en zakelijk portaaltje. De vloer is van cement, er
hangen tarieven. Halfweg dit portaaltje - de ruimte is beknopt - gaat reeds portaal in
telefooncel over. Men kan de cel met een tochtdeur sluiten. Het kantoor wordt
gedreven door twee Zeeuwse vrouwen, moeder en dochter. De dochter verschijnt
achter het loket als men postzegels koopt of wil telefoneren. Wanneer dit laatste het
geval is, noteert zij het nummer en verzoekt u in de cel te gaan.
Annie ging op de kruk in de telefooncel zitten. Zij liet de tochtdeur open. Ik bleef
in het portaal bij het loket staan wachten. Ik zag de dochter, zeer lang in haar Zeeuws
kostuum, achter in het vertrek, meer kamer dan kantoor, bij een toestel aan de muur
Rotterdam aanvragen. Aan een witgeschuurde tafel, eveneens in dracht, zat haar
moeder brieven en couranten te stempelen. Op gezette tijden verdween een stapel,
met elastiek er om heen, in een zak aan haar voet. Nu hing de dochter de haak weer
aan het toestel en knikte uit de verte mij bemoedigend toe. De aansluiting, beduidde
haar woordeloos lachje, zou niet lang doen wachten. Ik moest haar bevreemd hebben
aangekeken, want nogmaals kwam het ernstig lachje, ernstiger ditmaal, zonder
knikken. -
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Kwam het door de kap dat ik u herkende? - Broos als schuim, bruid, hing tintelend
het kant om uw slapen. De slippen van uw kleed waren duinen geworden, gijzelf,
gij bruid, stond midden op zee. Witte vlokken, waarmee gij uit zee waart gestegen,
bevroren om uw hoofd tot een blinkend mutsje. Hoe hoog reest gij op, hoe
onbereikbaar. De zon verdedigde uw gelaat tegen mijn ogen, terwijl uw sluier u
nagleed over rimpelende golven. Waarheen waart gij op weg? Wat kon ik voor u
doen om het pad u te effenen? Had mijn leven geen waarde dat gij niets aan mij
vroegt? Ik gaf alles, alles, om het geringste bij te dragen dat gij de traan van morgen
vandaag nog niet schreit. Wijs mij, gij over de ganse wereld heenblikkend, wijs mij
één ding, hoe klein ook, hoe onaanzienlijk, dat ik uw stralende lach bestendig.
Over water en weiland ijlden sneller dan licht de berichten. De aansluiting kwam.
Rotterdam bracht jubelende kinderstemmen. Ik zag een moeder, van ontroering
lachend, vermaningen geven. Kinderen, niet zo luid, dan versta ik jullie beter, zei
Annies stem tot een joelend groepje. Ze moesten, zei Annie, aan Coba zeggen dat
zij vanmiddag met Coba naar de dierentuin mochten. Jan en Piet v.B., als zij wilden,
mochten mee. Morgen om deze tijd zou moeder weer opbellen. Toen Otto. Nu lachte
Annie niet meer, of, juist gezegd, anders. Bij oom Dick en tante Marie had zij het
slecht getroffen. Zij was nu bij mij. Ik had haar gevraagd te blijven logeren. Neen,
dat trof prachtig! Als Otto morgen naar Antwerpen moest, morgen was woensdag,
dan zou zij donderdag, als hij terugkwam, met de wagen voor station Roozendaal
staan. Dan reden zij samen vandaar terug naar Rotterdam. Hij moest naar mijn adres
uur van aankomst seinen.
Hier nam ik de hoorn van Annie over. Ik hoorde Otto mij warm begroeten. Ik
moest Annie, zei hij, maar flink vertroetelen. Zij had het verdiend. Hij stelde mijn
gastvrijheid op hoge prijs. Ik antwoordde dat het genoegen aan mij was. Ik had, zei
ik, hem een voorstel te doen. Waarom zou hij niet, uit Ant-
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werpen komend, Annie donderdag hier halen? Hij moest zich voor een dag of wat
vrij zien te maken en minstens het weekend overblijven. Ik had ruimte genoeg, mijn
huis was een paleis. Er was een vliegveld vlak bij, maar als hij per se per trein wilde
komen, zouden Annie en ik hem uit Middelburg halen.
Otto zweeg even. Ik hoorde de blaadjes van een agenda ritselen. Uitstekend, zei
hij langzaam, alsof hij tegelijkertijd noteerde. Donderdag. Middelburg. Hij zou
telefoneren hoe laat hij aankwam. Of ik soms S. van de L.E.E.M. kende? - Van de
‘Luctor et Emergo’, zei hij uitvoerig, alsof het mogelijk was dat ik nooit van de
‘Leem’ gehoord had! - Neen, zei ik, ik kende S. niet persoonlijk. Het was niet van
belang, zei Otto onmiddellijk, hij moest S. spreken, het ging over zaken. So long.
Mocht hij Annie nog even hebben?
Annie nam de telefoon weer over. Otto scheen iets te zeggen waarom zij moest
lachen. Zij zou vanavond, beloofde zij, aan Coba schrijven, wat Coba in Otto's koffer
moest pakken. Of hij, Otto, er tegen opzag, haar parasol mee te brengen? Die met
die bloemen. Otto mocht als beloning de parasol zelf gebruiken, maar alleen, zei
Annie, op de Keizerlei!
Wat is het een genot, lezer, een vrouw te zien lachen. Welk een voorrecht haar
glimlach gade te slaan, als haar hand op de hoorn die zij neerlegt blijft rusten, terwijl
zij dierbare stemmen herdenkt. Mij sprongen de tranen in de ogen. Onbewaakte
momenten zijn onweerstaanbaar.
Ik legde, toen wij weer in de auto zaten, mijn hand op haar mouw. Of zij naar
Middelburg door wilde rijden. Het was dringend. Ik zou het haar onderweg wel
vertellen.
Annie, lezer, maakt nooit bezwaren. Suizend ging het door het ruime landschap,
hier en daar een molen, een dorpsplein, de duinen rechts, de akkers links. Ik deelde
Annie mijn krijgsplan mede. Maar allereerst moest Annie zeggen waar het
trouwdejeuner was van tantes nichtje. Verseput, zei Annie. Dan zou ik, zei ik, bij
het begin beginnen. Verleden zomer had ik een neef en nicht te logeren gehad. Neen,
ze kende ze niet, E. en
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G.N. Wij hadden op marktdag, zoals te doen gebruikelijk, te Middelburg gewinkeld.
E. en G. kochten voor Amerikaanse relaties zilveren klompjes en andere bagatellen.
Ik had toevallig, toen mijn neef en nicht bij de toonbank stonden, in een vitrine een
ongelooflijke lepel gezien. Een zilveren lepel, maar geen gewone eetlepel. Een
sprookjeslepel. Een lepel waarmee een koning door elfen wordt bediend. Ik was er
herhaaldelijk nog naar gaan kijken. Hij was niet goedkoop. Toch was het een wonder
dat hij nog niet weg was. Nu gingen wij, zei ik, de lepel kopen. We lieten hem,
vervolgde ik, anoniem in de Verseput bezorgen, als een geschenk voor het bruidspaar
v.A.v.A., in zachte watten, met een strik om het doosje. Wij schreven erbij, in een
kort gedicht dat wij zouden maken, dat deze lepel de komst van dessertzilver
voorspelde. Annies tante zou natuurlijk eerst heel vreemd kijken, maar dan zich in
het onvermijdelijke schikken, dat als uit de hemel gevallen kwam. Het bruidspaar
zou tante en oom gaan bedanken, waarbij oom naar tante en tante naar oom wees.
De spanning was geweken, het ijs gebroken. Help mij, smeekte ik Annie. Men trouwt
maar eenmaal. Laat de bruiloft een feest zonder wanklank zijn.
Ik herhaal slechts, lezer, Annie maakt nooit bezwaren. Een half uur later zaten
wij, met de lepel ingepakt voor ons op tafel, voor Hotel de Abdij. Wij hadden de
hoofden bijeengestoken om het begeleidend rijmpje te dichten. De bomen op het
plein dat eens een heidens heiligdom was, het patriciërshuis aan de overzijde, waartoe
het klooster dat daar verrees herbouwd is, verleenden genoegzame inspiratie. Ten
slotte luidde ons gedicht als volgt:
Spreken is zilver, laat dit zilver dus spreken.
Een hart van goud zendt mij als zwijgend teken
dat dessertzilver niet aan uw dis zal ontbreken.

Het was tante Maries stijl, zei Annie. Het was de hoogste lof. Wij verzochten de
chauffeur van de Abdij, die zojuist met ‘De Abdij’ op zijn pet van het station
terugkwam, het pakje, plus

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1094
het begeleidend briefje, in de Verseput te bezorgen. Annie schreef, met drukletters,
de namen op het couvert. - Duid mij niet ten kwade, bruid in de hemel, dat ik een
andere kant heb uitgekeken, toen de naam die gij heden hebt weggeschonken vlak
onder mijn ogen geschreven stond. Het was lafheid, erken ik, ijdele lafheid. Maar
gij weet wat schroom is. Gij weet duizend dingen waar geen naam voor bestaat. Het werd een onvergetelijke middag. Wij baadden op het strand en dronken thee
onder de bomen. De hangmat, lezer, die ik verleden jaar van E. en G. had gekregen,
deze hangmat met Annie, met Annie met mijn strohoed, een Indische rijsthoed,
waarom zij inderhaast een lint had gewonden in dezelfde tint van haar strandpyjama,
- neen, ik laat het hierbij. Geloof me, het werd een onvergetelijke avond. De biefstuk
slaagde. De aardappelen, croquant gebakken, de verse krop sla, en tot slot, na de
druiven, de onontbeerlijke koffie. Annie bleek de handen uit de mouwen te kunnen
steken. Wat een leven, wat een leven, zei ik tegen mezelf, zo moest het kunnen
doorgaan. Wij postten, als stapje, Annies brief aan Coba en zaten daarna als van ouds
op het terras. Het was een zeldzame nacht, donker en broeiend, zoals zo vaak in
augustus. Een nacht die mij zal heugen.
‘Wat mij vandaag het meest verbaasd heeft’, zei Annie na een stilte, ‘is dat Otto
direct op je voorstel inging. Dat doet hij anders nooit. Hij moet op je gesteld zijn.’ Zo begon zij over Otto te spreken. Otto was een raadsel. Of hij wist wat liefde was,
zei Annie, wist zij niet. Hij kende ook geen vriendschap. Hij had iets dat hoger was,
althans volgens hem, dan liefde of vriendschap, hij had sympathie. Hij had sterke
sympathieën en antipathieën, hij kon er niets aan doen. Hij ging even instinctief met
geld om als met mensen. Blijkbaar moest hij sympathie voor mij hebben, anders had
hij mij zijn woord niet gegeven, zelfs al gold het een week-end. Hij haalde dikwijls
iets aan van wat ik gezegd had, maar nooit au sérieux, meer als bon-mot. Hij placht
mij een zigeuner te noemen, al had hij mij ontmoet als luitenant.
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‘Neen Annie’, zei ik, haar onderbrekend. ‘Wij waren in rok, zowel Otto als ik. Het
was een jaar na de mobilisatie. Het was op een feest bij Couturier, toen mijn neef
G., waarover ik vanmorgen sprak, trouwde met E., een nicht van Otto. Otto heeft
mij pas later als luitenant gezien, toen wij samen opkwamen voor
herhalingsoefeningen. Maar neem mij niet kwalijk, ik viel je in de rede, je sprak over
Otto.’
Mijn interruptie was bijzonder ongelukkig geweest. Annie staakte het gesprek.
Het werd mij niet gegund van haar te vernemen, waarom Otto mij een zigeuner
noemde. Zwijgend lag Annie, het hoofd achterover, in de ligstoel naast de mijne
omhoog te staren. Haar gedachten waren elders. Zij scheen mijn aanwezigheid niet
meer te bemerken.
Wat had ik miszegd? Waarmee had ik haar gehinderd, toen ik - wat in hemelsnaam
deed het er toe - haar - schoolmeesterig als ik nu eenmaal ben - in de rede was gevallen
met de futiele correctie, dat ik Otto niet in uniform, maar in rok op een feest, voor
het eerst ontmoet had? Wat maakte dit uit? Hoogstens voor mij had het enig belang.
Als ik Otto in uniform in de kazerne zag lopen, was ik er heimelijk trots op, dat ik
die voortreffelijke man, waar iedereen tegen opzag, niet door de dienst maar in eigen
kring had leren kennen. Te horen dat ik voor Otto een kennis uit dienst was, had mij
pijnlijk getroffen. Maar wat deerde dat Annie?
Toen ik echter nogmaals opzij keek en ik Annie nog steeds ten hemel zag staren,
roerloos als tevoren, maar met thans - als had zij een sleutel gevonden en een
geheimschrift ontcijferd - blinkende tranen in de wijd-open ogen, besefte ik op
eenmaal mijn misdadige ondoordachtheid. Het bewuste feest, bijna twintig jaar
geleden, dateerde uit de tijd toen Annie Otto nog niet kende. Otto had blijkbaar voor
Annie verzwegen, dat hij op dat feest ter ere van E.'s huwelijk tegenwoordig was
geweest. Hij had, om niet de tragische brouille tussen zijn en E.'s vader zonder
noodzaak aan te roeren, tegen Annie gezegd mij uit dienst te kennen. Hij had
vermeden E.'s naam uit te spreken.
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Terwijl ik, hiervan volmaakt op de hoogte, vandaag, op één dag, voor de derde maal
reeds - eerst, toen wij vanmorgen naar Middelburg reden om de lepel te kopen,
vervolgens naar aanleiding van de hangmat, en nu, nota bene, Otto corrigerend, - in
bijzijn van Annie, die E. niet kende, het gesprek getracht had op E. te brengen. Wat
hoopte ik te bereiken? Dacht ik, op een mooie zomeravond, met Annie sprekend, de
wereld als bij toverslag te veranderen en in Otto's familie een twist bij te leggen, een
twist - gelijk mijn neef G. mij verteld had - zo hoog gelopen, dat E.'s vader het land
had moeten verlaten, Otto's vader de zaken overlatend? En toen was, volgens G., het
geschil eerst goed begonnen. Geschrijf, over en weer, over opgenomen geld en
prijsgegeven rechten. E.'s vader had spoedig niets meer laten horen. E., alleen in
Holland achtergebleven, had liever als typiste op de N.O.T. gewerkt dan van Otto
of zijn vader nog steun aan te nemen. Zo maakte het tweede geslacht de breuk
onherstelbaar. Het was, begreep ik, in bijbelse termen, de eeuwenoude strijd tussen
Jacob en Ezau, die over een schotel linzen begon en Israël voor altijd van Edom
vervreemdde. - Ging mij dit waarlijk ter harte, ondervroeg ik mijzelf, of maakte het
gemakkelijk succes met de lepel mij reeds zo hoogmoedig, dat ik mij in elke kwestie,
hoe moeilijk ook, geroepen voelde bemiddelaar te spelen? Zo ja, dan had ik mijn
kans hier verspeeld, door tegenover Annie - het kon niet onkieser - tegelijk, in één
adem, E.'s naam te noemen en op een onwaarheid van Otto te wijzen.
Zo ging ik inzien hoe weinig berekend ik was, om als gelijke om te gaan met
maatschappelijke mensen. Ongestraft gaf ik gehoor aan al wat in mij opkwam, terwijl
voor hen elk woord consequenties had. Welk een kunstwerk was hun leven naast
mijn verbandeloos bestaan. Toch maakte ik mij meer zorgen dan zij. Uit vrees door
hen gering geschat te worden, probeerde ik voortdurend een houding aan te nemen,
die, naar ik mij vleide, met de geijkte overeenkwam. Tot iedere prijs, maar steeds
tevergeefs. Bij het minste of geringste viel ik door de
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mand. Ja, ik was een zigeuner, maar dan een ontaarde, verwilderde zigeuner. Geen
vrije nomade, die niemand iets maakte, die ketels kon lappen en in de hand kon lezen,
maar een armzalige achterblijver, die zijn wielen begroef om zijn woonwagen op
een huis te doen lijken. - Zo keek ik, Annies voorbeeld volgend, peinzend omhoog
naar de onzichtbare sterren, zweeg, wilde iets zeggen, vond geen woorden, en zegende
ten slotte Annies stem toen zij zich hernam en weer begon te spreken.
Het was beter, zei Annie, iets precies te weten. Zij hield niet van halfheid. Otto
was als een rots. Hij bezon eer hij begon, en kwam nooit op iets terug. Men kon op
hem bouwen. Uitvluchten zoeken om iemand te sparen was niets voor Otto. In hun
engagementstijd, als zij zich beklaagde hem weinig te zien, had hij ronduit gezegd,
hoezeer het hem speet, dat de zaak moest voor gaan. Sinds E.'s wonderlijke vader
hen gedupeerd had, kostte het, zei hij, al zijn tijd en kracht, zijn ooms plaats naast
zijn vader in te nemen en de oude naam der zaak te herstellen. Ook had hij geweigerd,
eens voor al, bij E. en G. een bezoek te brengen. Het zou als toenadering uitgelegd
worden. Hij wilde E. zelfs de annonce niet sturen. E. had, toen zij trouwde, dit ook
niet gedaan. Reeds toen had Annie een vermoeden gekregen, en, nu uit mijn
verspreking bleek dat Otto toch op E.'s bruiloft geweest was, werd dit vermoeden
bewaarheid. Otto hield van E., en E. van Otto. Een jeugdliefde met zijn nichtje, het
was echt iets voor Otto. Hij was naar de bruiloft gegaan om afscheid te nemen. Dit
te allen tijde verzwegen te hebben, bewees haar, Otto kennend, de ernst van dit
afscheid, en dat Otto dus toch wist wat liefde was. Stille wateren hadden diepe
gronden. Zij had hem miskend. Neen, ik moest mij geen verwijten maken. Zij was
blij dat ik haar uit de droom had geholpen.
Ik wenste mijzelf in stilte geluk met deze onverwachte wending, en, verlangend
als ik was het incident te sluiten, ging ik onverwijld over tot de orde van de dag. Zou ik thee zetten, vroeg ik quasi-luchthartig, of zou ik - ik moest toch de lamp
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gaan halen - whisky meebrengen? Ik voelde mij als een speler die roekeloos inzet
en zich forceert onverschillig te zijn. Als ik namelijk 's avonds thee drink, doe ik 's
nachts geen oog toe, en de dag daarop is een verloren dag. En morgen moest ik
glashelder zijn, want professor F. uit Gent had mij geschreven, in het begin van de
middag, Deo volente, hierheen te komen om het spellingvraagstuk met mij te
bespreken.
‘Als het niet te veel werk is’, zei Annie, verstrooid nog, maar reeds met
consideratie, - ‘heel graag een kop thee.’
Ik sprong op, dwong Annie zitten te blijven en toog terstond aan het werk. Het
kostte tijd de dubbelstekker te vinden, want hij lag in de fruitschaal. Maar, de stekker
gevonden, hem in het stopcontact naast de open tuindeur te steken, vervolgens lamp
en ketel naar buiten te brengen en de snoeren met het contact te verbinden, theegerei
op het tafeltje neer te zetten, mijn ligstoel te verplaatsen zodat het tafeltje tussen de
stoelen kwam te staan, een extra-tocht naar binnen te maken omdat de koekjestrommel
leeg was en ik mij herinnerde in het buffet nog ‘profetenbrood’ te hebben, dat
onovertroefde Zeeuws gebak dat er uitziet als ruiten-aas van het kaartspel, kokend
water in de trekpot te schenken, de thee te laten trekken op het nooit zonder vingers
te branden ontstoken maar aller-elegantste Verkades-theelichtje, mij ten slotte weer
lui in mijn stoel neer te vlijen terwijl Annie theeschonk en suiker en melk vroeg, als
was ons terras een echte huiskamer waar niets meer aan ons geluk ontbrak dan dat
er nu visite zou komen om van het geluk getuige te zijn, - het was het werk van
slechts enkele minuten.
‘Je kan toveren’, zei Annie. Maar het verbaasde haar nog meer dat ik geen suiker
in de thee dronk. Dat deed haar vader ook nooit.
Wij zwegen een tijdje, van puur geluk.
‘Neen’, dacht ik intussen, - ‘ik kan niet toveren. Het is de witte muur van het huis
die tovert, met zijn openstaande deuren, het is de zijmuur met de glycine, het is de
nacht. Of is wie hier tovert de stralende lamp, die van twee witte en twee
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donkere wanden in de ruimte een kamer improviseert? Ja, het moet het licht zijn, het
licht met Annie. Want kijk eens hoe toverachtig schoon Annie wordt. Mensen zijn
schoon, zegt Socrates, niet door schoner te zijn dan andere mensen, maar omdat zij
deelhebben aan de eeuwige schoonheid.’ - Zo hieven mijn gedachten zich van de
grond, zagen mijn huis als een ster in de diepte, zagen duizend en nogmaals duizend
brandende lampen als een uitspansel van sterren op de nachtelijke aarde, verheugden
zich in de harmonie, en stonden verbluft bij de bron van het licht, dat sterren maakt
van sterfelijke ogen en vrouwenhaar golvend om de oorschelp doet glinsteren.
Ook Annie, zag ik, zweeg van geluk. Zij lag in haar ligstoel als in een roeiboot,
met de handen onder het hoofd. Van tijd tot tijd, om op een ontdekking te wijzen,
riep ze door vragen te stellen mijn hulp in. Waren dat uilen? Krasten zo uilen? Kwam
dat licht, dat geregeld langs de boomtoppen streek, van de vuurtoren vandaan, van
Westkapelle? Moest ze Westkappel zeggen? Was het niet veilig op een eiland te
wonen? - Zo vergleed de tijd, als dun zand door de vingers, of als water als men de
hand buiten boord steekt.
Ik behoor tot de mensen, die als zij een vlieg tegen het raam horen gonzen, het
raam openzetten. Maar mijn liefde voor insekten gaat niet zo ver, dat ik, 's nachts in
de tuin bij een brandende lamp, muggen, motten, muskieten, en wat dies meer zij,
van een wisse dood in het licht ga redden. Het is onbegonnen werk. Men zou, als
een Egyptische Farao, een man achter zich met een waaier moeten hebben die gedurig
langs de lamp heen en weer bleef wuiven. Zulk een dienaar, als ik Farao was, zou
ik hoger achten dan mijn schenker en mijn bakker en hem verheffen in de stand der
droomuitleggers. Zijnde echter wie ik ben, troost ik mij met Goethes verheven gedicht,
als ik de diertjes stuiptrekkend op tafel zie vallen, waarin hij het leven prijst dat in
vlammen de dood zoekt. Maar voor een nachtvlinder wilde ik ditmaal een uitzondering
maken. Hij had al een paar maal om de peer heen gezwenkt, reeds hoopte ik dat
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hij weg was - want ik zag hem niet meer - toen ik de schaduw van zijn uitgespannen
vleugels, als de das van een smoking, aan de binnenkant zag trillen van de kap van
de lamp. Ik sprong overeind en draaide het licht uit. Toen tikte ik, om de vlinder tot
heengaan te nopen, tegen de plek op de kap waar ik de schaduw gezien had, - maar
helaas, toen ik het licht weer ontstak, zag ik hem fladderend drijven op mijn even
tevoren door Annie ingeschonken tweede kopje dampende thee. Ik goot de thee in
het gras uit. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Wanneer zal ik leren, iemand aan zijn
lot over te laten?
Ik stelde Annie voor, naar binnen te gaan. Zou ik een vuurtje maken in de haard?
Vond zij niet dat het fris werd? Maar Annie wilde daar niet van weten. Liever kalm
nog wat praten. Ik had nog niets van mijzelf verteld. Hoe leefde ik hier? Hoe ging
het met Henk L.? Waren hij en ik nog zo onafscheidelijk? - Desnoods, als ik haar
verwennen wilde, mocht ik een plaid voor haar halen. Het koelde snel af, zo vlak
aan zee.
Ik vertelde dat ik Henk in geen half jaar gezien had. Het lag ook aan mij. Ik kwam
nergens meer en Henk ging meer en meer op in zijn werk. Wat de plaid betreft, sinds ik een pracht van een plaid, een erfstuk van mijn moeder, aan 's nachts per auto
vertrekkende gasten had uitgeleend en nooit terug had gezien, behielp ik mij met een
grijze soldatendeken, die boven op mijn bed lag. Hij gaf geen pluizen af als andere
dekens.
Annie had een inval. In de Packard lag haar burberry-jas die zij dikwijls 's avonds
als plaid gebruikte. Zou ik hem even willen halen? - Zo sprekend, haalde zij uit haar
tas een klein zakje tevoorschijn van muisgrijs leer, waaraan, aan een ring, een rij
sleuteltjes hing. Dit was haar voordeur, zei ze, de sleutels aftellend, dit de juwelen,
garage, botenhuis, secretaire. Dit, ten slotte, was het contact van de Packard, en dit
de portieren.
Ik liep, met het etui in de palm van mijn hand, door het bedauwde gras en trad toe
op de reus, die onder de olmen zwijgend geparkeerd stond. Wat een mogelijkheden,
dacht ik. De burberry lag op de achterbank. Ik nam hem over de arm. In een
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ommezien was ik terug bij Annie. Toen ontvouwde ik de jas en dekte Annie
zorgvuldig toe. Een jas voor een pooltocht, zei ik, de ruime plooien schikkend.
Zij was zeer aan hem gehecht, vertelde Annie. Otto had hem, een jaar of twee
geleden, meegebracht uit Parijs. De hele Rue de la Paix had in de zakken gezeten.
Een scarf, handschoenen, een miniatuur reis-necessaire, een flesje ‘je reviens’ van
Worth. Sindsdien, als Otto haar iets geven wilde, stak hij het in de vestibule in de
zak van haar mantel. Gisteren was hun koperen bruiloft geweest. Neen, neen, volstrekt
niet, hoe kon ik dat weten? Raad eens wat zij gevonden had? Zij had het meegenomen,
om aan oom Dick te laten zien. Het was haar kostbaarst bezit.
Hier gleed, terwijl Annie vertederd glimlachte, haar hand over de mantel en maakte
een knoop op een der jaszakken los. Er kwam, in de vorm van een vierkant boekje,
een foto-album tevoorschijn, in groen leer gebonden, waar met vergulde letters
‘Annie’ op stond. Ik moest mijn stoel weer naast de hare schuiven, het album werd
tussen ons op de leuning gelegd, en wij bekeken het samen.
Op de eerste bladzij, naast een portret van Annie als frontispice, had Otto
eigenhandig een gedicht geschreven. Hij had - schreef hij - zijn dankbaarheid, voor
hare liefde zo toegewijd, in woorden trachten uit te drukken, maar daar hem dit niet
mocht gelukken, had hij verkozen de loop van haar leven, in zwijgende beelden weer
te geven.
Verso, de bladzij omslaand, zag men twee medaillons, door een bevallig strikje
van onder verbonden: Annies vader en moeder; daar naast, recto, gerangschikt als
een klaver-van-vier met een smalle foto als steekje naar beneden, vijf ouderwetse,
gereproduceerde portretjes. Annies geboortehuis in Den Haag, Annies vader als
marine-officier, Annies moeder met Annie met een pop in haar arm op de voorgalerij
van een Indisch huis, het graf van Annies moeder te Soerabaja, Annies vader nogmaals
- dit vormde het steeltje - zittend in het wit, aan een schrijfbureau, met paperassen
en ventilator, in een zaal waar
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niets viel te onderscheiden - zo langwerpig was de foto geknipt - dan dat een
geschilderd portret aan de muur hing en de jaloezieën er waren neergelaten. - Hij
had, zei Annie, de bladzij langzaam omslaand, haar moeder nog acht jaar overleefd.
Hij was ingenieur bij de spoorwegen geworden. Het was jammer dat ik hem niet
gekend had.
De volgende bladzij droeg als opschrift: ‘ Noordwijk’, en deed, wat de schikking
der foto's betreft, aan harten-zeven denken. Eerst moest men, zoals Romeinse cijfers
aanduidden, het linker drietal bezien, dan het rechter drietal, en ten slotte de zevende
in het midden. - I: Het grootvaderlijk buiten te Noordwijk-Binnen, hoge bomen, een
vijver. Annie was er op haar twaalfde jaar in huis gekomen. - II: Annies grootvader
in de serre. Hij was notaris, evenals oom Dick nu te Middelburg. - III: Annies hond,
waarmee zij strandwandelingen maakte. Hij heette Max. Hij sliep, tot ergernis van
Annies juffrouw, bij Annie op de kamer. - IV: Annies klas. Tweede klas gymnasium
Leiden. Annie vormde, gearmd met een ander meisje, de linkervleugel. Dat was
C.v.H. Dezelfde die - was dat niet toevallig? - met v.B. getrouwd was en tegenover
hen woonde te Rotterdam. Wist ik niet dat C.v.B. van zichzelf v.H. was? Ik
antwoordde dat C., nu Annie het gezegd had, op het borstbeeld leek van haar
beroemde voorvader. Onzin, zei Annie, C. was sprekend haar moeder. - V: Annie
met haar grootvader en oom Dick - tante Marie was wegens last aan haar voeten
halfweg achtergebleven - met wandelstokken op de top van de Rigi. - VI: Nogmaals
Annie met C., maar ditmaal met fietsen, en een broer van C. in cadetten-uniform.
Het was Annie een raadsel, waar Otto dat kiekje - de fietsen waren tegen elkander
geplaatst en het gezelschap picknickte aan de kant van een weg tussen bollenvelden
- gevonden had. Zij verdacht er C. van. Wie had die foto genomen? vroeg ik
onwillekeurig. Een student, zei Annie, die verzen schreef en waarvoor C. een zwak
had. Zij bewonderde mijn oplettendheid. - Ten slotte VII: De tennismatches te
Noordwijk. Ofschoon sterk verbleekt en een
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lichtvlek vertonend, was dit snapshot, zei Annie, een uniek document. Het
vereeuwigde haar en Otto's eerste ontmoeting. Vier witte figuurtjes, op een met
vlaggen getooid tennisveld, speelden een mixed double. Met waaiende rok en
uitgestoken racket zag men Annie serveren, en, aan de andere kant van het net, in
shirt en witte broek, stond Otto gereed voor de return. Men kon hem met de loep
herkennen, zei Annie. - v.B., zijn hoofd was er net niet op, zat op de empire-stoel.
Maar men zag zijn voeten op het trapje, zijn blazer, zijn boord, en zelfs het boek op
de lessenaar, waarin hij Otto's eerste en laatste zege op Annie behaald - gelijk hij
gisteren aan tafel gezegd had - aere perennius had opgetekend.
Boven de volgende bladzij las men ‘ Rotterdam’. Eerst het eerste huis. Voorkant,
tuinkant, salon met vleugel, Annie op het balkon. Toen, een bladzij verder, het tweede
huis. Voorkant, Annie met kinderwagen waarin, onzichtbaar, Christiaan; Christiaan
heette naar Annies vader; tuinkant, duiven, salon met wieg; Karel heette naar Otto's
vader. Toen, een paar bladzijden met baby-foto's, verder - ik begon op bekend terrein
te komen - het derde, zelfgebouwde huis. Voorkant, tuinkant, garage, broeikassen,
Coba met Emmy; Emmy was een naam in Otto's familie; Christiaan en Karel, beiden
met hoepels, en Emmy, de dreumes, met een pop in hun midden. De bladzijden
sloegen sneller om. De auto met Annie, Christiaan en Karel; Otto in een kruiwagen
Emmy vervoerend; Coba met de kinderen in het park; Coba in de keuken; het jacht
van de v.B.'s op de Zuiderzee; Annie-winkelend, met boven haar een bordje waarop
duidelijk ‘Bond Street’; Annie en Otto met het kantoorpersoneel, toen het kantoor
jubileerde; enzovoort, teveel om op te noemen. Ik zei dat ik het morgen nog graag
eens bezien zou.
Goed, zei Annie, een tiental pagina's omslaand. Ze zou nu terstond tot het slot
overgaan, de ‘clou’ van Otto's attentie. Maar eerst - zij sloot het boek, een vinger
houdend bij de voorlaatste bladzij - moest zij mij iets vertellen. Ik wist hoe dol zij
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op skiën was. Zij skiede beter dan Otto, maar hun jongens sprongen als jongens uit
het dorp, als wilde steenbokken. Meestal ging zij plus-minus 10 januari, met de
kinderen en Coba - Otto kwam na - naar Arosa vooruit. Arosa was Arosa. Na overal
rondgekeken te hebben, bleef Arosa Arosa. Zij huurden er elke winter hetzelfde
châlet. Als zij bij Chur uit de D-trein stapte en tussen de sneeuwbevrachte dennen
in het smalbaan-spoortje naar boven reisde, eeuwige sneeuw en azuur tegemoet,
sprongen haar altijd de tranen in de ogen. Zij vertelde - zoals alleen Annie vertellen
kan - hoe primitief het châlet was behalve de keuken; hoe het beneden een ruime
woonkamer had met Beierse tafel en Beierse stoelen; hoe iedereen om bij thuiskomst
de schoenen sneeuwvrij te maken, bij de voordeur een eigen bezempje had; hoe er
boven slechts twee, door een balkon verbonden, slaapkamers waren: één voor Otto
en de jongens, één voor haar en Emmy; hoe het meisje een late verrassing geweest
was; hoe Coba moest slapen in het hotel; hoe Otto en zij - als Otto aankwam - in
‘Alexandra’ aten, hèt hotel ter plaatse, Otto in smoking, zij met verbrande hals en
armen; hoe zuiver de lucht was, hoe ijl de sfeer; hoe er geen schakeringen meer
bestonden tot zelfs in de kleuren van truien en jumpers; hoe zij in haar ski-broek, als
zij de hellingen af kwam suizen, zich voelde als een eindelijk ontplooiende vlag;
hoe, nogmaals, niets ging boven Arosa.
Hier sloeg Annie het foto-album weer open. Ik kreeg de voorlaatste bladzij van
‘Arosa’ te zien. Gebruikelijke wintersportfoto's: het châlet met Annie; de kinderen
met ski's; Coba op weg van châlet naar hotel; de gehele familie - Emmy incluis ingepakt op een bobslee; sneeuwvelden met sporen van ski's en vossenpootjes.
Onderaan de bladzij stond een handje getekend, de wijsvinger gebiedend uitgestrekt.
Z.O.Z. stond op de pols van het handje te lezen. Nu kwam het, zei Annie.
Op de laatste bladzij, als colofon, had Otto weer een gedicht geschreven. Het was
hem - schreef hij - gaan bezuren, elke winter het châlet te huren; hij had dus, hopend
dat dit
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mocht, het bovengenoemd châlet gekocht; hij stelde één voorwaarde, te weten: dat
het châlet ‘Annie’ zou heten; hij had haar fiat zich ingedacht, en het bordje maar vast
aangebracht.
Men zag, als slotvignet, met enkele ruwe lijnen geschetst, een châlet in de sneeuw.
Rembrandt zou het niet verbeterd hebben. Op een bord, naar verhouding iets te groot,
maar zwierig krullend, stond in sierletters ‘Annie’. Voorts zat op het schutblad, in
een zak met een drukknoop, een getypte brief van een Zwitserse notaris, vermeldende
dat het perceel zo en zo, daar en daar gelegen, toebehoord hebbend aan die en die,
bij volmacht, ten overstaan van een consul, thans ten name geboekt stond van Frau
K. te Rotterdam.
Juist vroeg ik hoe het voelde, als men 's morgens bij het uitgaan een châlet vond
in de mantelzak, - toen het geluid van een fiets die tegen een muur gezet wordt, - en,
kort daarop, de bel van de voordeur -, mij de illusie ontnam dat wij alleen op de
wereld waren. De visite, dacht ik, die van ons geluk getuige komt zijn. En om het
bezoek in de gelegenheid te stellen ons benijdenswaardig beeld van huiselijke vrede
in ongeschonden staat in ogenschouw te nemen, bleef ik rustig zitten, verhief mijn
stem en verzocht de bezoeker naderbij te treden.
Om het zijmuurtje heen, een pet afnemend waar ‘Britannia’ op stond, trad, uitgerust
in donkergroen laken met vergulde knopen, de chasseur op ons toe van Walcherens
Palace-Hotel. Schepen die uit zee de Schelde binnenvallen, zien, nog vóór zij
Vlissingen zelf passeren, het hotel in volle breedte, 's nachts met schijnwerpers
verlicht en met vier verdiepingen verlichte vensters, de boulevard Evertsen beheersen.
Een donkere menigte krioelt onder het hotel, waar, op het bordes, muziek klinkt en
gedanst wordt. Om op dit bordes een whisky te drinken, de maan op zee te zien
blinken, elkaar te zien dansen, de lichten te volgen der in- en uitvarende schepen, ziehier het enig mondain genoegen dat Walcheren biedt en ‘tout Walcheren’ zich
toestaat. En ziehier waarom, toen Britannia's chasseur buigend op mij toetrad en
vroeg of ik hier woonde, ik het gevoel
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had als gastheer te kort te zijn geschoten. Het was nog goed te maken, dacht ik, mijn
horloge raadplegend. Het was tien uur.
De chasseur overhandigde mij een brief die hij uit zijn borstzak tevoorschijn
gehaald had, trad bescheiden terug en wachtte op antwoord. - ‘De Heer M.N.i.h.’
stond voluitgeschreven in een handschrift dat Annie terstond herkende als dat van
v.B. op de enveloppe. Daarbinnen bevond zich dubbelgevouwen een tweede
enveloppe, waarop met dezelfde liggende hand Annies naam geadresseerd stond
c.o.M.N. - Het leek zei ik, de brief doorgevend, een St. Nicolaassurprise. Annie
maakte hem open en liet mij meelezen.
‘Lieve Queen Ann’, aldus de aanhef. - ‘Wees niet boos dat wij niet buiten je
kunnen. Toen ik namelijk vanmiddag naar de overkant stapte, om over de
buitengewone ontvangst van gisteren je nog eens mijn compliment te maken, kon ik
het niet zetten achter het net te vissen. Daar ook ik onbestorven weduwnaar ben, C. heeft bestuursvergadering van “Cultura” -, heb ik Otto, die toch naar Antwerpen
moest, na krachtig aandringen mijnerzijds op Waalhaven in een vliegtuig gekregen
en zit thans met hem in Britannia op je te wachten. Breng de dichter mee. Zijn vriend
Henk L. is hier ook, in gezelschap o.a. van Erna H., de jonge actrice, die van de
winter zo treffend Johanna gespeeld heeft in “Idee fixe”. Spoed je dus hierheen. Otto
begint zich in zijn lot te schikken. Wij zetten vast een fles in het ijs. Als steeds, Han.’
Daaronder stond, zonder aanhef, in Otto's handschrift:
‘Nu het zo gelopen is is het praktischer, als N. akkoord gaat, dat je met de Packard
naar Britannia komt en morgen naar Antwerpen met mij meegaat. Verzoek N. zich
ook hierheen te verplaatsen, dan kunnen wij een andere afspraak maken. Henk is
even aan ons tafeltje komen zitten. Hij was vandaag getuige voor v.A.v.A., zijn
jeugdvriend uit Assen, en zet hier met een elite van de bruidsstoet “en petit comité”
de bruiloft voort. Erna H. blijkt een stiefdochter te zijn van S. van de L.E.E.M.! Hoe
klein is de wereld! Ik geloof dat Han plannen
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smeedt naar Zoute door te gaan. Hij is daarover aan het telefoneren. Joe.’ Als Otto goed gehumeurd was, verklaarde Annie, schreef hij ‘Joe’ in plaats van
‘je O.’ - Maar waarom treuzelen, lezer? Waarom stilstaan bij details? - Annie vertrok.
Met haar album, met haar burberry, met haar inderhaast door haar gepakte, door mij
dichtgeperste en naar de auto getransporteerde koffers, met haar verdere losse
uitrustingsstukken, zoals strandschoentjes en badpak, die, aangezien nog niet droog,
tot een bundeltje gerold, afzonderlijke colli moesten vormen, vertrok Annie, met
heel haar hebben en houden, in de ronkende Packard. Ging ik mee? Natuurlijk niet.
Hoe zou ik, ten eerste, terug zijn gekomen? Britannia was een goed uur lopen. En,
ten tweede, nu Henk op het eiland was, zou hij tien tegen één hier komen overnachten.
Had Henk mij geschreven? Dat hoefde Henk niet, hij was elk uur welkom. - Zo zag
ik, op de landweg - want ik was op de treeplank tot het hek meegereden - de rode
achterlichtjes van de Packard verdwijnen. Geen jachthoorn hoorde ik schallen, als
bij de student, maar ik zag van bocht tot bocht, als stille signalen, zoeklichten gedimd
en weer uitgestoten worden. Thuis gekomen ruimde ik de theeboel op, passeerde
met het blad op weg naar de keuken - ik heb een werkster die 's morgens afwast en
opruimt - de kapstok, en zag dat Annie toch iets vergeten had. Het lint in de tint van
haar strand-pyjama, dat zij om mijn strohoed heen had gewonden. Maar waartoe
details? Ik hoorde, toen ik de terrasdeur wilde sluiten, de zee achter het duin met
rukken ruisen, als een grazende kudde. Het moest vloed zijn, dacht ik. Zou de zee
lichten? Zou ik nog een strandwandeling maken? Ik besloot voor Henk, in geval hij
kwam, een bericht op de voordeur achter te laten, meldend dat ik de terrasdeur openliet
en om elf uur thuis was, en begaf mij, om dit te schrijven, naar mijn werkkamertje.
Toen ik het kamertje naderde, het ‘heilige der heiligen’, zoals het sober vertrekje
soms spottend genoemd wordt, zag ik licht onder de deur. Onmogelijk, dacht ik.
Binnentredend
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wist ik niet wat ik zag. Een jonge vrouw, een meisje - schatte ik - van
één-tweeëntwintig, zat met potlood te tekenen in een klein schetsboek, dat over mijn
blocnote lag opengeslagen. Zij droeg een wit-linnen blouse en geplooide rok; een
spierwit, kwartiermutsachtig hoedje, versierd door een zilveren initiaal, stond op het
blond, bijna witblond, kortgeknipt haar. Zij keek, toen ik binnenkwam, nauwelijks
op, maar ging rustig verder poppetjes en scheepjes, paardjes, harten met pijltjes er
door, en wat men zo meer in dictaatcahiers op de marge aantreft, in dansende krabbels
op het papier te werpen. Op het veldbed lag een witte, cape-achtige mantel.

Tweede hoofdstuk: ‘Zwijgend goud’
Alvorens ik u mijn merkwaardig gesprek met het zilveren meisje, dat ik poppetjes
tekenend aan mijn schrijftafel vond zitten, kan mededelen, moet ik uiteenzetten
waarom ik haar aanzag voor de vredesengel. Het kwam niet door haar witte kleding,
haar witblond haar, haar met zilvergalon omboord soldatesk hoedje; niet door iets
stroefs in haar gelaat, dat even aan de moeizame schoonheid deed denken van
sommige Griekse godinnenbeelden; niet door de peinzend neerziende blik, waarmee
zij de figuurtjes beschouwde, die haar losjes om de penneschacht toegespitste hand
op het papier te voorschijn toverde; niet, ten slotte, doordat zij, toen ik binnentrad,
mijn komst voorgaf niet op te merken en verdiept bleef in haar futiele arbeid, hiermede
als het ware zich een alibi scheppend. Waar kwam het dan wel door? Het bleef
voorlopig een raadsel, hoewel ik het gevoel niet van mij af kon zetten, dat de
opheldering voor het grijpen lag. Maar meen niet, - ik bid u, lezer, - dat, ofschoon
ik haar hield voor de vredesengel, ik geschroomd had de verschijning aan te spreken.
‘Mijn naam is N.’, had ik gezegd, na het eerste moment van stille verbazing. Door
het noemen van mijn naam blijkbaar mijzelf weer meester geworden, had ik terstond
doen volgen:
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Met wie heb ik het genoegen? Wat kan ik voor u doen? of iets van die aard. Zo
sprekend was ik een paar pas nader getreden en stond nu vlak voor de tafel. Het
meisje, als een meeuw die het nest bedreigd ziet, had eensklaps haar linkerhand
uitgestrekt boven haar schetsboek, om dit voor mijn nieuwsgierige blik te beschermen,
en met de andere hand begon zij, om mijn aandacht naar elders af te leiden, - echte
meeuwentactiek -, langs de bovenrand van het schetsboek met enorme letters haar
naam te schrijven. Dit met zulk een haast en nadruk, dat ik, toen zij gereed was, mij
gedrongen voelde haar gerust te stellen en mijnerzijds een teken ‘begrepen’ te geven.
De naam zelf, Heleen v.W., zei mij niet veel. De voornaam klopte, zag ik, met het
zilveren monogram op het nu weer over het schetsboek zich dieper buigend hoedje;
wat de achternaam betreft, de naam v.W. stond me slechts bij, als de naam van een
majoor bij de grenadiers, die als territoriaal bevelhebber van Walcheren ontijdig,
naar ik gehoord had, zijn carrière had besloten. Zou dit een der dochters van de
majoor zijn? Ik had horen spreken over de meisjes v.W.
‘Heleen’, zei ik, plichtplegingen achterwege latend, - ‘wat is er van je dienst?’
Maar terwijl ik dit uitsprak, en, opdat zij vrijer het woord zou kunnen nemen, mij
van haar af had gekeerd en op de drempel der open deur naar de tuin was gaan staan;
en terwijl ik, naar buiten ziende, in de schaduw der bomen het blinkend stuur van
een fiets ontdekte - zo was zij dus gekomen -, was aanhoudend als muziek door mij
heen blijven ruisen: de vredesengel, de vredesengel. Maar nog altijd bleef het
onopgehelderd. Eerst toen ik mij weer omkeerde op de drempel en het kamertje weer
inkeek, waarbij ik Heleen met mijn blik vermeed, omdat zij juist opzag en enigszins
schuchter te spreken aanving, - eerst toen vielen, zoals de schrift zegt, mij de schellen
van de ogen. Het kwam door haar cape, de witte cape op het veldbed, witter dan de
maan-doorschenen wolk aan de nachtelijke hemel. Het kwam doordat op dezelfde
plaats op mijn veldbed, tien, neen, reeds veertien nachten geleden,
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de zwarte cape had gelegen van de dorpsveldwachter, die namens burgemeester en
regimentscommandant mij was komen melden, dat ik mij gereed moest houden voor
mobilisatie.
Het was vier uur in de morgen geweest, toen de veldwachter, in mijn werkkamertje
nog licht bemerkend, tegen de ruit had getikt.
- ‘Meneer N.’, begon hij, toen ik hem door de tuindeur binnen had gelaten, - ‘het
telegram A is afgekomen. U weet wat dit betekent’, en hierbij had hij mij de oranje
enveloppe overhandigd.
- ‘Zijn er nog veel mensen in het dorp’, had ik gevraagd, - ‘die u de boodschap
moet gaan brengen?’ - ‘U bent de laatste’, had hij geantwoord, reeds aanstalten
makend weer te vertrekken. - ‘Een kop koffie?’ vroeg ik, want ik had juist verse
koffie gezet. - Dat zou hij niet afslaan. Hij was op de rand van het veldbed gaan
zitten, had zijn cape uitgedaan, had deze zorgvuldig binnenstebuiten gevouwen, want het was vochtig weer -, en had, toen ik hem de koffie reikte, het kledingstuk
naast zich op het veldbed gelegd. Zo was hij een kwartiertje blijven praten.
Hij kon geen bijzonderheden vermelden, was hij aangevangen, er kwam weinig
door in de radio. Het was een voorzorgsmaatregel, zei de minister, ons door de
internationale verwikkeling opgelegd. Het was als het stormsignaal: weest op uw
hoede. Wij moesten paraat zijn. Wij waren neutraal, zouden nooit zelfstandig een
oorlog voeren, maar wij moesten de grenzen doen respecteren. Het was hem, zei de
veldwachter, wel eens voorgekomen, die wie zijn gebied te voorbarig afsloot de
buren belette elkaar te bereiken en een goede verstandhouding in de weg stond. Maar
majoor v.W. had het hem uitgelegd. De majoor had een jachtvergunning onder
Dishoek, hij placht na afloop een borrel te drinken in café Wisse. Het werd hoog tijd,
had de majoor gezegd, dat er hier iets gebeurde. Aan dat geslabak moest een einde
komen. Wie effectief zich verdedigen
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wilde moest in het offensief zijn. Een der drijvers, ook bij Wisse aanwezig, had dit
tegengesproken met een beroep op onze volksaard. Had Willem de Zwijger niet
afgewacht tot de vijand in het land was? Had hij niet gewacht tot de vreemdeling
zich aan het volk vergreep en zelfs bij Vlissingen een fort dorst bouwen? Hadden
wij toen niet getoond wie wij waren? Andere tijden andere zeden, had de majoor
geantwoord; wij waren een wereldrijk geworden, wij hadden toen nog geen bezit
overzee, alles draaiple tegenwoordig om afzetgebieden. Toen had de oudste dochter
van de majoor, die mee op jacht was, heftig de partij van de drijver gekozen. Zeden
veranderen nooit, had zij gezegd. - Pas maar op, kandidate in de medicijnen, had de
majoor haar gekscherend toegevoegd, of wij lijven je in bij de geneeskundige dienst.
- Het hele café had gelachen, want iedereen wist dat Lucie - zo heette het meisje op het punt stond met een baron te trouwen en dat haar vader met dit huwelijk zeer
ingenomen was. De veldwachter mocht majoor v.W. wel. De majoor had geen
gemakkelijk leven gehad: zijn vrouw jong gestorven, zijn enige zoon verkeerd gegaan
en - meende hij - in Australië terecht gekomen. Neen, de majoor was een beste man.
Hij had zonneklaar, ten slotte, bewezen, bij Wisse, dat alle landen als schakels
aaneengesloten waren, tot een keten zo hecht als de zwakste schakel, en dat het
daarom misdadig was weerloos te zijn. Daar was, zei de veldwachter, geen speld
tussen te krijgen.
Ik had, toen hij zweeg, mij gedrongen gevoeld het mijne te zeggen. Ik was vier
jaar gemobiliseerd geweest, het was een stuk van mijn leven. Dierbaar was mij de
herinnering aan de Oranje-kazerne en aan mijn talloze Brabantse kwartieren. Ik kon
- de veldwachter mocht het geloven of niet - het woord ‘chambree’ niet zeggen, of
‘kuch’, of ‘gamel’, of er kwam iets vreemds in mijn stem en iets warms in mijn ogen.
Ik was een goed soldaat geweest, gezien mijn uitgebreid strafregister, en, gezien mijn
blanco straflijst als officier, een goed officier. Toen de mobilisatie voorbij was en
velen de dienst de rug toe-
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keerden, was ik gebleven. Ik zou te allen tijde mijn leven voor mijn land beschikbaar
stellen, precies zoals ik, toen mijn moeder ziek was, mijn bloed voor transfusie had
aangeboden. Dat was menselijk en natuurlijk. Ik hield van mijn vaderland als van
mijn jeugd; ik hield, om met een oude dichter te spreken, van de buurt waar ik was
opgevoed. Ik hield van de duinen, de zilte bladerengeur in de Scheveningse bosjes,
het zand waarin ik gespeeld had achter het ouderlijk huis. Ik hield van Zeeland omdat
mijn moeders familie daar vandaan kwam. Men kon er niets aan doen, men hield
van zijn land, het was aangeboren, zoals een andere oude dichter gezegd had. Ik had
het nimmer als plicht kunnen zien, het land te dienen. Ik had mij, of liever mijn vader
had mij, want ik was nog minderjarig, vrijwillig verbonden. Ik had niet geloot, was
niet voor een nummer op moeten komen. Ik was mijn vader daar altijd dankbaar voor
geweest.
Zo hadden de veldwachter en ik een kwartiertje zitten praten. Toen was hij
opgesprongen, had mij het kopje aangereikt, dat, leeg, naast hem op de vloer stond,
had zijn cape weer omgehangen en was, door mij gevolgd, de tuindeur uitgestapt,
waar in de schaduw der bomen het ‘stalen ros’, als hij zei dat men wel zei, geduldig
stond te wachten. Ik had, om het huis, hem uitgeleide gedaan. Wij hadden bij de
voordeur, terwijl hij de cape van binnen dicht knoopte en over het blinkend stuur
heen uitspreidde, nog een woord van dank en afscheid gewisseld. Toen was hij
opgestegen, en ik had hem op het grintpad met fladderende cape in de mistige morgen
zien verdwijnen. In mijn werkkamertje terug, had ik de oranje enveloppe in mijn
binnenzak gestoken, had met verdubbelde ijver en inspiratie nog een paar uur zitten
werken aan mijn drama ‘Niobe’, - de vrouw waarvan de zon de kinderen neerschiet
terwijl zij zelf in een rots verandert -, had haar samenspraak met Amfion, de
Thebaanse dichter waarmee zij getrouwd was, voor het eerst tot een goed einde
kunnen brengen, en had mij, ofschoon emoties mij te slapen beletten, onder mijn
plaid op het veldbed nauwelijks ontkleed te ruste begeven. Maar, lezer, ik dwaal af.
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Ik heb thans, naar ik hoop, u duidelijk gemaakt, waarom ik, vooral door de
verwisseling der mantels, aan de vredesengel dacht toen ik Heleen in mijn
werkkamertje aantrof. Het wordt tijd dat ik haar het woord geef en verslag uitbreng
van hetgeen zij mij berichtte, terwijl ik, aan onbeschrijflijke ontroeringen ten prooi,
met de handen in de zakken in het kamertje op en neer bleef lopen.
Ik moest haar niet kwalijk nemen, begon Heleen, dat zij ‘mir nichts dir nichts’
hier binnen was gedrongen. Zij werd niet voor niets ‘de straatjongen’ genoemd. Zij
had Annie en mij op het terrasje zien zitten, had niet willen storen, was het huis
omgelopen, had deze deur ongesloten gevonden en was hier blijven wachten. Zij
was een dochter, als ik dit nog niet wist, van majoor v.W. Had Henk met mij nooit
over haar gesproken? Lucie, haar oudere zuster, was vandaag getrouwd.
‘Met v.A.v.A.?’ vroeg ik.
‘Zie je wel!’ riep ze verheugd. En zij ving aan, details van de bruiloft te vertellen;
hoe Henk getuige en zij bruidsmeisje was geweest; hoe indrukwekkend de
plechtigheden waren; hoe schitterend, tot en met het trouwdejeuner, alles van stapel
was gelopen. Oom Dick had uit naam van tante Marie - O bruid, zo mijmerde ik inmiddels, - gij wier slip van het bruidskleed ik duinen
zag worden, gij die ik midden op zee heb zien staan, uw hoofd omkroond met sterren
en bloesems, uw sluier weerspiegeld in glinsterend schuim: noemt men u Lucie?
Ach, hoe kon ik u verzaken! Eerst zondt gij vanmorgen de student hierheen, om uw
komst aan te kondigen; toen zondt gij Annie, om mij met nadere bijzonderheden
bekend te maken; nu zendt gij uw zuster. Wat komt deze mij melden? Ik smeek u
mij te berichten wat ik voor u doen kan. Niets zal mij te veel zijn. Oom Dick had uit naam van tante Marie, hoorde ik Heleen in de verte vervolgen,
een tafelrede gehouden zoals slechts oom Dick die houden kon. Hij had eerst de
moeder der bruid herdacht, op jeugdige leeftijd haar gezin ontvallen. Er had de diep-
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ste stilte aan tafel geheerst. Toen had oom er op gewezen, hoe de bruid, gedurende
haar meisjesjaren, voor haar zuster Heleen en voor Frans, haar broer, een tweede
moeder geweest was, in niets tekortschietend, altijd zichzelf verantwoordelijk stellend.
De vader der bruid, door en door militair, in 's lands belang herhaaldelijk
overgeplaatst, zou, zei oom, de eerste zijn te erkennen, welk een steun bij de
opvoeding zijner andere kinderen hij van zijn oudste dochter had mogen ondervinden.
Lucie was de spil geweest van het gezin, het middelpunt waar alles om draaide en
dat alles bijeenhield. Lucies moeder was uit Middelburg geboortig, de connecties
waren min of meer onderhouden gebleven. Welk een vreugde, had oom vervolgd,
was het voor tante Marie en voor hem geweest, toen de majoor met zijn twee dochters
- Frans had in Nieuw-Zeeland een toekomst gevonden - naar oud-Zeeland bij wijze
van spreken repatrieerden. Oom Dick had zijn zwager, tante Marie had haar nichtjes,
met raad en daad terzijde gestaan. Oom en tante waren de meisjes als hun eigen
kinderen gaan beschouwen, tante vooral, voor wie eigenlijk heel de wereld één groot
huisgezin was. Voor tante was Lucies huwelijk dan ook geenszins een afscheid; wat
hem, oom, betrof: hij hoopte mevrouw v.A.v.A. nog vaak zijn kantoor te zien
binnentreden, hij was voor niemand liever notaris dan voor zijn nicht Lucie. - Hier
had oom een kort ogenblik gezwegen en uit zijn zak een telegram te voorschijn
gehaald. - Toen had hij v.A.v.A. toegesproken. Hij heette Lucies man welkom, uit
ieders naam, in Lucies familie. Sinds kort weliswaar, maar nu voorgoed, had Dolph,
zoals oom zei, en oom zei dit voor het eerst, aller harten veroverd. Dolph had zeker
al bemerkt, dat Zeeuwen Zeeuwen waren. Zeeuwen wisten, uit hun strijd met het
water, weerstand te bieden; maar wie eenmaal hun hart won, was zeker het te
behouden. Dolph mocht zich als zoon in het huisgezin opgenomen achten. - Hier
had oom het telegram, dat hij in de hand hield, langzaam ontvouwen. - Hij gaf thans,
zei hij, om tot Dolph een welsprekende gelukwens te richten, het woord aan een
ander, en wel aan
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Lucies broer, aan Frans in Nieuw-Zeeland, wiens telegram zojuist was
binnengekomen. De tafelpresident, die straks de berg telegrammen voor zou lezen,
had oom vervolgd, had toestemming gegeven dit éne telegram uit de stapel te lichten
en afzonderlijk te doen horen. Het was typisch Frans, Frans' manier zich kort en
krachtig uit te drukken. Het was niet ondertekend, maar de plaats van afzending,
Wellington New Zealand, zei reeds, zei oom, genoeg, en de tekst sprak voor zichzelf.
‘Beste zwager’, - had het geluid - ‘je verre broer wenst je van harte geluk.’ Oom
Dick had hierna nog iets willen zeggen, maar Lucie was in tranen uitgebarsten en
had gevraagd het telegram dadelijk zelf te mogen zien.
Hier staakte Heleen haar mededelingen, nam de pen weer op en tekende verder.
Ik prees haar memorie. Hoe was het mogelijk een tafelrede zo precies te onthouden
en weer te geven. Het was verbazingwekkend. - Wat haar trof onthield ze, zei Heleen,
wat haar niet trof vergat ze. Henk stond ook altijd verstomd als zij herinneringen
ophaalde, hoe letterlijk zij zijn woorden van vroeger nog wist. Toch was daar geen
kunst aan, het kwam vanzelf Want als zij aan iets terugdacht, begon ze te tekenen dat was een gewoonte - en al tekenend schoot alles haar weer te binnen en stond haar
dan voorgoed voor de geest. Dat had ze nu eenmaal. Zij werd er thuis mee geplaagd.
‘Zit je weer terreinschetsen en vuurplannen te maken’, placht haar vader te zeggen.
- Kijk, terwijl ze hier eenzaam gezeten had en aan de ontzettende dingen dacht die
later op de dag waren voorgevallen, - zij tenminste zou het ontzettend vinden als
zoiets haar overkwam, maar Lucie was kalmer, was minder bijgelovig, - toen had ze
aan het uur terug willen denken, toen alles nog pais en vree was, zelfs boven
verwachting. Kijk, en toen had ze het dejeuner, op het moment van ooms toespraak,
in beeld gebracht. - Dit was de zaal van Verseput, legde Heleen uit, mij het schetsboek
voorhoudend, met de tafel in het midden. Dit was - hierbij stipte ze telkens de
aanzittenden aan - oom Dick die stond te spreken; dit was tante Marie in feesttooi,
ik
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moest letten op het toetje; dit was Dolph v.A.v.A.; dit was een oude oom van Dolph,
dit een Almelose tante; dit was haar vader, in groot tenue, met al zijn ridderordes;
dit - men zag nu slechts de achterhoofden der aangeduide personen - was zijzelf,
Heleen; dit - naast haar - was Henk; dit - naast Henk - was Erna H., de actrice, vroeger
Lucies beste en enige vriendin; dit was een neef van Dolph, geen ongeschikte jongen.
Ik verloor mijn belangstelling en begon, terwijl Heleen voortging met wijzen en
noemen, de randtekeningen te bekijken. Ik zag het Middelburgs stadhuis, de trouwzaal,
de Abdij; ik zag een koets met paarden en palfreniers, kinderen bloemen strooiend,
bruidsmeisjestoiletten, en tal van emblemen als boeketten, hoge hoeden, doorschoten
hartjes, versierde leidsels, serpentine-achtig de bladzij omkransen. Ook bemerkte ik
in een bovenhoek - maar wat deed die hier? - de kerk van Zoutelande. Dit schetsje
echter was doorgestreept, was dus blijkbaar een vergissing. Niet vindend wat ik
zocht, vroeg ik Heleen rechtstreeks, waarom de bruid mankeerde.
Zij had Lucie al wel honderd maal getekend, antwoordde Heleen. Lucie was dus
ten eerste geen dankbaar model meer, maar ten tweede: Lucie hield er niet van,
getekend te worden. Ook had Lucie zich nooit laten fotograferen. Toch had Dolph,
zonder dat Lucie het wist, een foto in de trouwzaal en in de kerk laten maken. Dat
was zo aardig voor later.
Ik drukte mijn bewondering voor Heleens talent uit. Ik was overtuigd, zei ik, als
ik de mensen op straat tegenkwam, hen uit Heleens schetsjes te zullen herkennen.
Van heel het gezelschap was slechts Henk mij bekend, maar ik had het niet voor
mogelijk gehouden, hem met niets dan de houding van het achterhoofd zo sprekend
uit te beelden. Wist Heleen, ging ik voort, dat ik Henk langer kende dan zij - Heleen
- leefde?
Dat wist ze, zei Heleen. Henk bleek veel over mij te hebben gesproken. Hij
beschouwde mij, met Dolph, zijn jeugdvriend uit Assen, als zijn beste vriend. Hij
vond het jammer mij zo weinig te zien en had aan tafel nog gezegd, dat één der
attracties
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van Lucies bruiloft was bij mij te gaan logeren. Henk zou nu, hoopte Heleen, elk
ogenblik hier zijn. Zij moest hem dringend spreken. Door de verwarring, vanmiddag
te Zoutelande ontstaan, had zij geen gelegenheid gehad, met Henk voor morgen een
afspraak te maken. Zij hadden elkaar op het strand uit het oog verloren. Toen ze uit
Zoutelande thuiskwam, was haar vader al naar bed. Ze had zich verkleed, had het
huis weer verlaten, en was hierheen gefietst in de verwachting Henk en mij nog op
te vinden. Ik vond het toch niet vreemd? Had Henk werkelijk met mij nooit over
haar gesproken?
Henk kon zwijgen, zei ik, als hij zwijgen wilde. Zijn zwijgen was veelzeggender
zelfs dan zijn spreken. Maar - vroeg ik - Henks karakterbeschouwing onderbrekend,
- wat was na het trouwdejeuner gebeurd?
Lezer, heeft u wel eens een paard in de wei de oren zien spitsen? Heeft u wel eens
een hond, die te slapen lag, plotseling, als was er onraad, strak een richting uit zien
kijken, waarin voor uw menselijk oog niets waar te nemen viel? - Zulk een
gewaarwording ondervond ik toen Heleens antwoord uitbleef en ik haar met
gespannen blik naar de deur van het werkkamertje turen zag. - Stil, zei ze, ze hoorde
iemand. - Ik verzekerde dat wij alleen in huis waren en dat ik niets hoorde. - Stil, zei
ze, ze hoorde iemand bij de voordeur: hij stond al een minuut of wat op de stoep. Ik zei nogmaals dat zij zich moest vergissen. Ik kende alle geluiden in huis, maar
zou, als zij wilde, even gaan kijken. - Ik voegde de daad bij het woord en verliet het
vertrekje. Ik zag nog, toen ik op de drempel omkeek, dat Heleen uit mijn stoel was
opgestaan. Ze was langer dan ik gedacht had. Op hetzelfde moment ging de bel bij
de voordeur.
Lezer, - heb ik het verteld of nog vergeten te vertellen? - mijn huis is een zeer
aantrekkelijk huis. Het wordt door één mijner vrienden, vanwege de witte,
hooggepunte gevel waar 's nachts het vuurtorenlicht overheen zwaait, zeer treffend
‘de Ster van Walcheren’ genoemd. Ik geef het compliment dat dit woord bevat hierbij
door aan de architect, die het huis voor mij
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gebouwd heeft. Ook hij is één mijner vrienden, en hij heeft dit getoond door bij de
bouw met mijn wensen rekening te houden. De plattegrond is een vierkant van acht
bij acht meter. Elk der zijden van dit vierkant is, om redenen van astronomische aard
die ik nu maar laat rusten, naar één der windstreken gericht. Eigenlijk heeft het huis
slechts één grote kamer, van vijf-en-half bij vijf-en-half, dus ook een vierkant. Als
men deze twee vierkanten op elkaar legt, zodanig dat de zuidwesthoeken samenvallen,
schieten twee langwerpige rechthoeken over, aan noordzij en aan oostzij. De eerste
rechthoek is het voorhuis en bevat de kookruimte en de ijzeren wenteltrap naar boven;
de tweede is in tweeën gedeeld en bestaat uit het schuurtje en het van het huis uit
slechts door dit schuurtje bereikbaar werkvertrekje.
Ik liep dus, toen ik Heleen in het werkvertrekje achterliet, door het schuurtje naar
het voorhuis. Hoe later op de avond hoe schoner volk, dacht ik onwillekeurig. Ik stak
licht aan en deed de voordeur open. Op de stoep stond een lange tengere man.
‘Bent u meneer N.?’ vroeg hij, en vroeg onmiddellijk verder, of hij mijnheer L.,
die - wist hij - bij mij logeerde, nog even spreken kon.
Ik zei dat ik Henk elk ogenblik verwachtte. Wilde hij soms binnenkomen?
‘Als dat niet derangeert.’ - Hierbij stapte de onbekende, zijn hoed ophoudend en
een koffertje in de hand meenemend, onverwijld het huis in en de grote kamer binnen
waarheen ik hem voorging. Ik schatte hem vijf-en-dertig. Hij was inderdaad zeer
tenger gebouwd, maar minstens tien duim langer dan ik. Ik moest, met hem sprekend,
voortdurend opzien. Erger was, dat door de voortreffelijke snit zijner steedse kleding
het interieur van mijn buitenhuis iets kaals, bijna iets armoedigs verkreeg. De haard
brandde niet, verweet ik mijzelf. Ik verzocht de vreemdeling, die de hoop uitsprak
mij niet lastig te vallen, plaats te nemen. Wilde hij zijn jas niet uitdoen? De avonden
waren soms kil in een huis zo vlak bij zee. Ik zou de haard aan-
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leggen, ik moest even naar het schuurtje om brandstof te halen. Neen, het was geen
moeite. - Zo sprekend liet ik hem in de grote kamer achter.
Mijn bedoeling was snel Heleen te gaan melden, dat er onverwacht bezoek voor
Henk was gekomen. Toen ik echter het werkkamertje binnentrad, was de vogel reeds
gevlogen. Weg de cape, weg het schetsboek. Blijkbaar had Heleen het raadzaam
geacht zich uit de voeten te maken. Zij kon nog niet ver zijn. Ik had nog geen voet
buiten de tuindeur gezet, of ik had haar al ontdekt. Zij stond bij haar fiets, ze was
bezig het schetsboek op de bagagedrager te binden. Toen ze hiermee gereed was,
nam ze de fiets aan de hand, kwam mij rakelings voorbij, legde, mij passerend, stilte
gebiedend een vinger op de lippen en verwijderde zich tussen de bomen door - geen
takje kraakte - de kant der boerderij uit. Ik kon haar, in het wit als zij was, nog geruime
tijd nazien. Achter de boerderij is een planken hek met witkalk bestreken. Ik zag
haar eerst haar fiets over dit hek, heen tillen, toen zelf geluidloos volgen. Even later
zag ik haar langs een akkerrand rijden, afstijgen bij het volgend hek en de manoeuvre
herhalen. Achter dit tweede hek was zij reeds niet meer dan een witte stip, over het
veld verdwijnend; achter het derde verloor ik haar uit het gezicht.
Ik nam, op mijn terugweg door het schuurtje, een armvol sprokkelhout en
houtblokken op, om voor mijn nieuwe gast de haard aan te leggen. Adieu vredesengel,
dacht ik. Toen ik in de grote kamer terugkwam, had de bezoeker zijn overjas
uitgetrokken en - de hoed er bovenop - op een stoel gelegd. Het koffertje stond naast
hem. Hij zat aan de eettafel de Middelburgsche Courant te lezen.
‘Hoe lang duurt een tij?’ vroeg hij, de stilte verbrekend, terwijl ik in de haard het
vuur prepareerde. - ‘Ik bedoel: eb en vloed?’, verduidelijkte hij, de courant
neerleggend.
Ik moet hem vreemd hebben aangezien, want hij rees eensklaps op en trad op mij
toe. Hij had nog verzuimd, zei hij, zich voor te stellen. Zijn naam was v.A.v.A.
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Sprakeloos drukte ik hem de hand en keek het vuur in, dat juist begon te trekken.
Had ik goed verstaan? Maar reeds wees mijn gast, die zijn courant had meegebracht,
mij op één der kolommen. Had ik dit gelezen? Ik las dat Mr. A. baron v.A.v.A.,
griffier kantongerecht Assen, heden te Middelburg in het huwelijk trad met mej.
Lucie van W., dochter van Walcherens territoriaal commandant. Er volgde een verslag
der ceremonie, dat ik echter niet ten einde kon lezen. - Had ik dit ook gelezen? De
courant werd mij ontrukt en op een andere pagina opengevouwen. Ik las een
advertentie, waarbij, mede namens wederzijdse familie, de heer en mevrouw
v.A.v.A.-v.W. voor de belangstelling dankten bij hun huwelijk ondervonden. En ik
zag, toen ik opzag en v.A.v.A. aankeek, dat hij v.A.v.A. zelf was.
Wat had u gedaan, lezer? Ik begon met het lampje op de schoorsteen aan te steken,
het middenlicht uit te draaien, de whisky te halen. Inmiddels had v.A.v.A. in de diepe
stoel bij het vuur plaatsgenomen en ving aan, terwijl ik de kamer inkeek en met mijn
rug naar het vuur bleef staan, het volgende te vertellen. Hij sprak echter zo geagiteerd,
en hij deed zijn verhaal zo onsamenhangend, dat ik het beter met eigen woorden u
navertel.
Het eerste wat ik uit v.A.v.A.'s mond vernam, na een vermelding der ‘dramatis
personae’ en een korte schets der u reeds bekende omstandigheden, streelde mij niet
weinig. De zilveren lepel was een groot succes geworden; er had, toen het versje
werd voorgelezen, een ‘generaal pardon’ plaats gehad aan het trouw-dejeuner. Oom
Dick had volgehouden dat het gedicht van tante Marie was, terwijl tante Marie zei
dat als de lepel niet van oom Dick kwam en het vers van Heleen, lepel plus versje
alleen afkomstig konden zijn van Frans uit Nieuw-Zeeland. Iedereen had toen eerst
recht bewezen geacht, dat tante Marie ten slotte toch over de brug was gekomen
maar het niet weten wilde, want hoe kon Frans in Nieuw-Zeeland op de hoogte zijn
van de dessertzilver-affaire! Toen tante Marie pertinent
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bleef ontkennen, had iedereen een duit in het zakje gedaan, de een zei dit, de ander
dat. Zo had v.A.v.A. zelf de onderstelling gewaagd, dat het geschenk op onderling
overleg berustte van Henk en Heleen, maar ook dezen ontkenden. De vader der bruid,
de majoor v.W., had een eind aan de discussies gemaakt door plechtig op te staan
en tante Marie namens het bruidspaar - dat onmiddellijk instemde - van harte dank
te zeggen voor het geschenk, dat, al was het niet van haar, althans van het hare de
profetie was. Hij kende, zei hij, zijn zuster. Zij vergat nooit, maar kon niettemin
vergeven. Zij was consequent, maar beschouwde ieder ding als een uitzondering op
de regel die zij alleen ten opzichte van zich zelf met gestrengheid in acht nam. Zo
nu ook weer met die lepel. Natuurlijk had Marie die gegeven, zei de majoor, maar
men kon niet bovendien van haar vergen dat zij voor haar eigen grootmoedigheid
uitkwam. Hierna had een donderend applaus der gasten tante Maries verdere protesten
overstemd.
Ik begon mij af te vragen, hoezeer ik genoot van een heimelijke vreugde, of dit
nieuws, hoe gewichtig ook voor de betrokken familie, wel in die mate pressant was,
dat een bruidegom het mij kwam melden in het middernachtelijk uur van zijn
huwelijksdag. En waarom moest ik weten op dit ‘onwaarschijnlijk uur’, om een term
van de student te gebruiken, dat oom Dick, na de toespraak van de majoor, een cheque
had geschreven, stante pede aan tafel, van zoveel duizend gulden, en dat hij deze
cheque, wederom onder donderend applaus der gasten en stille tranen der bruid en
tante Marie, ter hand gesteld had aan Heleen ‘voor een reis naar Nieuw-Zeeland, nu
Lucie een andere reis onderneemt’? - Natuurlijk, het werd ontroerend toen ik ervoer,
dat hierdoor Heleen in staat werd gesteld Lucies oude gelofte, namelijk het huishouden
van Frans in Nieuw-Zeeland te gaan doen, na te komen. Maar wat heb ik er mee te
maken, dacht ik, in gedachten tot de bruid mij richtend, - wat heb ik er mee te maken,
of gij toezeggingen, vóór uw huwelijk gedaan, door uw jongere zuster in laat lossen?

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1122
Ik benijd, ging ik in gedachten voort, Frans in Nieuw-Zeeland die gij dieper liefhebt
dan wie ook ter wereld; ik benijd Heleen die waardig wordt gekeurd uw plaats te
vervangen; ik benijd oom Dick die een cheque kan schrijven om de traan te drogen
bij het voorlezen geschreid van Frans' gelukstelegram; ik benijd zelfs alle aanwezige
gasten die uw stille tranen hebben gezien en tante Marie in het bijzonder die ze mee
heeft geschreid; - maar wanneer ben ik aan de beurt iets voor u uit te richten? Al
deze gebeurtenissen, hoe onbeduidend schijnbaar, moeten toch, zoals alles op aarde,
een geheimschrift zijn dat uw wens bevat. Geef mij een aanwijzing, aanbedene!
Zulk een aanwijzing werd mij voorlopig nog onthouden, toen v.A.v.A. ter zake
kwam en meldde dat de mobilisatie werd voorbereid; dat de huwelijksreis dus niet
naar Venetië ging, zoals oorspronkelijk het plan was; dat er thans kamers waren
gereserveerd in hotel Nassau-Bergen; dat deze kamers echter, sedert vanmiddag,
telefonisch weer waren afgezegd. Noch zei het mij iets, toen ik vernam hoe Heleen,
bevreesd dat het naderend oorlogsgevaar haar reis naar Nieuw-Zeeland dwarsbomen
mocht, terstond naar Amsterdam getelefoneerd had om op de eerste de beste boot
uit Genua een hut richting Batavia te bespreken.
Wel begreep ik toen, bruid, - mag ik u Lucie noemen? - dat gij nog gezien Heleens
overhaast vertrek, veel, zeer veel met haar had te overleggen; ook had ik begrip voor
de toestand van uw vader, Walcherens militair commandant, die door het vertrek
van beide dochters alleen in huis achterbleef, zonder, naar mij verteld werd, over
mijn huishoudelijke aanleg te beschikken; ik nam de verzekering aan die v.A.v.A.
mij gaf, dat gij, ook als er niets anders gebeurd was, Walcheren niet de rug toe had
kunnen keren, alvorens het een en ander geregeld te hebben; alvorens, met andere
woorden, Heleen de nodige instructies te hebben gegeven omtrent klimaat en hygiëne
van Nieuw-Zeeland, waarvan gij, naar niemand ooit had geweten, studie gemaakt
hadt; alvorens, daarenboven, gezorgd te hebben
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dat de oude gedienstige, de onwaardeerlijke Janne, die in uw kinderjaren in de keuken
regeerde van uw ouderlijk huis, maar sinds kort op ‘non-actief’ gesteld was, gelijk
uw vader het noemde, en van een welverdiende rust genoot, weer haar intrek onder
uw vaders dak had genomen. Het was ontroerend, het was treffend, maar wanneer bleef ik vragen - kreeg ik nu een opdracht? Blijkbaar hadt gijzelf reeds aan alles
gedacht. Was ik nergens ingeschakeld?
Inderdaad, Lucie had - vertelde v.A.v.A. verder - alles in een ommezien geregeld.
Ik heb maar één uur nodig, had zij gezegd, het is een kwestie van één, hoogstens
twee treinen later. Terstond had v.A.v.A. haar ‘carte blanche’ gegeven; wat maakte
het uit of men met de boottrein uit Vlissingen vertrok of uit Middelburg twee uur
later. Toen toog Lucie aan het werk. De naaister en de kleermaker werden opgebeld
om haar Nieuwzeelandse uitzet, die al jaren bleek gereed te liggen, voor Heleen te
vermaken en te moderniseren. Heleen kreeg het sleuteltje van een geheime la in
Lucies kast, en, achter op een menu, een rijtje titels van boeken die Heleen thuis op
Lucies boekenplank zou vinden en aan boord zou moeten lezen. Ook was er nog veel
strikt vertrouwelijks te zeggen: wel een half uur zaten Lucie en Heleen in een hoek
van de hal samen te praten, tot eindelijk Heleen opsprong om nogmaals oom Dick
te komen omhelzen en Lucie verdwenen was om zich in een kamer van het hotel
voor de reis te verkleden. Heleen was haar, door het dolle heen, niet dan aarzelend
gevolgd om als bruidsmeisje de behulpzame hand te bieden.
Inmiddels had v.A.v.A. de bruiloftsgasten aan tafel beziggehouden, vooral Henk
L. en Erna S., die echter, naar hem meer en meer duidelijk werd, aan elkaars
gezelschap voldoende hadden. Hem speet dit voor Heleen, aan wie Henk L. vroeger
attenties had bewezen, maar iedereen wist hoe Henk L. was, en misschien had oom
Dick - oom Dick was een mensenkenner - met de reis naar Nieuw-Zeeland nog het
bijoogmerk gehad Heleen van een gebroken hart te genezen. Ja, Henk was een
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nummer. Hij had, om het vorstelijk geschenk in te wijden, wat hij doen mocht, zei
hij, als getuige, met de reusachtige lepel wanhopig geprobeerd Erna's koffie te roeren.
Maar de lepel, door zijn afmetingen, kon niet in het kelkje; Henks ernst daarbij was
kostelijk geweest. Ten slotte had hij, onder het uitspreken van een limerick, alle
gasten op die lepel een dragee gepresenteerd, waarvoor alleen tante Marie bits bedankt
had.
Ik kon niet nalaten te vragen hoe de limerick luidde. Ik was daar dol op, zei ik.
V.A.v.A. wist zich te herinneren dat de rijmwoorden waren: klepel, zeepbel; de
rest kon hij helaas niet reconstrueren. Ik haastte mij te zeggen dat het er niet toe deed,
maar had het gevoel dat juist dit bagatel mij de sleutel van het geheimschrift in handen
had gegeven. Dichters immers zijn profeten. Henk wist reeds aan het trouwdejeuner
als dichter, onbewust, dat de huwelijksreis naar Nassau-Bergen afgelast zou worden.
Hij sprak dit uit, als onbewust dichter, in een parabel, de ernst verbergend onder een
kwinkslag. Poëzie, ook al legt zij de sombere attributen af der waarzeggerij, is en
blijft voorspelling. Ook al gebruikt zij motieven van het verleden, of andere
dissimulaties, zij spreekt over toekomst. Ik had geweten wat Henk wist, - ik had,
stelde ik mij voor, reeds mijn opdracht verstaan - als de limerick in zijn geheel was
overgekomen. Maar reeds met de rijmen was ik dankbaar. Twee auguren verstaan
elkaar met een knipoog.
Hoe het zij, oplettender dan tevoren begon ik v.A.v.A.'s verhaal te volgen. Toen
Lucie, verkleed voor de reis beneden was gekomen, toen afscheid genomen was van
ieder en iedereen, steeg het bruidspaar, nagewuifd met zakdoeken door de gasten,
en door de student met een servet, nageworpen met rijst en gebruikelijke schoenen,
in oom Dicks limousine. Niet echter naar Vlissingens station ging de tocht, al had
men de boottrein nog kunnen halen, zoals v.A.v.A. nog even door het hoofd ging,
maar naar Serooskerke, waar Janne woonde, Lucies vaders oude getrouwe, die, nog
geheel onkundig met
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wat Lucie met haar voorhad, - namelijk dat zij straks weer de ruime keuken zou
betreden bij ‘haar majoor’, weer met haar stevige knuisten het koper glimmend zou
poetsen van bel en asbak, weer de leveranciers aan de deur te woord staan, weer de
uniformen uitborstelen, weer de kip braden en het eitje koken, zoals zij dit slechts
kon volgens de majoor, - achter de geraniums op de vensterbank, juist per bus
thuisgekomen van Middelburg, waar zij Lucies huwelijksinzegening in de kerk op
een der voorste banken had bijgewoond en daarna wat gewinkeld, van een versgezet
kopje thee zat te genieten, namijmerend over dominees preek over ‘één ding is nodig’
en tegelijkertijd wachtend, met de onbewuste ontvankelijkheid van een dichter, op
hetgeen het noodlot en de passage in de dorpsstraat haar voor nieuws brengen zouden.
Geen zweem van verrassing - als wist zij reeds alles - vertoonde zich op haar
doorgroefd gelaat, toen haar scherpe ogen oom Dicks limousine voor haar woning
zagen stoppen; maar toen de chauffeur het portier had geopend, toen Lucie, gevolgd
door haar baron, uitstapten en het tuinpad betraden, nam zij de hoorn van de tafel,
de hoorn die zij aan het oor brengt, niet zozeer om uw woorden te verstaan - want
die leest zij van de lippen - maar om de klank van uw stem tot haar door te laten
dringen. Voor het verdere was zij op alles voorbereid: haar kerk-schort had zij nog
aan, en het had geen zin de muts nog op te zetten, want ten eerste bevond zij zich op
eigen territoir, en ten tweede was ook de ondermuts met krullende ijzers kraakhelder
gesteven.
Zo stond Janne reeds bij de waterput bij haar achterdeur, toen Lucie en haar man
om het huis heen kwamen. De linkerhand bracht de hoorn naar het oor, en, aan de
andere zijde van het platte beukje, ging de rechterhand ten groet zo ver naar voren
als de gebruinde arm kon reiken. Geen zweem van verrassing had Janne getoond,
zei v.A.v.A. met nadruk, - en ik meende dat hij hierbij mij verwijtend aankeek, - dat
het bruidspaar, alvorens op de huwelijksreis te gaan, nog even bij haar langskwam;
integendeel, zij scheen van het besef doordrongen, dat
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men naar geen beter plekje ter wereld kon reizen dan naar haar woning en
welverzorgde moestuin. Afgezien van alles, zei v.A.v.A., was hij geneigd dit te
beamen. Het was een uitgezocht plekje. Hij had een verrukkelijk kwartier onder een
appelboom gezeten, terwijl Lucie met de ‘sibylle’, zoals Heleen Janne noemde, naar
binnen was gegaan om een regeling te treffen. Neen, binnen een kwartier was reeds
alles besproken: als Janne morgen kwam met de eerste bus, had de majoor van haar
weer zijn eerste ontbijt voor hij naar het bureau ging. Lucie was zeer spoedig, gevolgd
door Janne, weer buiten gekomen en was nog even op het bankje gaan zitten naast
v.A.v.A., haar hand in de zijne leggend. Janne had glimlachend naar hen staan kijken
en gezegd dat nog mooier dan haar moestuin de ring aan Lucies hand was. Huwelijken
werden in de hemel gesloten.
Met moeite was het bruidspaar, vervolgde v.A.v.A., van het bankje opgestaan;
met moeite had men van Janne afscheid genomen. Het was een oase geweest, die
landelijke rust na het bruiloftsrumoer. Toen hij in die geest iets tot Lucie gezegd had,
nadat zij weer hadden plaats genomen in de met bagage volgeladen auto, had Lucie
haar hand weer in de zijne gelegd en hem gevraagd, in plaats van rechtstreeks naar
het station te rijden, nog eens voor het laatst de ‘tour de l'île’ te mogen maken. Met
deze term - een term van haar broer Frans - bedoelde zij de rondrit over het eiland,
via Domburg en Westkappel, die zij op zomeravonden met Frans placht te doen in
de tijd dat hij een two-seater had: Frans aan het stuur, zij, Lucie, naast hem, Heleen
en meestal Erna in de dickey-seat. Men dronk dan koffie in Domburg, ontmoette
daar kennissen, danste als er te dansen viel, en keerde 's nachts over de Westkappelse
zeedijk, onder het maaiend licht der vuurtoren door, soms in een karavaan van auto's,
naar Middelburg terug. Natuurlijk had v.A.v.A. toegestemd, ze hadden immers de
tijd aan zichzelf, maar - had hij aan de chauffeur gevraagd - misschien had oom Dick
de auto nog nodig. Neen, oom Dick had juist met nadruk gezegd de wagen vandaag
niet meer nodig te hebben; de chauffeur

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1127
had zelfs opdracht, mocht het bruidspaar ook de laatste trein naar Holland missen,
hen te brengen waarheen zij maar gebracht wensten te worden.
Zo was men gestart voor de ‘tour de l'île’. v.A.v.A. had genoten alleen al van het
zien van Lucies genoegen. Tussen Serooskerke en Domburg, bij iedere villa en
boerderij waar men langskwam, wist zij wie er woonde en verzocht de chauffeur
vooral langzaam te rijden. In Domburg had men theegedronken tegenover de kerk,
in Toorops tot een modern bartje herschapen voormalig woonhuis. Vandaar was men
voorbij de frisgroene golf-links, voorbij prachtige boerenplaatsen, piramide-achtig
verscholen achter opgaand hout, door het duinlandschap naar Westkappel gereden,
de zeewering over, de dorpsstraat door, de vuurtoren voorbij, en zo langs een
splinternieuwe kaarsrechte verkeersweg, die - zeer tot vreugde van Frans, zeer tot
spijt van Lucies vader - grotendeels de oude bochten van de landweg afsneed,
Zoutelande genaderd. Hier werd bij de legendarische plek haltgehouden, waar
Willebrordus destijds zijn veldfles verloor en waar thans een gepleisterde waterput
als een nis in de zeedijk is ingebouwd. Men was uitgestegen, was bij de muziektent
langs een trapje van verweerde stenen de dijk opgegaan, en men had een tijdlang
gearmd genoten van de zilte bries en het wijde uitzicht, de torens tellend in het zich
achter het dorp uitstrekkend land, de witte kustlijn volgend tot de mond der
Westerschelde, de Belgische badplaatsen noemend aan de overkant. Daarna was men
een eind-weegs langs de dijk voortgewandeld, en, waar die overgaat in duin, naar
een volstrekt eenzaam stukje strand afgedaald. De zee lag, spiegelglad en blauw als
een meer, nauwelijks ruisend, tussen twee golfbrekers in, te deinen. Het bruidspaar
had staan turen naar voorbijgaande schepen en Lucie had verteld hoe zij met Frans
en Heleen, als het weer er zich toe leende, hier 's nachts gingen zwemmen, liefst
zonder badpak. Het was schitterend geweest als de zee gelicht had. Frans en Heleen
gingen altijd te ver en luisterden niet als Lucie ze terugriep.
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Zij speelden drenkeling en zeemeermin. Frans zag men niet meer en van Heleen
alleen de glinsterende armen. Lucie had duizend angsten uitgestaan.
Toen had Lucie de wens te kennen gegeven, nu zij van het land harer jeugd afscheid
had genomen, ook de zee vaarwel te zeggen. Men was, elkaar helpend op de glibberige
rotsen, naar de uiterste punt van een golfbreker gegaan. Daar was het ontzettende
gebeurd.
Precies, lezer, als in een roman, wanneer op het spannendste punt het hoofdstuk
afbreekt, brak v.A.v.A. hier zijn verhaal af en begon vragen van luttel belang te
stellen, als: hoe laat het nu wel was; of Henk L. nog zou komen; of, in geval ik naar
bed wilde, hij - v.A.v.A. - hier alleen op Henk mocht blijven wachten, en dergelijke
meer. Dit waren nog vragen die ik beantwoorden kon, hetgeen ik deed ononderbroken
hem strak terug aankijkend. Want hij keek mij strak aan, gedurende dit intermezzo,
als keurde hij mijn hart en nieren, als peilde hij wie en wat ik was. Toen hij echter
ging vragen hoe groot op Walcheren het juiste verschil was tussen eb en vloed, hield
ik op met nogmaals whisky inschenken, waarmee ik mij een houding had trachten
te geven, wierp mijn sigaret op de haard en vroeg hem vierkant, helaas met iets te
veel emotie, zoals altijd als ik iets vierkant vraag, of Lucie, of mevrouw v.A.v.A.
soms een ongeluk was overkomen.
Ja, zei v.A.v.A., het keuren stakend; ja, haar was een ongeluk overkomen, erger,
volgens haar, dan wanneer zijzelf verdronken was. Hij, v.A.v.A., hij hechtte zeer
zeker ook aan symbolen, maar niet als Lucie. Voor Lucie was een symbool meer dan
een symbool. Het portret van haar overleden moeder had zij lief als haar moeder, bij
wijze van spreken. Zo was Lucie, Lucie was zeer bijzonder. Datgene dat niet van
deze aarde was, het huwelijk bijvoorbeeld, - huwelijken werden in de hemel gesloten,
in dit opzicht stemde Lucie met Janne overeen, - maakte niettemin zich kenbaar op
aarde, behalve door het gevoel in de harten der mensen, door middel van tekens.
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Hoe eenvoudiger, hoe gebruikelijker de tekens waren, hoe meer ze haar zeiden. Hoe
gewoner hoe heiliger. Het kruis was Jezus, het huwelijk - zei v.A.v.A., na mij
verzekerd te hebben dat de vergelijking van Lucie stamde en dat Lucie hiermee niets
lasterlijks bedoelde, integendeel, - het huwelijk was de trouwring. De ring was geen
symbool, hij was alleen hierdoor bij overlevering symbool geworden, omdat hij een
deel des hemels was op aarde en als zodanig meer wezenlijk dan ons persoonlijk
gevoel.
Ik bezag, gedurende bovenstaande beschouwing, die ik sterk voor u bekort, de
trouwring aan de hand van v.A.v.A., die hij gedurig ronddraaide als wond hij een
horloge op. Ook zag ik de zegelring aan zijn andere hand, het teken - om met Lucie
te spreken - van zijn geslacht, van zijn naam, van voorouders die leefden en elk zijner
handelingen kracht bijzetten, zo vaak de hand zich bewoog en in bloed-rood lak een
stempel drukte. En ik bewonderde zijn geestesadel, toen hij voorgaf minder aan
symbolen te hechten dan Lucie deed. Ik voor mij, ik kon de gedachte begrijpen,
wanneer ik aan de vlag dacht, of aan de standaard van het regiment.
Iets in die geest zei ik, en het was of dit v.A.v.A. deed besluiten, de inwijding als
geëindigd te beschouwen en tot de mededeling van het geheim over te gaan. Lucie
had, toen zij op de uiterste punt van de golfbreker stonden, nog enkele stappen
voorwaarts gedaan over halfoverspoelde, alleenstaande rotsen, had zich toen diep
voorovergebukt en de vlakke hand in een dier van zeewater doorzogen holten tussen
de rotsen met uitgespreide vingers laten drijven. Eensklaps had zij zich omgekeerd
naar v.A.v.A., die bij de laatste palissade staan was gebleven en had zo ontzettend
geschreeuwd en met de arm gezwaaid, dat v.A.v.A. zich geen ogenblik bedacht had
en naar haar toe was gesneld. Haar schreeuw had anders geklonken dan wanneer
iemand door een krab wordt gebeten, door een kwal gestoken, of een scherp schelpje
in zijn schoen krijgt, of enig ander onschuldig zee-ongeluk ondergaat. Het had hem
moeite
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gekost, toen hij haar bereikt had, Lucie te weerhouden in zee te springen. Wel een
uur lang, zo lang als de ‘crisis’ duurde, lagen zij geknield naast elkaar, elkaar
vasthoudend, of kropen op handen en voeten over de krakende mossels. Lucie had
namelijk, toen zij haar ondergedompelde hand terug wilde trekken, bemerkt dat haar
trouwring verdwenen was. Zoiets, haastte v.A.v.A. zich er aan toe te voegen, gebeurde
gemakkelijk. Het was gevaarlijk met ringen in zee te gaan. Zeewater maakte de
vingers glad, misschien ook slanker, en door het gebruis en het geschuim zag men
het te laat als de ring was afgegleden. Zo moest het gebeurd zijn. Het had een
natuurlijke oorzaak.
Ik drukte mijn deelneming uit. Men had, vroeg ik belangstellend, de hoop om de
ring terug te vinden toch niet te spoedig opgegeven?
Wat dacht u, zei v.A.v.A., - de hoop opgeven! - Dan kende ik Lucie niet. Men had
de bodem van de holte tussen de rotsen plekje voor plekje afgetast; men had zand
van buiten tegen de openingen opgeworpen, om het wegspoelen te beletten; men had
met de vingers als een vork gedregd en geharkt; men had bosje voor bosje het kleverig
wier van de rots afgerukt en grondig onderzocht. Twee boerenmeisjes, die aangelopen
kwamen van het strand, hadden, de rokken opgerold om de lenden, op aanwijzingen
van Lucie, terwijl v.A.v.A. haar de handen vasthield en beloningen toeriep, voetje
voor voetje heel de omgeving doorwaad. Niets had mogen baten. De ring was en
bleef verloren. In Zoutelande terugkomend had v.A.v.A. - men kon nooit weten - bij
de burgemeester aangifte gedaan en een bedrag van honderd gulden uitgeloofd voor
de eerlijke vinder. Zoals hij zojuist had vernomen - hij was voor hij hierheen ging
nog in Zoutelande gaan informeren - was geheel het dorp in de weer geweest tot het
invallend donker, echter zonder resultaat.
Lucie had zich betrekkelijk spoedig hersteld toen zij eenmaal weer in de auto
zaten. Het moest zo zijn, zei ze. Maar v.A.v.A.
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kende haar genoeg om te weten dat ze troosteloos was. Zij had voorgesteld zonder
stoppen naar Bergen door te rijden. Hij had er niet aan gedacht. Men was eerst in de
Abdij, om wat op te knappen, afgestapt; daarna had men, buiten, aan een der tafels
op de stoep, een kleinigheid gegeten; inmiddels had de chauffeur de bagage op zijn
last naar het huis van Lucies vader gebracht, uitgezonderd dit; - en hierbij wees hij
op het koffertje dat bij de stoel stond waar zijn jas overheen hing; - vervolgens had
hij Lucie overreed nog één nacht in het huis van haar vader door te brengen, waarmee
hij in de gelegenheid kwam een laatste poging te wagen. Hij wilde namelijk aan het
strand zijn als de eb op zijn laagst was. Dit had hij echter voor Lucie verzwegen om
haar niet nodeloos met vruchteloze hoop te kwellen. Veel verwachting had hij niet.
Een ervaren strandjutter had hem in gemoede de raad gegeven zijn geld niet te
verkwisten en een nieuwe ring te kopen. Daar kon hij nog altijd toe overgaan als
niets onbeproefd gelaten was. Morgen vroeg om vijf uur kon de eb zo laag zijn dat
de golfbreker geheel op het droge lag, als een aangespoelde walvis van Jonas, had
de jutter gezegd.
Ik verzocht mede van de partij te mogen zijn. - Hoe dwaas was ik, Lucie, dat ik
menen dorst uw opdracht verstaan te hebben! - Ik had, zei ik opbeurend tegen
v.A.v.A., bijzondere kwaliteiten als het op vinden aankwam. Ik vond nooit waar ik
gezocht had, ik vond steeds per ongeluk, als het ware, of liever op goed geluk.
Bent u de schrijver? vroeg v.A.v.A. Het stond hem bij, iets van mij gelezen te
hebben. Het merkwaardige was, dat wat ik zojuist over mijn uitzonderlijke
vindingrijkheid beweerd had, Lucie, ongeveer met dezelfde woorden, gezegd had
over Henk, toen zij door de stille Middelburgse straten terugwandelden naar haar
vaders huis. Het beste is, had ze gezegd, dat we Henk vragen, als hij gelegenheid
heeft, nog een paar dagen op Walcheren te blijven, - hij kon eventueel bij haar vader
logeren, die zeer op Henk gesteld was, - om het zoeken voor hen waar
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te nemen. Zelf kunnen we dan, vervolgde ze, morgen vroeg vertrekken. Wat Henk
niet vindt vindt niemand.
Dit waren, bruid, letterlijk uw woorden geweest. - Ik was nergens in uw plan
ingeschakeld, concludeerde ik verbitterd, dan als de bewoner van een huis waar
v.A.v.A. kans had Henk te treffen. Zo was het. Onverbiddelijk.
Wist gij dan niet, gij die alles ziet met uw heldere ogen, dat Henk hier niet was?
Dat hij, na uw zuster verlaten te hebben, met Erna S. danste in Britannia? Dat hij
wel beter te doen had, na een geslaagd dejeuner, dan bij mij te komen logeren?
Dergelijke lage gevoelens van rancune en onmacht speelden mij door het hoofd
terwijl v.A.v.A. begon te vertellen hoe de thuiskomst bij Lucies vader geweest was.
Met leedvermaak vernam ik hoe de majoor verre van dankbaar bleek, zo spoedig na
het verlies van Lucie als dochter, door Lucie als gast verrast te worden. Mopperend
over het veel te zware eten, dat men aan het dejeuner hem voor had durven zetten,
ging hij, zoals hij zei, vroeg onder de wol. Heleen had op haar kamer met het hoofd
op de armen zitten schreien, maar niet om Lucies vertrek, want toen Lucie binnentrad
en haar vertelde waarom, was zij woedend en ‘nonsens’ roepend opgesprongen, had
de trap aflopend haar hoedje opgezet, in de gang de fiets genomen en met een slag
de voordeur achter zich gesloten. Dit wat betreft Lucies huisgenoten.
Wat Lucie zelf betreft, zij was uit weeromstuit de kalmte zelf geworden. Zij had
v.A.v.A. vergiffenis gevraagd dat zij zijn dag had bedorven, hem dankgezegd voor
zijn goede zorgen. Dat hij, op zijn trouwdag, niet om haar bijgeloof had gelachen
maar goedschiks thuis haar tot rust liet komen en nu zonder ergernis naar zijn hotel
terugging, schatte zij hoger dan een trouwring. Zij zou dit nooit vergeten. Als hij
soms te moe was om nog naar Henk te gaan zoeken, die afgesproken had bij zijn
vriend N. te logeren, - hetgeen zij toevallig wist door tante Marie, die aan Henk haar
logeerkamer had aangeboden, maar aan wie hij had geantwoord, dit zijn oude vriend
N., die onder
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de duinen woonde bij Zoutelande, niet aan te kunnen doen, - als hij, met andere
woorden, liever tijdig ging rusten, om morgen vroeg haar uitgerust af te kunnen
halen, mocht hij wat haar betrof Henk Henk laten, die de hemel wist waar zat. Men
zou uit Bergen, morgen, naar de burgemeester van Zoutelande schrijven, waar de
ring, zo hij nog gevonden werd - wat ondenkbaar was -, heengestuurd moest worden.
Zo was Lucie weer geheel de oude blijmoedige Lucie, aan alles denkend. Maar nu
ging ze, had ze gezegd, als v.A.v.A. het goedvond, met de kippen op stok. Morgen
was weer een dag. Ze zou, zo vroeg de haan kraaien zou, opstaan en gereed zijn voor
de afreis. Om deze vergelijking met de pluimveewereld, verklaarde v.A.v.A., moest
ik niet lachen. Lucie had, achter in de tuin van haar vader, een kippenren en onderhield
die eigenhandig. Later, in Assen, zou men duiven houden, waar v.A.v.A. persoonlijk
meer voor voelde. Goed, had Lucie gezegd, als het maar vogels waren.
Zo had v.A.v.A. haar spoedig wel-te-rusten gezegd, maar hij had, in plaats van
naar Hotel du Commerce te gaan, vlak bij Lucies huis, bij het station een taxi naar
Zoutelande genomen, om - zoals hij reeds verteld had - een laatste poging te wagen
betreffende de ring. Hij moest met de strandjutter om vier uur op het strand zijn. Het
was hem ingevallen, toen hij afscheid nam bij de burgemeester, dat het nooit kwaad
kon als hij Lucies raad volgde en Henk de zaak verder in handen gaf. Hij was er
altijd wel bij gevaren als hij Lucies ingevingen blindelings nakwam. Zo had hij de
burgemeester mijn adres gevraagd en horend hoe vlakbij ik woonde - het was een
boerenkwartiertje - had hij de taxi naar Middelburg teruggestuurd en was komen
lopen. En hier zit ik nu, zei hij, u de nachtrust benemend. Hij bood
verontschuldigingen aan.
Ik zei dat ik toch op Henk had moeten wachten. Wij waren lotgenoten, zei ik. Ik
herhaalde mijn aanbod morgen ook naar het strand te gaan, hetgeen v.A.v.A. - kon
hij dit wel vergen? - na enige aarzeling aanvaardde. Bovendien beloofde ik als Henk
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kwam - want hij zou stellig op een gegeven moment op komen dagen - hem van de
ring en van alles wat daar aan vastzat op de hoogte te brengen. Maar Henk kwam,
vermoedde ik, niet meer vannacht. Was het niet het verstandigst Lucies laatste wenk
niet in de wind te slaan, en, zolang het gevorderde uur zulks gedoogde, - met een
ander beeld uit de vogelwereld, - nog een uiltje te gaan knappen? Zonder gekheid,
zei ik, mag ik u boven mijn bed aanbieden?
Ik verduidelijkte mijn voorstel. Kijk, de logeerkamer bleef voor Henk gereserveerd;
als nu v.A.v.A. mijn slaapkamer nam - ik prees het bed en het uitzicht - sliep ik op
het veld-bed in mijn werkvertrekje, waar ik bij voorkeur sliep als ik gasten had, als
ik er met andere woorden de kans toe kreeg. Bovendien zou ik, wanneer hij bleef
overnachten, en hij niet naar Huis ter Duin ging, - want dit had v.A.v.A. nog even
voorgesteld, - hem morgen de kortste weg naar het strand kunnen wijzen. Het scheelde
minstens een kwartier - een boerenkwartier - als hij met mij op pad ging. Zo drong
ik aan en ik wist hem ten slotte over te halen.
Zijn jas en hoed had ik inmiddels, al sprekend en lopend, aan de kapstok in het
voorhuis gehangen. Het koffertje nemend loodste ik v.A.v.A. de ijzeren wenteltrap
op. Ik wees hem mijn slaapkamer, de badkamer, en terwijl hij daar een ogenblik met
zijn toilet bezig was, voorzag ik mijn bed van schone lakens en bracht mijn eigen
beddegoed naar het werkkamertje over. Het was in geen tijd gebeurd. Toen ik weer
boven kwam, stond mijn gast, reeds in pyjama, peinzend voor het raam de - gelukkig
- nog donkere nacht in te staren. Men kon de zee hier horen, zei hij. Ik ried hem
terstond ter ruste te gaan. Ik zou de wekker zetten. Hij behoefde niet bang te zijn dat
ik mij zou verslapen. Hij keerde zich om en gaf mij een hand. Tot morgen, zei hij,
toen ik de deur sloot.
Alle kleingeestige gedachten, zoals afgunst op Henk, waren mij reeds ontvallen
vóór ik mij in de werkkamer op het veldbed uitstrekte. Ik had mijn opdracht gekregen,
al was het er
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maar een, zo meende ik, die ik aan Henk door moest geven. Ook bewonderde ik
v.A.v.A.'s vrijwillig offer van een bruidsnacht. Zon ik daartoe in staat geweest zijn?
En tevens koesterde ik heimelijk de kinderlijke hoop de ring terug te vinden.
Het werkkamertje heeft met de witte muren 's nachts een geheimzinnige ruimte.
Ik zag, toen ik mij uitstrekte, mijn werktafel en stoel staan in de verte alsof zich daar
grote dingen afspeelden. Even bedacht ik nog dat ik de wekker moest zetten, omdat
ik het v.A.v.A. ter geruststelling beloofd had. Maar de eigenschap bezittend wakker
te worden, op welk uur ook van de nacht, wanneer ik in bed liggend het uur mij
inprent, nam ik mij voor om drie uur op te staan. Bovendien was ik vrij zeker toch
niet slapen te kunnen, de twee uur die mij restten, zoveel beelden en gedachten
woelden mij door het hoofd. Maar kijk, boven verwachting, sliep ik onmiddellijk in,
en wat meer zegt - want ik droom zelden - ik droomde.
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Nagelaten proza

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1138
De aantekeningen bij het nagelaten proza die voorzien zijn van de initialen G.K.,
zijn van de hand van Gerrit Kamphuis (zie de Verantwoording).
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Over Johan de Meester
Bij het woord ‘De Meester’ denk ik onvermijdelijk aan » Rotterdam. Daar is misschien
iets willekeurigs in en mijnerzijds is daar een persoonlijke aanleiding voor; maar
ook telkens, als ik in Rotterdam kom, denk ik aan De Meester. En de verbinding van
de rusteloze man, die De Meester was, met het beeld van uw stad, zoals zij de
bezoeker zich voordoet, is misschien zo willekeurig niet. Ook uw stad is rusteloos,
zoals zij ter weerszijden van de grote rivier, naar de twee einders, in de woeligheid
van mist en rook, haar bedrijvigheid uitstrekt, een open panorama, gevuld met wat
men zou willen noemen: het ‘landschap van de arbeid’. Uw stad, die niet aan zee
ligt, maar hoeveel sterker dan b.v. Amsterdam en Antwerpen, zo veel duidelijker
besloten burchten, voortdurend aan de zee herinnert, aan het werk op zee, aan wat
mensen in dit element verrichten.
Ook De Meester, die uit Gelderland kwam, uit de heide en uit de bossen, waarvan
zijn beste werk de harsige geur bewaart, heeft hier geleefd en hoort hier thuis, omdat
hij verlangde naar het opene van een buitenbestaan, maar tevens alleen kon leven in
een oponthoud van arbeid. Al sprak zijn geboorte mee als een droom, al werden er
in hem aanhoudend wilde dromen geboren, - het leven bleef voor hem bestaan uit
het tussenplan van het werk, in het werken op zichzelf, het werken, dat geboorte
absorbeert en dromen uitstraalt. Niemand heeft als hij de leegheid gevoeld van een
in zijn geboorte en eigen bloed besloten blijvend bestaan, de Gelderse aristocratie,
de deftige dorpen tussen Zeist en Velp; niemand heeft als hij meer instinctieve afkeer
gehad van de voltooiing van een droom. Want ook dat is een dood, een ander
afsterven. Een mens, zolang hij zijn bloed voelt gaan, leeft op het midden tussen
geboorte en droom, leeft werkend, werkt levend, onvoltooid en niet voltooiend. En
daar is uw stad een beeld van. Geen aanleg, geen beraming, maar tussen de rumoerige
straten opeens de open gebleven landelijkheid, van een gracht langs
huizenachterkanten, van een heuvelig
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park, een stilte, een bries, en witte zeilen of molenwieken tussen stadshuizen, een
ruime intimiteit, als ik zo zeggen mag; voor de ongevoelige een gebrekkige
architectuur, voor hem die er zich thuis voelt een onkunstvaardig kunstwerk, met al
de bekoring, die onvoltooidheid hebben kan.
Deze avond is daar weer een voorbeeld van. In uw dankbaarheid jegens de dit jaar
gestorvene organiseert gij een herdenking, die, omdat de herinnering nog te levendig
is, onmogelijk een voltooid oordeel over de herdachte en zijn boeken kan uitspreken.
Het moet de persoonlijke klank zijn van een nog bewogen beschouwing over de ons
ontvallen dierbare figuur, die u heeft aangetrokken. Gij hebt niet gewacht, tot de
jaren een soort objectieve waardeschatting van zijn werk zouden toestaan, neen, de
nog door het gemis beïnvloede en de voor het gevoel openstaande gedachtengangen
waren de voor hem en de voor uw stad gepaste herdenking.
Het is zeer juist gezien. Het is in dezelfde straat, bijna hiernaast, dat het grote
courantengebouw verrijst, waar hij voor een rustig raam zat te schrijven met zijn
nijdige, rukkende pennestreken. - Dan greep hij, als gij waart binnengekomen om
hem af te halen, drukproeven en paperassen bijeen; dan lachte en vloekte hij, als gij
hem in zijn jas wou helpen; dan vloog hij met waaiende jaspanden de zetterij nog
binnen; dan snelde hij de trappen af met een vaart, niet bij te houden, zich telkens
op de treden omkeren den een verhaal beginnend; - dan stond hij een kwartier te
talmen op de stoeprand, bevreesd voor het snelle verkeer, en stak eindelijk over naar
het smalle achterbuurtstraatje, dat hij altijd verkoos boven de boulevard met bomen
om naar zijn huis in de Kortenaerstraat te gaan. Als u dan toevallig uw zoontje had
meegenomen, dan nam hij het kind, waarnaar hij sedert de begroeting nog niet had
omgekeken, eensklaps vast bij de hand en holde met hem voort naar een klein
banketwinkeltje, waar de jongen van alles een ons moest uitzoeken en een pond
kreeg, terwijl de vader uit de winkel werd geweerd door De Meester, die, daar
blijkbaar thuis, de schuif had op de deur geschoven.
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Ja, bij het woord ‘ De Meester’ denk ik onvermijdelijk aan Rotterdam, zoals wie
Arthur Schnitzler zegt denkt aan Wenen, het zinnelijke en neerslachtige Wenen,
zoals wie Couperus zegt aan Den Haag denkt, het slenterend Den Haag met een
heimwee naar verhevenheid, zoals wie Strindberg zegt aan Stockholm denkt, de stad
der meren met tussen water volgebouwde rotseilanden. De Meester, de man, die niet
leefde om een hem ingeboren natuur in voltooidheid uitdrukking te geven, maar die
met geheel zijn drang en droom bestond om arbeidzaam te zijn. Maar die de arbeid
niet telde, wanneer de werker daarin zijn persoonlijkheid niet gaf. Payer de sa
personne, ziehier zijn leus. Werken met zichzelf als inzet. ‘Het prettige van een
kunstkroniek aan een courant bestaat hierin’, zei hij vaak, ‘dat deze rubriek alleen
maar gelezen wordt door mensen, die er iets persoonlijks zoeken. Een sportkroniek
of de rubriek der beurs-berichten moet zo objectief en koel mogelijk zijn; een
kunstkroniek echter vindt alleen belangstelling als zij subjectief en warm en, als het
kan, met gemoedsbeweging is geschreven. Wat elders onzinnig en gevaarlijk zou
zijn, wordt daar bij uitsluiting gezocht. Wie een kunstkroniek leest, heeft een speciale
behoefte, wenst niet slechts ingelicht, maar persoonlijk getroffen te worden.’ Dit
lijkt logisch en vanzelfsprekend, maar, sinds hij zich terug trok, klinkt het als een
stoutmoedige stelling. En wie in onze dagen de kunstrubrieken in de grote bladen
naslaat, heeft reden te over om te zuchten, dat met De Meester een onvervangbare
figuur is heengegaan.
Werkzaamheid was ook het kenmerkende in zijn letterkundige arbeid. Wanneer zijn
romans een indruk in ons achterlaten, dan is het meer een beeld van het bouwen, dan
een beeld van het gebouw. Niet alleen dat hij schreef met een zeer driftige en hete
pen (een eigenschap, die hem meer tot een novellenschrijver dan tot een
romanschrijver deed voorbestemd zijn), maar de raakheid van zijn noterende, in
snelle streekjes tekenende en tekenachtige stijl maakte het hem ondoenlijk van zijn
eigen arbeid
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de noodzakelijke afstand te nemen. En dit, zovaak een deugd bij levendige schetsen
en korte novellen, draagt er toe bij, dat zijn romans niet de rust en de
overzichtelijkheid hebben, welke voor kunstwerken van breder aanleg een vereiste
zijn. Terwijl zijn novellen mij soms sterk doen denken aan die portretten en koppen
van Rodin, waarbij het gelaat als een vreemde, glanzende bloem zich loswerkt en
ontstijgt aan een klomp van ruwgebleven oppervlakte, een voetstuk van ruig materiaal,
een brok van marmer nog in de oerstaat, waar mokerslagen en duimindrukken geen
vat op hebben gehad, maar dat thans uit zijn woest-gebleven schoot een zeer fijn
hoofd van b.v. Mozart of een mijmerend meisje optilt, dat ademend van tedere
schoonheid drijft op het woelige blok, waar het in onbewustheid aan is ontstegen, terwijl bij zijn novellen het beeld van een zeer begeerlijke, maar zelf niet begerende
schoonheid, hetgeen meestal zijn onderwerp is, een natuurlijke uiting vindt in het
halfslachtige van een ruw voetstuk en een onuitsprekelijk tedere, half-opgerezen
gestalte, zich in haar zuiverheid opsluitende en verwerende, - raakt in zijn romans
de bewonderde vrouwengestalte slechts zelden, en hier en daar, broksgewijze, bevrijd
uit de ruigte van ruw materiaal.
Wanneer men een boek van De Meester heeft gelezen, en er op terugziet, heeft
men het gevoel voor een huis te staan, dat nog in aanbouw is, waar nog allerwege
aan gewerkt wordt, en waarvan de steigers en stellages, waarop timmerlieden en
metselaars nog druk heen en weer lopen, het uitzicht op de gevel belemmeren. Men
ziet het bouwen, maar men raadt slechts het gebouw. Al zijn romans hebben de
steigers nog voor hun gevels, zijn niet uitgeschreven, zijn terwijl men ze leest nog
in aanbouw en bezig geschreven te worden.
Wilt u hier een zeer duidelijk voorbeeld van, dan moet u zijn boek ‘ Carmen’ eens
herlezen, waar de hoofdfiguur, zoals in al De Meesters kortere en langere verhalen,
de figuur is van een zeer begeerlijke, maar zelf niet begerende vrouw, terwijl de
eigenlijke hoofdpersoon in de handeling de rusteloze en zelf

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1143
onzekere leraar is in de letterkunde, die schrijven wil van de verrukkingen, waartoe
het ondergaan der koele schoonheid hem aandrijft, maar die door zijn
gymnasiumarbeid en zijn ongelukkig huwelijksleven daartoe niet in de gelegenheid
wordt gesteld. Nergens misschien heeft De Meester een zo duidelijk en tevens in al
zijn geijver en gepopel deerniswekkend zelfportret getekend. Het is hem, zou men
kunnen zeggen, zelfs te machtig geweest om zo oog in oog voor een spiegel te staan,
terwijl het onaantastbare torso van de beminde vrouw daar weerkaatst naast hem
oprees. Zo heeft hij zichzelf gesplitst in Henk, de leraar, de hoofdpersoon, in Wessels,
de zorgeloze schilder, die de vrouw vergeten kan om de warme kleuren van een
tuinrand met bloemen, in Tromp, een Bakhuizen-van-den-Brink-achtige figuur van
een door het leven misdeelde, maar geniale geleerde, die de macht heeft om zich
door zijn hartstocht tot grote arbeid te laten opwekken, maar niet het vermogen om
het leven voort te zetten.
Het boek, beurtelings in verhaaltrant, in dagboekvorm of in anekdotische
vertellingen geschreven, met al die in elkaar overbrokkelende figuren, terwijl
bovendien de éne vrouw, Lex, Carmen, in de aanvang nog een jong meisje, een
pianovirtuoze is, later een vrouw, die zich verveelt in een om maatschappelijke
redenen aangegaan banaal huwelijk met een man, die niet van haar geestelijk formaat
is, ten slotte een moeder met kinderen, betrekkelijk gelukkig in de welstand van haar
onbekrompen gezin en geldelijk onbezorgde levenswijze, - het boek is zo typerend
voor hem die het schreef, en in alles wat hij schreef is zo aantrekkelijk de directheid
van zijn stem, die als het ware uit de bedrukte bladzijden tot u opstijgt, - dat dit
waarschijnlijk het boek is van de grootste omvang, dat u met het meeste genoegen
kunt herlezen, indien gij dit kunt herlezen met een aanhoudende herinnering aan de
korte klank van zijn stem en zijn afbrekende en van gevoel verbeten spreekwijze.
Behalve op enkele plekken, waar ik straks aan toekom, is het boek nergens mooi,
nergens bijzonder goed geschreven, ner-
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gens zelfs verlost van de spreektoon, die in de lengte zo gaat vermoeien, - de steigers
staan voor het huis en men ziet de schrijver zich heen en weer reppen en hier en daar
met onhandige handen een nieuw detail aanbrengen en naar ons, naar beneden,
roepen, of we het wel goed zien kunnen, en dat we vooral niet op hem moeten letten,
maar alleen op de vrouwenfiguur in welks onwillig steen straks de ziel wel zal gaan
ademen onder de gloed van zijn arbeid, - het boek is nergens schoon en fraai en
voltooid, behalve op enkele plaatsen, waar eensklaps een gladde en afgewerkte omtrek
uit de ruigte van het materiaal, en door de stellingen heen, zich aftekent. En dat is
op de plaatsen, waar de schrijver, door bewondering gedwongen en uit zichzelf
onttogen, genoopt is stil te blijven. Zo bijvoorbeeld, wanneer Henk, de leraar, De
Meesters dubbelganger, in het vreemde, deftige huis, waar hij zich onwennig voelt,
de verafgode vrouw, die daar geregeld piano komt studeren, een briljant stuk van
Liszt hoort spelen, en op zijn stoel zit achter haar, gekluisterd en tevens bevrijd,
bevrijd en tevens gevonnist, en naar de stroom van weelde en stoeiend geluk,
opgenomen, moet blijven luisteren. Deze passage behoort dan tegelijk tot het beste,
wat De Meester ons als prozakunst heeft geleverd.
En tegen het eind van het boek is er een soortgelijk opgeheven zijn in een andere
sfeer, wanneer Henk voor het eerst bij Lex, zijn sfinx en Carmen, en bij haar man
en kinderen in de tuin van het beschaduwde buitenhuis komt theedrinken, waar
bloemen en vogels en zorgeloos zomerlicht een taal gaan spreken van zegepraal, van
weldadige verruktheid om dit kalme leven op het grasveld, met de witgelakte
meubelen, de neergelaten markiezen, en de rijpe vrouw, die tussen al deze weelde
beweegt als in een rustig element, dat van haar ziel en haar geluk vervuld is, al is dit
haarzelf waarschijnlijk niet bewust, niet bewust, hoe zij in haar leven misbruikt en
onbewust, hoe zij daarbuiten krankzinnig vereerd wordt.
Dit eeuwige probleem voor De Meester, - ik heb het reeds herhaaldelijk gezegd,
- het begeerlijke, dat niet zelf begeert, niet al-
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leen de onbeantwoorde liefde, maar de onbeantwoordbare, - dit verterende probleem
van onaantastbaarheid, hetgeen hem, die zodanig op zijn zintuigen leefde, wanhopig
maakte en de grenzen tussen haat en liefde uitwiste, - dit eeuwig probleem heeft
(hem) voor de helft van zijn leven tot pessimist gestempeld, al bezat hij de aandacht
noch de denkkracht om deze mismoedige levenshouding tot een wijsgerig stelsel te
verdiepen. Hij vond het leven eenvoudig een beroerde bende, dit leed van de
hartstocht, dit aantrekken en door het aantrekken weer afstoten en door het afstoten
weer aantrekken, dit gewentel van de begeerte, waar het begeerde onbeklemd tussen
uit rees.
Zelfs in de tedere beknoptheid van de naam ‘ Geertje’ heeft hij in de roman die
zo heet, de grootste klomp marmer, die hij ooit onder handen nam, naar het beeld
daarvoor gegroefd en gebeiteld. Zij heeft geweigerd op te stijgen. Zij was zelf te
zwaar van natuurlijkheid, te dorps, te ertsachtig ruw. Er is in de goedheid van de
haar beschermende Kees Maandag, de kleine dwerg, die haar, als de mensen haar
verstoten, in zijn huis opneemt, een breder gebaar der begeerte, verworpen, gedeeld,
aanvaard en immer zonder antwoord, dan in de enorme vrouwengestalte, die te groot
van afmeting is om nog door een menselijk gevoel zonder gevaar van levensverlies
in beweging gebracht te worden. Zij is als de Nana van Zola, van een romantische
heroïek, met iets van een allegorie, ‘de vrouw schrijdend als een zon over een vertrapte
stad’, zij heeft de onverschillige kracht der natuur, van een boom, die niet weet, dat
het blad valt en de vogel sterft. Zij weet niets, zij wordt blind gedreven, van haar
dorp naar de stad, van haar nutteloze arbeid naar haar onbegrepen ondergang,
strandend in haar liefde voor een ploert, die zij nooit heeft aangezien.
De Meester heeft haar mateloos bewonderd, heeft tegen haar opgezien met de
meewarige haat en de verbolgen liefde, die ook Kees Maandag voor haar voelde,
toen hij haar afgeworpen kind, haar jong, als het zijne aannam. Geertje! De Meester
heeft mij zelf verteld, hoe hij op het Hogendorpplein voor het zie-
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kenhuis liep, waar het dienstmeisje werd verpleegd, wier levensgeschiedenis de
leidraad voor zijn boek verstrekte, en dat hij machteloos en snikkend van opwinding
heen en weer liep op het plein tussen het standbeeld en de thans afgebroken molen,
en ‘Geertje’ riep, ‘Geertje, Geertje’. ‘Die naam is het boek’, zei hij toen, ‘uit die
naam is het boek gekomen.’
Dit allegorische, dit meer dan levensgrote, dat De Meester heeft overweldigd,
maar dat voor menig lezer een afgekoeldheid bewaart, wordt warm en tintelend in
zijn werk van geringer omvang, de korte vertellingen, die ik zoëven met sommige
in hun schetsmatigheid voltooide beelden van Rodin vergeleek.
Daar is bijvoorbeeld het verhaaltje ‘Petite Reine’, waar de onverzettelijke
heerszucht der schoonheid in zoveel tederder vorm zoveel verstaanbaarder wordt.
Schoonheid is een ingeboren macht, evenals deugd een ingeboren schoonheid is.
Schoonheid is een onmiddellijk werkend recht van de sterkste, en de ingeboren
schoonheid heeft daar recht op. De charmante Franse lichtekooi, Petite Reine, die
naar Rotterdam wordt geplaatst en daar even onoverwinnelijk als in de lichtstad de
harten wint der rijke jongelui, macht bezit op de beurs en Rotterdam regeert voorzover
Rotterdam haar interesseert, - niemand heeft in onze taal Guy de Maupassant zo nabij
gestreefd.
Het meisje uit het verhaaltje ‘De klompjes’, dat haar broertje verdrinkt om hem
te behoeden voor het zondige leven, waarover men haar op school en in de kerk
wijzer heeft gemaakt, en dat thans de klompjes van de verdronken jongen op het
stille water ziet bovendrijven, - als dit niet in het Nederlands was geschreven, zou
er de naam Tsjechof onder kunnen staan.
Het lezende meisje in de pensions-veranda, dat nauwelijks acht slaat op de om
harentwille rumoerende en drukte makende H.B.S.-scholieren, maar rustig door leest
onder de wimper-voorhang, die haar ogen en wangen beschaduwt, terwijl de jongens
op hun fietsen wilde kunsten en bokkesprongen uit-
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voeren, maar haar niet durven naderen, - het is, hoe onbeholpener ook dan de vorige
novellen, onovertrefbaar van eenvoud, zoveel tederheid in zoveel schoonheidsmacht.
En hoe snel voelt men zich niet, tegenover deze, hoezeer tedere, niettemin
ontoegankelijke en door haar blankheid verdedigde schoonheid, zelf onbeholpen
worden, verlegen en schutterig. Hoe snel voelt men zich niet zelf mismaakt worden,
en een bult krijgen als Kees Maandag, of zielig worden als David Zangvogel, of
verbitterd als de jongen op de fiets.
Zo heeft De Meester zichzelf aanhoudend gevoeld, schutterig, links, onhandig,
geremd, naar de keel gesprongen door tal van minderwaardigheidsgevoelens. En wij
lachen niet meer over de scène in het rijke huis van Carmen, als Henk, de arme leraar,
in de wasbak met warm en koud water onoverkomelijk te worstelen heeft met zijn
losse, afglijdende manchetten, en als hij geen raad weet, wanneer Carmen hem petits
fours voorzet, waar met de papiertjes der lekkernijen te blijven.
Het was deze stunteligheid, die De Meester zo diep deed buigen voor alles, wat
hij boven zich gesteld waande, voor alles waarin hij een nobeler en rustiger
levenskracht vermoedde dan hij zelf bezat. Het was zó, dat hij, zonder enige
vernedering of pathetische deemoed, zo nederig kon zijn, zo zelfverwaarloosd, zo
belangstellend in de kleine dingen van andere mensen, die in zijn verbeelding op de
toppen des levens vertoefden, in zonlicht, rijkdom en aanzien, terwijl hij zelf een
ploeteraar bleef, meende hij, zwoegend onder het geluk, dat een misdeelde hoe dan
ook met hogere wezens in aanraking mag komen. Geertje en bij Kees Maandag,
Petite Reine en bij David Zangvogel, het meisje in de veranda en bij de jongen op
de fiets, - de schoonheid, de zintuigelijke schoonheid en bij de onder het wonder van
licht verdrukte en begenadigde, en hatend en mateloos liefhebbend. Zoals hij zeggen
kon: ‘De mooiste dag van mijn leven is geweest, toen ik Kloos heb weten mee te
brengen op de receptie van Van Deyssel, en ik, dwerg, er in geslaagd ben, dat die
twee strijdende reuzen elkaar een hand hebben gegeven.’ Beste brave
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man, die misschien nooit vermoed heeft, dat zijn goedheid dezelfde glans had als de
schoonheid, die hij zo vurig bewonderen kon. Dat het binnenste hart, dat in staat is
tot zulke bewonderingen, iets moet hebben van dezelfde gulheid, dezelfde levenskracht
en dezelfde onoverwinnelijke moed, die hij aan alles wat zeer schoon was en zeer
ver toeschreef.
Het is pas in werk van later tijd, dat De Meester schoonheid niet slechts als een
blinde kracht, maar ook deugd als een blinde schoonheid is gaan beschouwen. Dan
worden zijn vrouwenfiguren, zoals in ‘ Walmende lampen’, moeders en oude vrouwen,
wier rustige kracht haar omgeving en de van haar inzicht afhankelijke levens heilzaam
beheerst. Dan komt er ook in de vrouwenfiguren het heroïeke en achterafgezette, het
schone, zou men geneigd zijn te zeggen, van een aanvaarde lelijkheid, het geluk en
de misdeeldheid, die vroeger alleen zijn mannenfiguren hadden. Maar hij is daar
nooit helder uitgekomen, zoals bijvoorbeeld Rembrandt met zijn armoedige
Christusfiguren, die niettemin niets van de grootsheid inboeten. Maar dat dit mogelijk
was, dat hij vóórvoelde, dat het hogere zonder verlies in aardse gewoonheid
benaderbaar was, ja, dat het gewone voor altijd geheiligd is, heeft hem van de
pessimist, die hij was, tot één van die uitbundige mensen gemaakt, in wier lach, hoe
opgewonden ook, wel eens behaagzucht, nooit een toon van valsheid klonk. Ik denk
hierbij aan de kapelaan van ‘ Gedenk te leven’, die zo vrolijk op de kinderspeelplaats
zich op de draaimolen vermaakt, ik denk aan de oude O.W.-er in ‘Van éénen huize’,
zijn nagelaten en onvoltooide roman, die ‘De Gids’ weldra zal publiceren, de proletige
rijkaard, die er zo van geniet, dat zijn dochter met een aristocraat getrouwd is, en dat
hij, bij zijn schoonzoons installatie tot burgemeester, thans de ganse upper-ten van
het stadje, die vroeger op hem neerkeek, te gast krijgt aan zijn tafel. Thans zijn het
de mannenfiguren, die een gemoedswarmte paren aan een onverslagen levensdurf
en toch bijna vrouwelijk zijn te noemen om hun bekoorlijkheid, om hun onbevreesde,
onvermoeibare natuurlijkheid.
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Zo hebben wij, hier en daar enige gestalten aanstippend, een paar wendingen in het
werk van De Meester waargenomen. Dit kwam alles voort uit zijn gemoedsleven,
uit zijn soms niet vrij van sentimentaliteit blijvende ontroeringsontvankelijkheid. Hij
had geen taal, als een wapen, als een vorm, waarin het verbeeldingsleven zich afkoelt
en waardoor het door de nadrukkelijkheid der voltooiing een betekenis verkrijgt,
welke de bewogen ontroering niet heeft kunnen beseffen. Hij reikte nooit dieper dan
zijn herinnering en verder dan hetgeen hij kon verwachten. Hij schreef als de sneeuw
die valt en als de boom die groen wordt. En die sneeuw viel en die boom werd groen
in een achtertuin, in een door bedrijvigheid besloten leven. Hij heeft de meeste van
zijn boeken moeten schrijven tussen 6 en 8 in de morgen, voor de dagtaak begon,
die eerst de volgende avond, toen de schouwburg was afgelopen, was geëindigd.
Het is de vraag, of de beklemdheid, waarin hij schreef, een ramp heeft betekend.
Het is eer waarschijnlijk, dat de driftigheid van zijn gecomprimeerde
gevoelsuitstortingen hem aanwezen op het gespaarde uur, waarin dan het
bijeengegaarde als een aangeboorde voorraad naar boven geperst werd. Zonder die
benauwdheid van bestaan was de kracht der springende straal niet zo sterk geweest.
In rustiger omstandigheden was hij wellicht uiteengevloeid tot een breed, krachteloos
water. De omstandigheid, dat zijn boek ‘ De zonde in het deftige dorp’, het boek,
dat hij met de meeste zorg heeft geschreven en dat ongetwijfeld tot zijn minste werk
behoort, - zo vlak is en zo doods, hetgeen bij hem bijna als een paradox klinkt, geeft
hieromtrent een ander inzicht.
Waarin het werk van De Meester zich onderscheidt van het werk van andere
romanschrijvers, is het in elk woord, in elke abrupte zinswending verneembare van
zijn persoonlijke stem. Het wonder is, dat dit ons niet vermoeit. Maar ligt dit aan het
werk, of ligt het aan zijn stem, die wij bijkans nog horen? Er is in zijn romans veel
sneeuw van verleden jaar, onherroepelijk versmolten, er bloeit in die boeken veel
groen van een vorige
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lente, dat in onze herinnering reeds verbleekt en matter wordt, maar er zijn novellen,
die als een gevoelige grammofoonplaat, de vibratie en de klank van zijn stem door
de eeuwen heen zullen reproduceren. Als gij die leest, staat hij weer voor u, en rukt
aan de knoop van uw jas en noodzaakt u zijn verhaal te volgen. En weer stijgen uit
het ruige massief van zijn gedrongen schrijftrant de zuivere omtrekken van zijn
mateloos bewonderde en beminde verbeeldingen naar boven. Hij maakt een grap,
hij slaat op zijn knie, hij probeert u af te leiden, hij schaamt zich voor zijn gevoel,
hij verweert zich, opdat gij dit gevoel niet zult delen, hij keert zich met afgunst van
u af, - en onderwijl hebt gij ze zien ademen en leven, het meisjeshoofd, het hoofd
van Mozart, de fijne, wilskrachtige profielen, tevoorschijn schietend tussen de
brokkeligheden, tevoorschijn schietend met hun ingetogen onverbiddelijkheid, bijna
als roofvogels, als van onverklaarbaar licht doordrongen wezens van hoger geaardheid.
En daar staat hij, De Meester, de u rondleidende en u afleidende beeldhouwer, bij
te kijken, met een duim in de opening van zijn vest. Hij draagt een werkkiel, bestoven,
besmeerd en grauw, als de klei, waaruit zijn werk vervaardigd is. Het valt u op, dat
hij eerder vereenzelvigd u voorkomt met het materiaal zijner scheppingen, dan met
de verbeeldingen daaruit opgerezen. Die hebben hier toevallig haar woonplaats
gekozen, zal hij u uitleggen, en hij zal u smeken te geloven, dat hij niet meer dan de
arbeider was, dat hij het lager werk verrichtte bij haar willekeurig gaan en komen.

Over eigen werk
Toen mij, enige tijd geleden, van de zijde van de directeur uwer Volksuniversiteit,
de uitnodiging bereikte hier een lezing te komen houden, heb ik niet lang geaarzeld
die uitnodiging aan te nemen. Ten eerste had de heer Van Leeuwen in een plaatselijk
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blad een artikel geschreven over mijn ‘ Nieuwe gedichten’ *, dat mij zeer had getroffen
en mij het weigeren, aan zijn verzoek te voldoen, moeilijk maakte; ten tweede was
de datum, die hij mij voor mijn lezing stelde, ver genoeg verwijderd om zonder veel
zorg ja te kunnen zeggen. Wie dan leeft, dan zorgt, dacht ik en in zulke stemmingen
zijn mensen gul.
Toen de datum nabijkwam, en ik nog leefde, en dus zorgen begon te maken, ging
ik een vriend raadplegen, die veel lezingen heeft gehouden en als een uitmuntend
spreker in het openbaar bekend staat. Ik vroeg hem: ‘Hoe doe je zo iets?’ Hij vroeg:
‘Wat?’ Ik zei: ‘Een lezing houden.’ Hij begon: ‘Schaf eerst dat woord “lezing” af,
tenminste, als je eronder verstaat, dat je in publiek iets voorleest. Schrijf nooit op
van te voren, wat je later uitspreken wil. Dat maakt een lezing altijd vervelend. Stel
enige punten vast, waarover je spreken wil, maar laat de uitwerking van die punten
aan het ogenblik over. Het gesproken woord heeft een geheel andere betovering dan
het voorgelezene. Van je toehoorders lezers te maken, is hen miskennen. Het genoegen
van een toehoorder bestaat niet in de eerste plaats in hetgeen hij te horen krijgt, maar
in de wijze waarop. Een toehoorder moet de spreker zien zoeken, zien aarzelen, tasten
naar woorden en ten slotte verder gaan (voor dit verder gaan dienen dan je notities).
Een toehoorder houdt er van dat een spreker verlegen is, en tegelijk weet, waar hij
heen wil. Een van de grootste voldoeningen van een toehoorder is de spreker juist
die woorden te horen vinden, die ook bij hem zelf opkwamen, toen hij de spreker
zag nadenken. Zo wordt de spreker in zekere zin het instrument van zijn gehoor,
maar het instrument, in welks snaren reeds de melodieën geborgen zijn. Zo wordt
de toehoorder de dichter, en wat kan jou in jouw geval, als dichter geroepen een
voordracht te houden, welkomer zijn dan tussen je gelijken te komen? Kort en goed,
schrijf niets op dan enige punten, en spreek daarover voor de vuist.’
Dit gesprek had plaats om 9 uur 's morgens, een week of wat

*
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geleden. Mijn vriend is iemand die van de morgenuren houdt. Of liever, van de laatste
nachturen. Hij staat dagelijks om 4 uur op en werkt dan tot 8. Dan heeft hij het werk
gedaan waarvoor hij leeft = schrijven, en begint aan zijn dagtaak = het werk dat hem
in leven houdt. Om ± 9 uur komt hij, op weg naar zijn kantoor, dikwijls even bij mij
oplopen om bij mij, die dan net aangekleed ben en thee heb gezet, zijn tweede ontbijt
te genieten.
Ik had niet veel in te brengen tegen zijn uiteenzettingen over de techniek van een
voordracht houden. Ik ben niet, wat men in de psychologie noemt, een primair mens.
Ik heb echter veel esprit de l'escalier, ik ben van secondaire geaardheid. Antwoorden
vallen mij eerst laat in. En zo kwam het, dat het reeds avond was, toen mij iets inviel,
dat tegen zijn redenering steekhield.
Ik snelde naar zijn huis. Zijn huisjuffrouw liet mij hoofdschuddend binnen. Mijn
vriend lag reeds te bed, met een boek. Ik zette mij op de stoel waar zijn kleren lagen
en begon: ‘Ik geloof, dat je me vanmorgen een slechte raad gegeven hebt.’ Hij vroeg:
‘Waarmee?’ Ik zei: ‘Met mijn lezing in Enschede. Ten eerste kan ik niet voor de
vuist spreken, want ik ben er te verlegen voor. Maar gesteld nog, dat die verlegenheid
de tover-werking had, die jij er aan toeschrijft, dan nog geloof ik, dat schrijven,
waarin men als het ware met zichzelf spreekt, waardevoller dingen in een mens
loswoelt dan het spreken, dat met begeleidend gebaren en dergelijke altijd
ondersteuning behoeft. Geschreven woorden hebben op gesproken woorden dìt voor,
dat ze, om met Perk te spreken, kinderen zijn der rustige gedachten. Spreken kan
men alleen, als men een antwoord verwacht, ja, men spreekt naar het antwoord toe.
Zo gaat een gewoon gesprek. Maar een voordracht is iets anders. Bij een voordracht
antwoordt niemand, niemand valt je in de rede. Het spreken voor een zaal is
nauwelijks meer spreken in de gewone zin van het woord. Het lijkt eigenlijk minder
op spreken met een medemens, dan op schrijven in de stilte. Vibraties te verwachten
uit een zaal is precies hetzelfde als mededelingen te ontvangen uit het eigen
onbewuste, wanneer men voor de schrijftafel zit.’
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‘Wel, maar wat wil je dan meer’, zei mijn vriend, ‘wat is begeerlijker dan dit
aanhoudend antwoord uit de stilte?’ En met deze dooddoener keerde hij zich om om
te gaan slapen.
Maar ik liet me zo niet afschepen. Ik wilde blijkbaar van hem de toestemming
afdwingen deze voordracht van te voren te mogen neerschrijven. Ik zat nu op de rand
van zijn bed en ging voort: ‘Spreken is, als je wil, hardop denken. Maar bij schrijven,
en bij spreken voor een zaal, komen andere dingen kijken. Men krijgt toewaaisels
van buiten, of van binnen, en door die toewaaisels wordt de eigen vaart der gedachten
eerst geschraagd, zoals een schip gedragen wordt door de golven die er tegen
opschuimen. Schrijven is merkbaar leven. Ik voel me pas leven, als ik schrijf; en dit
is mij zo gewoon geworden, dat ik vrees niet hetzelfde levensgevoel te zullen hebben,
als ik in het publiek aan het spreken raak.’
‘Lieve man’, zei mijn vriend, ‘zou je me nu eindelijk willen laten slapen. Ook de
slaap, als je wilt, geeft evenals jouw schrijven en mijn spreken voor een gehoor van
die toewaaisels, zoals jij dat noemde, en die André Gide, heel wat juister en
verhevener, (“la part de Dieu” *) “de meewerking van God” genoemd heeft. Vertrouw
op die toevoegingen, die je van God bereiken, of je nu voor een zaal komt te staan
of voor een schrijftafel zit. Iets belangrijks zul je nooit kunnen uitdenken, het valt je
in. En nu, goede nacht.’ Daarmee was ons gesprek ten einde.
Ik begaf mij naar huis door de nachtelijke straten. Er was dus tweeërlei. Ten eerste:
gewoon spreken. Dit spreken was op een antwoord gericht, op een reactie, een
uitgelokte reactie van een ander mens. Ten tweede: er was spreken voor een menigte,
spreken, dat geen antwoord afwachtte, en dat door de vorm van alleenspraak, van
improvisatie, die er volgens mijn vriend de charme van uitmaken, een eigenschap
heeft, die voor mij het schrijven tot zulk een merkwaardige bezigheid maakt. Welk
een wonderlijk ding is de taal, want dat is toch maar het ge-
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meenschappelijk vervoermiddel voor beide deze verschillende functies van de geest.
De taal dient zowel de mens als sociaal wezen èn als egoïst individu. Ja zelfs, vroeg
ik mij af, bestaat ons gedachtenleven ooit zonder woorden? In ieder geval is ons
woordeloos denken, als dit mogelijk is, zonder belang. Met mijmeren schiet men
nog minder op dan met slapen, improviseren of schrijven, waarbij we tenminste
allerlei toewaaisels, Gide zegt, van de zijde van God, cadeau krijgen.
En zo, een beetje verward denkend over het belang van taal, en of het mogelijk
was precies aan te duiden, waar taal optrad en God eindigde en de mens begon, en,
eenmaal begonnen met zijn taalmacht, hoe langer hoe meer van het hem toewaaiend
universum binnen zijn bewustzijn trekken kon, - zo denkend viel mij een zinsnede
van Dante in, die mij vroeger kinderlijk, primitief, middeleeuws had toegeklonken.
De engelen, zegt Dante, hebben geen taal, want zij aanschouwen, zij zijn te gelukkig
voor woorden. Ook de dieren, gaat Dante verder, hebben geen taal, want wat zij,
zintuigelijk aangelegd, waarnemen, gaat bij hen onmiddellijk in een daad over. Het
koekje, dat een hond opmerkt, wordt direct opgegeten. Een hond ontwaart de sterren,
maar hij voelt meteen de onmogelijkheid ener nuttige toenadering en zijn visie gaat
niet tot eigenlijke waarneming over. Ik echter zag de sterren, maar, ik werd mij
bewust, heel anders dan vroeger, als kind in bed. Door het woord ‘sterren’ zelf, door
de namen die ik van enkele sterrenbeelden te weten ben gekomen, is de visie
waarneming geworden, en het visioen tot rust gekomen. De oneindigheid, de van
duizelende verten toeijlende verschijnselen, werden minder vreesaanjagend reeds
door vastlegging in de vreemde godennamen, heldenbeelden, bezwerende
woordformules. Welk een angst, dacht ik verder, moet Dante voor Hel en Hemel
ondervonden hebben, dat hij dit bezweren moest in de vorm van een de gehele
schepping omspannend gedicht. En dit gedicht is zodanig van voorstellingsmacht
geworden, dat, nadat het geschreven was en de woorden en beelden er van de
oneindigheidsverbeelding bezworen had-
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den, niemand meer ooit de middeleeuwse paniekstemming tegenover het heelal aan
den lijve ondervonden heeft. En zo kan men zeggen, dat Dante de verlossende conditio
sine qua non is van Copernicus en Galilei, en daarmede van de gehele moderne
wereldbeschouwing. Of schuilt Dantes grote verdienste hierin, en zijn opperst nut
als dichter, dat hij, als een der eersten, niet meer in het Latijn schreef, maar zijn
moedertaal gebruikte en met dit gebruik ener levende taal zich dorst openstellen voor
de toewaaisels van buiten en de innigste bewegingen van zijn hart?
Maar, kort en goed, moest ik nu mijn lezing improviseren, na notitie van enige
punten, of van tevoren schrijven? Ik was nu halfweg mijn huis, maar nog geen stap
verder tot mijn besluit. Misschien daarom, om het thuiskomen en het nemen ener
beslissing nog wat te kunnen uitstellen, was ik zeer verheugd een kennis van me te
ontmoeten. Hij liep met een grote hond, een herdershond, en met die hond was ik
nog bevriender dan met zijn tegenwoordige baas. De hond had namelijk vroeger aan
mijn broer toebehoord, voor hij naar Indië ging. Hij rende terstond van de overzijde
der straat naar mij toe en sprong vrolijk tegen me op. Ik nodigde zijn baas, die
inmiddels genaderd was, uit, nog ergens een kop koffie samen te drinken en ik koos
een café, waar ik wist, dat men bij de koffie koekjes gaf. Als mijn gedachtengangen
niet verkeerd geweest zijn, dacht ik, in het café zittend, dan zal de hond, als ik hem
het koekje voorhoud, het terstond verslinden. Maar juist wilde ik mijn proef nemen,
of zijn baas weerhield me. ‘Neen, neen’, zei hij en nam het koekje van mij over, ‘hoe
spreekt de hond?’ De hond sprak, dat wil zeggen blafte, en ik zat een poos beschaamd
voor mij uit te kijken.
De hond sprak. Ook hij had taal, laat het zijn aangeleerd, laat het zijn met weinig
articulatie. Maar uit die kiem van taal viel het verschijnsel zuiver te bestuderen. * De
taal betekende een klein, miniem oponthoud tussen aandrift en bevrediging. De
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aandrift werd er des te sterker door, dat kon men duidelijk aan de hond zien, die
letterlijk zat te watertanden; de bevrediging, dat zag men aan het kwispelstaarten,
werd even blijkbaar verhoogd door het genot het verdiend te hebben. Dat was het
dus, wat de taal teweegbracht: een verheldering van bewustheid binnenwaarts, en
tevens van het doel buitenwaarts. Twee werelden over en weer gelijktijdig ontsloten:
de inwendige en de uitwendige, en dit alles in het moment van een ademstoot.
Bij die ademstoot, zat ik te denken, moest ik nog even stilstaan. Vreemd, dat
woorden enkel gevormd konden worden met de verbruikte lucht die men uitademt.
Wonderbaarlijke economie der natuur, die evenals dat hier en daar in de techniek
gebeurde, afval produktief maakt. De mens ademde pure oneindigheid in, deed daar
inwendig zijn voordeel mee, en hierin was hij precies als de dieren. Met de uitademing
was het anders gesteld. In het een of ander steentijdperk had zich in het menselijk
strottenhoofd een klein, maar uiterst verfijnd instrument ingericht, dat men de
adamsappel noemt; en terecht, want het is het orgaan bij uitstek van de mens gebleken,
en hiermee was hij in staat aan de uitademing een bijzondere betekenis te verlenen.
Niet wat tot de mens ingaat, had Jezus gezegd, maar wat uit de mens uitgaat
verontreinigt de mens. Alweer een aanwijzing, dat de pure oneindigheid, die men
inademde, evenals de natuur en het voedsel dat zij opleverde, volstrekt in orde en
goed was, maar dat de mens zich verontreinigen zou, als hij daar geen goed gebruik
van maakte. De taal was ontstaan uit het kort ogenblik tussen aandrift en bevrediging,
maar deze taal kon macht zijn of verontreiniging. De mens was in staat een
dankzegging, een gebed, een nieuwe begeerte, een bevel, een herinnering te
formuleren. Zijn rede was geboren, zijn bewustheid; hij moest met de grootste
oplettendheid binnenwaarts zijn aandacht richten, want daar lag zijn heil, zijn gevaar
en zijn grootste kans. Hij moest de verplichtingen van zijn grote gaven nakomen.
En iets van het diepe onderscheid tussen proza en poëzie viel nu meteen, dacht ik,
want iemand denkt altijd met rukken en
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grote sprongen, vast te stellen. Proza, zoals wetten, geschiedschrijving,
aanschouwelijke romankunst, was uit het verlangen van de mens geboren om de
wereld buiten hem te verkennen; te bepalen, in hoever hij haar met zijn rede en
bewustheid veroverd heeft en kenbaar gemaakt. Hoe ver zijn we nu met de menselijke
bovenbouw, met onze structuur op deze planeet, dat was het waarvan proza rekenschap
aflegde. Proza was een aanhoudend spreken, dus zozeer een geregeld uitademen, dat
het noodzakelijk inademen op de dode plekken, op de interpunctie, moest plaats
vinden.
Poëzie gaf antwoord op de vraag: hoe staat het met ons inwendig? Welke steeds
dieper roerselen en gewaarwordingen zijn binnen ons tot bewustzijn geraakt? Waaraan
dankte poëzie dit vermogen en deze zo speciale kracht? Zij moest dit danken aan
een apart uitdrukkingsmiddel. - Aan het ritme dacht ik. Maar ik zag spoedig, dat dit
kortzichtig was. Ook het proza, ook het in een gesprek gesproken woord, ook de
improvisatie, ook de brief immers heeft ritme. Elk goed proza geeft toe aan dit het
wezen der taal uitmakend ritme, dat wil zeggen, elke taaluiting bestaat tenslotte uit
een opeenvolging van bundeltjes van 6 of 7, zoveel als de adem er bevatten kan,
hoogstens 10 syllaben. Die lettergreepgroepen zijn in proza niet minder regelmatig
dan in poëzie. Maar poëzie, en hier had ik een inval die mij nooit zo maar ingevallen
zou zijn, maar niet anders dan een resultaat kon zijn van mijn vorige gedachten, een
toewaaisel, een aanslibbing, - maar poëzie, viel mij in, houdt rekening met de
inademing. Door de regelmaat, door het metrum, de woordrepetitie, de alliteratie,
het rijm, door, in rijmloze en vrije verzen, de zogenaamde periode, het geheim van
Shakespeares blank verse, reguleert zij deze inademing. Zij doet inademen op de
levende plekken. Hierdoor ontstaat telkens een ondeelbaar moment een stilte, juist
op die levende plekken, en in dit trillend oponthoud confronteren ziel en oneindigheid.
Elk taalgevoelig mens voelt zich, proza lezend of horend, in de mensenwereld; bij
een roman is hij in de maatschappij, bij een werk van
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wetenschap of geschiedenis voelt hij zich in gezelschap van een ander mens met
dieper of wijder blik. Maar bij poëzie voelt hij zich niet bij een ander mens. Hij is
terstond in het heelal. Elk goed gedicht bevat deze confrontatie van puur heelal en
inwendigheid, of liever, een gedicht is slechts goed in zover het aan deze zijn
bestemming voldoet; en slechts als zodanig heeft het nut.
En terstond begreep ik nog iets, namelijk waarom, wanneer er een nieuwe orde of
inrichting tussen de mensen geschapen is, er zulk een gewicht gehecht wordt aan de
praktisch toch zo nutteloze dichtkunst. In de geslaagde confrontatie tussen heelal en
menselijk binnenste wordt een rechtvaardiging gezien. De bloeitijdperken der
literatuur vallen niet toevallig samen met het opkomen van nieuwe staten en
ordeningen. Onze Gouden Eeuw, Vondel, Hooft, bewijst de innerlijke bestaansreden
der jonge Republiek. De poëzie reinigt de gewaagdheid, geeft te kennen, dat er een
innerlijke noodzaak was voor de stap, die men gedaan heeft. Shakespeare duidt
diepten aan in het mensenhart, even diep als de blik ver reikte van zijn tijdgenoten,
die de wereld begonnen te omvatten. De mens durft niet voorwaarts in de wereld,
als hij niet een even grote afstand binnenwaarts aflegt. Het is in de tijd van Bismarck,
dat Goethe en Schiller als een vooruitgeschoven rechtvaardiging van de Duitse ziel
hun enorme waarde krijgen voor het Duitse volk. Faust, die alles wist en nu recht
heeft op de inbezitname van het leven, is niet voor niets een kenmerkende gestalte
voor dit grote volk. Hoe geheel anders was dit, dacht ik, dan het in de leerboekjes
van vaderlandse geschiedenis en letterkunde werd voorgesteld. Kunst wordt daar
beschouwd als gevolg van welvaart, het is verheerlijking, het is de luxe van een
luxe-tijd. Neen, wee de tijd, wanneer kunst er zo zijn gemak van neemt. Want er is
niets verontreinigender dan zelfverheerlijking, als aandrift en bevrediging elkaar
weer vanzelfsprekend en aanmatigend opvolgen, d.w.z. zonder pauze voor woord,
taal, bewustheid.
Ik moet, terwijl ik zo zat te peinzen, geen aangenaam gezelschap geweest zijn
voor de hond en zijn baas. De hond was aan
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onze voeten gaan liggen en hij was weldra, met zijn hoofd op mijn schoenpunt, van
tijd tot tijd zuchtend, ingeslapen. Maar toen zijn baas opstond, sprong hij terstond
opgewekt overeind, schudde, als onzichtbaar water, zich de dromen van de huid, en
vertrok weldra, met enige moeite, want hij begreep het mechaniek der draaideur niet
precies, samen met zijn baas door de wentelende toegang. Vreemd, dat, nu ik alleen
was, ik opeens niet goed meer kon denken. Blijkbaar is de aanwezigheid van een
ander mens produktief, ook al gedraagt men zich tegenover hem niet wellevend!
Welk een verzuim!
Als om iets goed te maken * begon ik een praatje met de kelner, die naar mijn
tafeltje toestapte om af te rekenen. Hoe het tegenwoordig ging? ‘Slapjes, meneer’,
zei de kelner, ‘wij kunnen goed merken, dat het crisis is.’ Het gesprek dreigde een
niet zeer opbeurend karakter aan te nemen. Ik betaalde en wandelde naar huis.
Dat woord ‘crisis’ van de kelner liet me niet met rust. De poëzie in luxe-tijd mocht
tekort geschoten zijn, in de mate dat zij meer zelfverheerlijking dan zelfverdieping
gebracht had, - en aan iets dergelijks kon men geen enkel groot dichter schuldig
verklaren -, maar hoe stond het met de poëzie in crisistijd? Wat voor belangstelling
kon poëzie nog vergen in een tijd, dat de goederen produktie niet meer rendeert? De
straatlantaarns, een voorbijratelende tram, een op post staand politieagent bewezen
zeer duidelijk, dat de wereld doorging, dat de producerende organen voortgingen
licht, kracht en energie af te zenden, dat de mensenwereld al een soort blinde methode
bereikt had, en dat de onderdelen voortgingen te circuleren als de sterren in een
sterrenbeeld. Welke omwenteling de wereldgeschiedenis ook in petto heeft, deze
orde van treinen, stoomboten, vliegmachines, fabrieken, disciplinaire tucht, zal zij
moeten overnemen. De mens heeft een technische structuur over de wereld aangelegd,

*
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en deze structuur werkt even perfect als de jaargetijden, als dag en nacht, als geboorte
en dood in de natuur. De tram is een ster, de politieagent is een ster, al zijn het sterren
langs hun banen voortbewogen door een door mensen, massa's van mensen, geslachten
van mensen, geschapen drijfkracht.
Ik bemerkte, dat ik bij een woord als: de tram is een ster, de agent is een ster, op
weg was dadaïstische poëzie te maken, d.w.z. een dergelijke kosmische betekenis
in het als werkelijkheid aanschouwde beeld legde, dat elk los zelfstandig naamwoord
als een meteoor door het heelal kwam te zwieren. De dada-beweging was een directe
Godverzaking. Het door de mensen gecreëerd universum werd gelijkgesteld, ja
verheven boven het goddelijk universum.
Daarbij kwam, als verklaring, dat de wereldoorlog een enorme teleurstelling had
gebracht. Men had overmoed nodig om voort te gaan. De oorlog had doen zien over
welk een tegennatuurlijke kracht de mens beschikken kan, zonder dat er wordt
ingegrepen. Noem het pessimisme, cynisme, optimisme, het volstrekte
zelfbestemmingsrecht van de mensheid is een voldongen feit geworden. Wij zijn
alleen. De Schepper heeft ons een enorme natuur meegegeven, maar we zijn geen
kinderen meer, we zijn volwassen en we moeten het nu zelf rooien.
Neen, dit beeld geeft nog een suggestie van groei, van vooruitgang. Het is nog te
idealistisch. De mensheid is altijd op zichzelf aangewezen geweest, sinds zij van de
boom der kennis at. Het zweet des aanschijns, het met smart kinderen baren, was
een soort tol voor die vrijheid. Idealen stonden daartegenover om het leven dragelijk
te maken. Maar nu zijn zweet en smart een sombere glorie geworden; de idealen zijn
niet meer nodig en worden omvergestoten, en nu staat de mens voor de moeilijke
taak, zweet en smart van hun somberheid te ontdoen zonder naar de onherroepelijk
verloren idealen terug te kunnen grijpen. Want dit is wel het duidelijkst in de crisis:
het is een bewustwording van ons idealen-failliet. De economische crisis zal natuurlijk
van voorbijgaande aard zijn, d.w.z. op een gegeven
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moment zal er een nieuw evenwicht intreden. Een minderurige arbeidsdag, algemene
arbeidsplicht, een lager levensstandaard maar met meer vrijheid, vrijheid hier als
vrije tijd bedoeld, een immer sneller en technischer produktie en een verdeling onder
controle van immer groter massa's vertegenwoordigende organen, zal wel de uitkomst
zijn, zal tevens de somberheid van zweet en smart tot een immer geringer minimum
terugbrengen. En niemand zal naar de oude simplistische idealen terug verlangen,
zoals niemand, hoe grote bewondering hij ook voor het systeem moge hebben, in
ernst kan terug verlangen naar het Romeinse recht, of weer pyramides gaat bouwen.
Maar het geestelijk deel van de crisis, het idealen-faillissement, is definitief. Geen
denken aan, dat dingen als geloof, schoonheid, natuur, ooit nog als toevluchtsoorden,
anders dan voor de ingekeerde enkeling, zullen dienstdoen. De mens als massa kent
deze begrippen geen leidraadgevende waarde meer toe en zal daar niet op terugkomen.
Als ik het boek van Huizinga, ‘In de schaduw van morgen’, goed begrijp, dan is
hij van dezelfde mening. Hij houdt zijn hart vast bij het overzien van het faillissement.
Alleen van de wetenschap - naar zijn oordeel zeker niet de minst schuldige aan het
vernietigen van idealen, als hier van schuld sprake kan zijn - alleen van de wetenschap
zegt hij: zij kan niet anders doen dan voortgaan volgens de door haar gevonden
methode. Zijn ‘analyse van het geestelijk lijden onzer dagen’, zoals de ondertitel van
het boekje luidt, is treffend juist. De schaduw van de toekomst verdoezelt alle scherpe
lijnen. Alles schijnt vaag tegenwoordig en er is bijna niets, dat een vitale toekomst
belooft, of enigszins op solide grond geworteld lijkt. Onze menselijke organisatie,
waarvan de details zo stipt functioneren, hangt als zand aan elkaar, als men überhaupt
dan nog van een organisatie spreken kan. - Er bestaan nog enkele geesten, die meesters
zijn, maar er zijn geen discipelen meer. En wat is geest, zonder discipelen? Een
museum-curiositeit, meer niet. Wij leven in een periode, waarvan hoogstwaarschijnlijk
alles verloren gaan zal, en
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waarin alles wat nog gecreëerd wordt ten dode gedoemd is. Maar zo is het nu eenmaal.
Zo denkend was ik de trappen opgestegen naar mijn flatwoning en betrad mijn
voorkamer. Ja, ‘verzen maken in crisistijd’ zou het onderwerp worden voor mijn
lezing. Bovendien was ik nu vast besloten het voorstel van mijn vriend op te volgen
om mij te bepalen tot het noteren van enkele punten waarover ik spreken zou. Ik zou
een gedachtegang opstellen en de rest improviseren. *
Verzen kunnen in crisistijd juist van groot belang zijn. De wereld ligt
ondersteboven. De oude orde, dat is wel zeker, dat zegt iedereen min of meer
vriendelijk of bedekt, komt nooit terug. Er zal een nieuwe orde komen, een nieuw
niveau, waarbij de oude ruimte plaats zal maken voor een door de mensheid
geconstrueerde ruimte. De menselijke ziel moet aangepast worden aan hetgeen de
menselijke techniek schijnbaar argeloos tot stand heeft gebracht. De kunst kan bij
dit aanpassingsproces een grote rol spelen. De poëzie moet voor de toekomst werken,
d.w.z. zich de toekomst als reeds bestaand indenken en daar als het ware voor de
menselijke ziel kwartier maken.
Op welke wijze echter maakt de poëzie de wereld weer bewoonbaar? De wereld
is een hel, een woestijn, voor wie zijn ogen durft opendoen. Noch het oneindig-groot,
noch het oneindig-klein, de twee gebieden waar de verbeelding de taak van het
verstand overneemt en de ziel haar wieken vermag uit te slaan, hebben nog enige
belangstelling, behalve in de laboratoria. De motor is voor onze eeuw de uitvinding,
die wij als enige gelijkwaardige tegenover het Parthenon kunnen stellen. Ik ben niet
een verbitterde dichter. Ik sta niet met een fluwelen jasje en lange haren te kankeren
op mijn tijd, omdat mijn tijd mij en mijn ziel niet hoogschatten wil. Ik heb mij
aangepast, ik ben een gewoon mens. Ik geef toe, dat de formule van de motor gelijk
staat in vinding met de tekening, die ten grondslag moet hebben gestrekt voor het
Parthenon, maar ik zeg, dat het Parthe-
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non zichzelf voor eeuwig verwerkelijkt heeft en dat de motor, wat formule betreft
perfect, wat materiaal betreft stof is. Ik heb buien gehad van modernisme. Ik heb,
als ik in een bioscoop zat en in het journaal de skyskrapers van New York zag,
evenzeer ontroering gevoeld als toen ik voor het eerst in de smalle straatjes van
Chartres de kathedraal zag oprijzen.
‘Neen’, zei een Amerikaanse vriend van me, ‘daar vergis je je in. De kathedraal
van Chartres zei je grootvader wat en zal je kleinkinderen nog hetzelfde zeggen,
maar de New Yorkse wolkenkrabbers zijn slechts, net als tijdelijke
tentoonstellingsgebouwen, voor langer of korter duur gebouwd. Wij in Amerika
bouwen geen kathedralen, wij bouwen ruïnes. Er is geen werkelijkheid meer, geen
ritme, dat het materiaal duurzaam maakt. Goed, zegt ge, wij maken een machine;
die machine is stof, maar de formule blijft en we maken duizend machines. We leven
in een wereld, die oneindig meer mensen voedt, kleedt en van al het nodige voorziet,
dan ooit in een vroegere economische orde mogelijk is geweest. Wij moeten nu
eenmaal meer op de kwantiteit gaan achtgeven dan op de kwaliteit. En dat geeft niet,
want alles is vervangbaar en reproduceerbaar geworden. Er worden zelfs nieuwe
behoeften geschapen, de snelheid, de sigaret. En alles binnen ieders bereik.’
‘Goed’, zegt de man met de lange haren, die ik toch eigenlijk ben, ‘ik heb daar
bewondering voor, maar ik wil leven. Mijn ziel moet ontmoetingen hebben, niet
enkel in de lege verbeelding blijven rondwaren. Mijn ziel stuit nergens, glijdt overal
als een geest doorheen. Ik voel nergens materiaal. Ik voel stof. Er is geen rustpauze
meer tussen de aandrift en de bevrediging, die de aandrift versterkt en de bevrediging
adelt. Als ik door de nieuwe buitenwijk loop, op speculatie en erfpacht gebouwd,
loop ik door een kaartenhuis, waar mensen zich slecht voeden, slecht warmen en uit
vrees voor eenzaamheid liefhebben. De kleine binnenstad, die er al eeuwen staat, zal
er eeuwen langer staan dan die hopeloze tuinstadjes, met hun voortuintjes en gekleurde
schemerlampen. Op welke wijze moet de
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poëzie dit reeds weer bijna mulle zand bewoonbaar maken?’
Het spreekt vanzelf, dat ik deze ietwat retorische jeremiade niet zat te denken,
maar zat neer te schrijven. Ik had de pen gegrepen, en zat, de raadgevingen van mijn
vriend ten spijt, toch mijn lezing in schrift te brengen. Eenvoudig omdat ik makkelijker
denk met een pen in mijn hand.
En deze onderbreking schreef ik weer neer om even te kunnen stilstaan en nadenken
bij wat de poëzie doen moet. Zo makkelijk was het niet. Natuurlijk ook in de woestijn
wonen. Maar, neen, neen, niet zwichten, niet mooi weer spelen. Geen kunst meer
als troost, niet met het poëtische een half ontwaakte mensheid bedotten. Zichzelf
liever beschouwen als een Johannes de Doper, gevoed met honig en sprinkhanen,
gekleed met kemelhaar, schreeuwend in de dorre vlakte, op goed geloof, dat er iemand
zou komen waardiger dan ik, die ik niet waardig was de schoenriem te ontbinden.
Zichzelf eindeloos verminderen, maar een vast geloof hebben in de orde, in de
getallen, in het door de mens gecreëerd universum, door zijn rijpe hand maar nog
onrijpe ziel tot stand gebracht. Als een monnik zijn, als een soldaat zijn, met steeds
die orde en discipline voor ogen, voorlopig nog alleen aanwezig in abstracte vreugde.
Ik voor mij koos mijn weg. Ik koos taalstudie. Ik verhuisde naar een andere stad,
waar ik geen sentimentele relaties had, waar niet op elke hoek een herinnering stond,
die mij deed leven in de verloren tijd, en ik betrok een volkswoning, waarvan ik de
muren wit liet schilderen en waar ik alleen het hoognodig huisraad had. Mijn
voornaamste bezigheden waren mijn studie, het gieten van mijn bloemen en het
werpen van brood naar voorbijscherende meeuwen.
Langzamerhand werd het leven dragelijk. Als ik door de volle straten liep, of 's
avonds voor mijn raam zat, begon de mensenmenigte te ruisen als een rivier. Ik was
zo verheugd als de dorstende woestijnreiziger die water hoort. Ik begon te zien, dat
er niet geleefd werd in de onwezenlijke buitenbuurthuisjes, die als tenten in het land
stonden; er werd geleefd in de kantoren,
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de fabrieken, de ziekenhuizen, de café's, de stations, in alle plaatsen, waar massa's
mensen bijeen waren. Verder werd er geleefd in de wetenschap, in de pure studie,
in de formules.
Ik zat met mijn handen in mijn haar, hoe ik abstractie en menigte kon verbinden.
Zij leken zo ver uit elkaar als zuid- en noordpool. De verbinding tussen abstractie
en menigte werd, naar ik zien kon, wel tot stand gebracht, maar begripsmatig, met
politiek overleg. Leuzenals volk, stam, vaderland, kwamen als geestdriftige begrippen
in zwang tegenover familie, huisgezin, geboortegrond. De kring werd daarmee iets
ruimer, maar het begrip grens werd des te scherper. Het leek zoveel op hetgeen ik
mij voorstelde als een plantsoen lijkt op een bos. Neen, menigte en abstractie, mijn
twee enige bronnen van vreugde, hebben wereldwijde gelding of zij zijn
begoochelingen. De Engelse taal is juist de voortreffelijkste taal, omdat zij zo
vermengd uit Romaans en Germaans is samengesteld. De gehele cultuur is langs de
kusten der Middellandse Zee ontstaan, omdat deze binnenzee, als een bevaarbaar
plein, drie werelddelen met elkaar in verbinding bracht. Volksbewustzijn kan alleen
waarde hebben als mededelingsbehoefte naar andere volkeren. De grenzen, door de
begrippen verscherpt, door de nieuwe verkeersmiddelen steeds sneller overschreden,
zijn moeilijk meer au sérieux te nemen. Zij zijn volkomen in strijd met de geestelijke
expansiedrang, met het menselijk universum.
Meer steun vonden mijn gedachten bij het zien van z.g. surrealistische schilderijen
en bij het nadenken over hetgeen Nieuwe Zakelijkheid betekenen kon. Zulk een
parool wordt niet voor niets populair. De Nieuwe Zakelijkheid, of het surrealisme,
want het één is de letterkundige, het ander is de schilderkundige aanduiding van
hetzelfde beginsel, denken, als ik het goed heb, langs de volgende baan. Het wezen
van menigte en abstractie is onuitbeeldbaar. Evenals het onbewuste, evenals de
natuurkrachten op zichzelf onuitbeeldbaar zijn. De vreugde bestaat enkel in het besef
van hun aanwezigheid. Die aanwezige werking heeft overal plaats, onverschillig
waar. De waar te ne-
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men aanwezigheid in elk ding, in welk ding ook, van een natuurkracht, een
onbewustheid, een menigte, een abstractie, doet dit ding vibreren, en deze geladenheid
maakt het ding tot bezield materiaal, d.w.z. tot schoonheid. Eén blad van een boom,
welk blad ook, is schoon, niet om een schone vorm, zoals men vroeger zei, maar
omdat het het vertegenwoordigend produkt is van het bos, zon en regen, de grond
en het moment. In iedere golf golft de gehele zee, in ieder mens, hoe ook, wie ook,
leeft de gehele massa, als hij zich niet kunstmatig begrenst en in de slavernij geraakt
van zijn persoonlijkheid. De surrealistische schilderijen met hun stilte, hun
onemotionele helderheid, hun duidelijke voorwerpen, even banaal als geheimzinnig,
voorwerpen, die in het heelal zelf schijnen te zijn opgesteld en wier koele vormen
schijnen aan te duiden waar het heelal begint, dat binnen in hen niet ophoudt (want
zij zelf zijn slechts een rand, een doorzichtige oppervlakte) - het zien van zulke
schilderijen, en het lezen van modern proza, waarin juist alledaagse verrichtingen,
die wij, zoals men zegt, onverschillig, onbewust doen, als van meer universeel belang
worden voorgesteld dan de hevige momenten van conflict en gemoedsuitstorting,
waarin we doorgaans meer dan ooit de slaaf zijn onzer persoonlijke bepaaldheid, deze schilderkunst en dit proza gaven mij een grote vreugde, die uit beide bronnen,
abstractie en menigte, tegelijk opwelde.
Ik ben toen begonnen aan mijn gedicht ‘Awater’. Awater moest een willekeurig
mens zijn, waarmee ik geen persoonlijke relatie had. A water moest de naam zijn
voor een mens, maar hij moest menigte en abstractie blijven. Ik moest à tout prix
vermijden met hem in contact te treden, want dan beginnen de zwakheden, en ik
merkte, over hem nadenkend, dat, al had ik hem nog geen naam gegeven, ik al veel
van mijzelf in hem begon, over te dragen. Neen, hij moest omtrek blijven, heldere,
doorschenen oppervlakte. Hoogstens mocht hij een reisgenoot zijn. * Voorbeelden
had ik niet. Ik had iets aan de geniale jeugd-

*

In margine was met potlood toegevoegd: ‘(hier, kort, karakteriserend Lawrence, Proust,
Joyce noemen)’. Zie hierna pagina 1169 en 1170. - G.K.
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verzen van Jean Cocteau, de Franse dichter, en aan de Amerikaan T.S. Eliot. Maar
dezen hadden, in tegenstelling tot de surrealisten, hun métier, hun vak, te gering
geacht. Zij hadden op zoek naar abstractie en menigte, hun versvorm zelf als ruiten
ingeslagen. Ook ik voelde, dat de emotionele versvorm niet meer deugde. Maar ik
zocht, voor wat ik hebben wilde, meer naar de oorsprong dan naar een uiterste. Ik
had al besloten een oud-europese vorm te kiezen, de vorm van het Rolandslied.
Daar kwamen nog een paar gebeurtenissen bij, die, ofschoon ze van persoonlijke
aard zijn, toch, nu ik eenmaal over het ontstaan van dit gedicht spreek, maar vernield
moeten worden. Mijn broer, in Indië, was gestorven. Van het reisplan, ik zou hem
gaan afhalen, kwam niets. Het gevoel van reizen kreeg opeens iets onbepaalds. Bij
elk straatje-om bevond ik mij op reis. De vreemde stad werd nog wonderlijker dan
tevoren.
Ook hoe ik aan de naam Awater kwam, moet ik vertellen. Ik had eerst een andere
naam, de naam van een vroegere kennis van me, als hulpconstructie. Die naam
hinderde mij, toen het gedicht vorderde, omdat het herinneringsbeeld dat hij opriep,
zo moeilijk opzij was te zetten. Een naam is een mens. Op een middag dronk ik koffie
bij een vriend van me. Er was ook een dokter aanwezig, die ik voor het eerst
ontmoette. Hij zei: ‘Ik moet even het ziekenhuis opbellen, om te zien, of ik nog
blijven kan.’ Hij vroeg de verbinding aan met een kliniek en informeerde, hoe de
toestand was van de patiënt Awater. Ik hoor hem nog zeggen: ‘Awater, neen, neen,
Awater’. Terstond besloot ik die naam te nemen.
Een nog vluchtiger verbinding dan tussen mij en de man, die in het werkelijk leven
Awater heet, is wel niet denkbaar. Alleen zijn naam, bij toeval voor het eerst gehoord,
hield me vast. De taalstudie heeft die naam eindeloos veel betekenis gegeven. A is
het oude woord voor water. Awater = 2 × water. Het water, dat het water weer smaak
geeft. Het eerste water. Maar er is meer en dieper in dit woord. Het is ook een woord
in het Sanskrit, waarop de heer Van Leeuwen heeft gewezen, het is ook
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een monogram van de beide voornamen mijner ouders. En het betekent allereerst:
onverschillig welk individu, een naaste, een de menigte voorstellende, langs de dunste
draad van contact mij genaderd evenmens.
Ziehier de gehele voorgeschiedenis van het gedicht. Het achtervolgen van Awater,
de liefde die ik voor hem heb opgevat, maakte mij de woestijn bewoonbaar, althans
bereisbaar. De reis begon achter zijn gestalte, maar de liefde ontaardde niet in
gehechtheid. Zij verleende mij juist de kracht de reis te vervolgen. Ik hoop, dat het
gedicht hier iets van overdraagt.
(Van pagina 1162 hiervoor, vierde alinea af had Nijhoff de oorspronkelijke tekst
doorgehaald. Daar deze doorgehaalde bladzijden niet alleen op zichzelf van belang
zijn voor het begrip van de achtergrond van zijn poëzie uit deze periode, maar ook
enkele gedeelten bevatten, die blijkens aanwijzingen in margine toch weer aan de
voordracht werden toegevoegd, volgt de tekst daarvan hieronder. Deze sluit dus aan
bij de woorden ‘...voor de menselijke ziel kwartier maken.’ op pagina 1162, eind
derde alinea. - G.K.)
Dus geen poëzie meer voor de eeuwigheid, neen, poëzie voor een toekomst, voor
het betrekken van een natuurlijk ook weer vergankelijke toekomst. De
vergankelijkheid had eigenschappen, die haar boven de eeuwigheid aanbiddelijk
maakten. De vergankelijkheid ontkende het lichaam niet, ontkende geloof, schoonheid,
natuur niet, mits in het kader van de tijd beschouwd en in de vorm van een zelfstandige
openbaring. Eén blad van een boom was schoon, niet omdat het een schone vorm
had, zoals men vroeger dacht, maar omdat het als onverschillig welk ander blad het
produkt was, en de vertegenwoordiger van het bos, de jaargetijden, zon en regen, en
het moment. Elk ding was een verzamelpunt van energie, de gehele zee was in elke
golf. De gehele mensheid was in elk mens, als hij zich maar bevrijden kon uit de
slavernij zijner persoonlijkheid, als hij zich maar in de eerste plaats het resultaat
voelde van zijn tijd, zijn stand, zijn
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werk en zijn fysieke oorsprong. Elk mens vertegenwoordigt de gehele mens, als hij
zich maar rekenschap geeft van zijn vergankelijkheid, en de krachten, wier energie
hem hebben samengesteld. Het historisch materialisme, wat de maatschappelijke
zijde betreft, de theorieën van Freud, wat betreft de fysieke zijde, hebben duidelijk
te kennen gegeven, dat de menselijke natuur en de menselijke geest innig verbonden
zijn. De geest, schijnen zij te zeggen, komt wel; wat het verstand doen moet, is
helderder kennis nemen van de krachtbron, het lichaam, de oorsprong van het lichaam,
de diepe bodem. Wij moeten het heelal niet meer in de ruimte, maar in het middelpunt
zoeken.
En toen begon ik langs mijn boeken te lopen om materiaal te verzamelen. Proust,
Lawrence. Ik behoefde enkel naar de ruggen van de boeken van deze door mij zeer
bewonderde schrijvers te zien, om mij te overtuigen, dat zij voor mijn gedachtengang
uitstekend houvast boden. Ja, zo dacht ik, zou het niet hun werk zijn dat mij beïnvloed
had, terwijl ik toch meende, dat al mijn invallen produkten waren van een serie
onbelangrijke gebeurtenissen. Welk een aan den lijve gevoeld bewijs dan voor de
waarde van literatuur. Lawrence, de letterlijke aanbidder van het lichaam, die als
enig menswaardig geluk het volmaakt ge not ons voorhoudt, alleen opgewekt door
de volmaakte lichaamskennis, want zelfkennis zou men dit alleen kunnen noemen,
als dit woord niet eer een passieve dan activerende bijsmaak had. Proust, de eerste
beschrijver van een ik, dat zo vaag en vloeibaar is gebleven, dat het geheel opengesteld
is om iedere van buiten komende beweging te registreren, registraties, die duidelijker
een objectief beeld krijgen naarmate zij van verder komen. Een ongekend perspectief.
Zo is veel werkelijker voor hem de afwezige, over wie hij ongestoord denken kan,
dan de aanwezige, die te zeer zijn zintuigen in beslag neemt. Zo is alleen leven
mogelijk in ‘le temps perdu’, in de jeugd, toen wij leefden en geleefd werden
tegelijkertijd. * Maar deze kindertijd

*

Naast dit stuk over Lawrence en Proust schreef Nijhoff met inkt in margine: ‘dit in elk geval’,
naast dat in de volgende alinea over Joyce: ‘Joyce ook even’. Blijkbaar heeft hij deze gedeelten
toch weer aan zijn voordracht toegevoegd. Zie hiervoor pagina 1166, noot. - G.K.
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houdt nooit in ons te leven op, want wij zijn niets dan het produkt daarvan. En ik
dacht aan de biografie, die tegenwoordig in de romankunst zo in zwang is. Hoe het
de bedoeling van deze boeken is, grote mensen als gewone mensen voor te stellen,
en hoe zij groter lijken naarmate zij daarin slagen.
Maar ik nam mij voor, mij aan poëzie te houden. Dit immers werd verondersteld
mijn vak te zijn. Met iets als weemoed keek ik naar het grote boek van Joyce,
‘Ulysses’, dat de gehele kosmos beschrijft in een door Dublin wandelend mens, naar
de boeken van Virginia Woolf, wier figuren ook telkens minder persoonlijkheden
zijn dan bewustzijnsformaties. Bij zulke boeken wordt ook de schrijfwijze
merkwaardig. Ieder boek van Virginia Woolf, ieder hoofdstuk van Joyces ‘Ulysses’,
is in een andere stijl geschreven. Niet alleen wat gebeurt is van belang, maar in de
eerste plaats, de wijze hoe het wordt gezien en weergegeven. Een hoofdstuk
beschrijving, een hoofdstuk gesprekken, een hoofdstuk mijmering, droomfantasieën,
herinneringen, voor ieder thema wordt het geëigend instrument gekozen om de
mededeling en het waarnemingsvermogen te doen overeenstemmen. De lezer leeft
niet enkel het gebeuren, maar ook hoe het geregistreerd werd, mee. Het boek wordt
boeiend door de activiteit, die het in de lezer opwekt, niet door gebeurtenissen, die,
des te eenvoudiger ze zijn gekozen, des te meer toestraling van betekenis toelaten.
Kort en goed, dit verleggen van de inhoud naar de vorm, dit bewustzijn, dat de
vorm niet de inhoud van het ding omklemt, maar juist de toestralingsomtrek is van
het heelal en dit bepaalde ding, bracht mij tot de poëzie, de geëigende
uitdrukkingsvorm voor het evenwicht tussen heelal en op een voorwerp, figuur of
emotie geconcentreerde aanschouwing. Poëzie sluit terstond al zulke min of meer
onduidelijke diepzinnigheden buiten. Lees een gedicht en gij hebt ze ondergaan,
maar probeer het niet in gedachten over te brengen. Een gedicht bestaat uit
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woorden, niet uit gedachten. Het verdraagt de overheveling niet.
Ik was me bewust, dat ik dit uit een soort gemakzucht zei. Mijn lezing zou enkel,
overlegde ik heimelijk, kunnen bestaan uit het voordragen van een paar gedichten.
Goed, maar dan welke? Welke gedichten waren representatief voor de tendenties,
die ik wilde dat ze zouden opwekken? Misschien vroeg men niet meer van mij dan
een keuze uit die gedichten, die duidelijk, naar mijn inzicht, de tijd
vertegenwoordigden, de tijd en de onmiddellijk daaruit te geboren worden toekomst.
Aan die keuze, mits goed gedaan, zou geen woord hoeven worden toegevoegd. Tant
mieux.
Maar de eenvoud van mijn oplossing bracht me tot wanhoop. Iedereen ziet, dat
de 8o-ers hun tijd vertegenwoordigen. Sonnetten van Kloos, de ‘Mei’ van Gorter,
het hangt duidelijk samen met een vernieuwing, die toen ook in geheel ons volksleven
plaats greep. De kritische durf van Van Deyssel leerde, dat de vaderen met altijd
gelijk hadden gehad. Het realistisch proza deed zien, dat er nog een andere
werkelijkheid was dan de huiskamer met het gelukkige gezin. Er was iets aan de
gang, en de literatuur was ingeschakeld.
Zo was het ook nog met de volgende generatie. Boutens, Henr. Roland Holst, v.d.
Woestijne, dat was heel duidelijk de tijd van de laatste eeuwsovergang. Zij hadden
het helder uitgesproken, de bezinning, de fin-de-siècle-stemming, de klacht, wij leven
niet, wij leven verkeerd, tenzij wij ons tot een uiterste inspannen, en ons talent zelf
in dienst stellen tot het opwekken van het begeerde leven, om het even, of leven
bedoeld is als het ondergaan ener bovenaardse verrukking of van een zintuigelijke
gewaarwording. Een nieuwe geboorte was nodig.
Maar onze eigen generatie was zo eenvoudig niet met haar tijd in verband te
brengen. Wij leefden en werkten allemaal heel apart, er was geen leidend tijdschrift,
er was geen oudere figuur, waar we allen min of meer leerlingen van waren. De
ouderen hadden trouwens allen zo goed als gestaakt werk te leveren, dat, met
uitzondering van Leopolds invloed op sommi-
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gen onzer, formatief kon genoemd worden. Wij leefden in de verstrooiing, chacun
pour soi, en het verband met de tijd viel moeilijk vast te stellen.
En toen begon ik te lezen. ‘Experimenten’ van Geerten Gossaert, ‘De wilde kim’
van A. Roland Holst, de eerste ‘Verzen’ van Marsman, ‘Clair obscur’ van Slauerhoff,
gedichten van J.I. de Haan, het gedicht op de dood van zijn vader door Werumeus
Buning en ‘Maria Lecina’, het prachtige ‘In den trein’ van Bloem. Het lezen deed
mijn gedachten telkens her- en derwaarts slingeren. Hoe hier een gezamenlijke
mentaliteit in te zien, zoals essayisten dat zo gaarne doen? Terwijl geen der dichters
qua dichter onderdeed voor dichters van voorgaande generaties, terwijl menig gedicht
als werkstuk dat van de ouderen ver achter zich liet, bleef toch deze moderne poëzie
vragen stellen, terwijl het altijd was, of de oudere poëzie bevestigde en antwoord
gaf. De gedichten deden zich aan mij voor als raadselige dingen, mineralen; de taal,
de stijl van elk dichter drukte niet zijn gemoedsaard, zijn persoonlijkheid uit, maar
was een noodbrug om tot de verstaanbaarheid van de ook de dichter zelf obsederende
dingen te geraken.
De poëzie was, om het kort te zeggen, objectiever geworden. Geen directe lyrische
gevoelsuitstorting meer, maar korte stukjes geobjectiveerd leven, geconstrueerd,
gecomponeerd, meer in de stijl, waarin vroeger epische gedichten werden geschreven.
De persoonlijkheid van de dichters scheen voldoende onderwerp te vinden in het
gewaarworden niet van zichzelf als dichter, maar als mens. In de dagen van
Shakespeare zou het eenvoudig belachelijk geweest zijn naar het leven te zoeken.
Men zocht eruditie, men wilde er boven uit. In onze dagen is het belachelijk een
dichter te zijn, men moet in het leven staan. En dan worden de noodbruggen geslagen.
De verbeelding zoekt naar de voortijden van de mens, daar is het leven; de herinnering
zoekt naar kinderland, daar is het leven; de eenzame zoekt naar de massa, daar is het
leven. Er worden oneindig meer eisen aan de taal gesteld, die oneindig zuiverder
beoefend wordt; want
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men voelt, zij, de taal, is trait-d'union tussen aandrift en bevrediging. De
verbindingsweg, die het oponthoud veroorzaakt, moet zo snel mogelijk kunnen
worden afgelegd, ja, de snelheid is een apart genot geworden. De directe uitspraak
vergoedt alles, wat men aan het traditioneel-poëtische verliest.
Ziezo, dacht ik, dit is het eerste punt. Dit geeft een beeld onzer moderne poëzie.
Nu moet ik, meende ik, naar een lichter, een vrolijker punt overstappen. En bij dat
woord ‘overstappen’ besefte ik, dat ik totaal mijn eigen poëzie verzuimd had te
vermelden. De reden daarvoor moet zijn, dat ik mijn eigen poëzie nooit lees, en de
reden daarvoor is weer, dat ik ze zelf geschreven heb. Er is iets heel merkwaardigs
aan gedichten van jezelf, men kan ze niet meer opnemen. Ik heb altijd gedacht, dat
dit aan mijn manier van schrijven lag. Ik schrijf zeer langzaam. Ik loop met gedichten,
of liever beginsels van gedichten, jaren, soms 6 jaar, rond, terwijl het gedicht langzaam
aan, soms een woord, soms een regel, aanslibt. Ik ben een soort koraalrif, waar
schoksgewijs iets aangroeit. Als zo'n gedicht dan af is, heeft het niets meer te zeggen.
Ik heb dit altijd gedacht, toen mijn vriend mij meedeelde, dat hij doorgaans met de
titel en de interpunctie begon, en dan met zo'n blanco netwerk rondliep, tot eensklaps
de honingraat gevuld werd met honing. Toen ik dit hoorde, dacht ik, er moet nog
een dieper reden zijn waarom men zijn eigen gedichten niet herleest; want ook hij,
die over zijn gedichten zelf verbaasd staat, herlas ze zelden. En ik ben toen op het
spoor van de oorzaak gekomen door een grammofoonplaat. De plaat speelde de
‘Blaue Donau’ van Johann Strauss. Ik zat te luisteren, en bemerkte tevens, dat ik de
muziek niet bewust hoorde. In plaats van in mijn kamer, bij de grammofoon, zag ik
mijzelf weer zitten, 20 jaar geleden, in een uitspanning, aan het water, waar op een
podium gedanst werd. Ik zag weer de kelners, het avondlicht, de met lampjes behangen
bomen, de fietsers aan de overkant van het water. Toen, 20 jaar geleden, hoorde ik
de muziek waarschijnlijk niet, maar nu, 20 jaar later, kàn ik haar niet horen, omdat
de herinnering mij zo veel sterker en
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sneller aanspreekt dan welke aanwezige klanken ook. Wat ik nu nog van deze muziek
hoor, is, horen haar gehoord te hebben. Wanneer, vraag ik mezelf dikwijls, onderging
ik deze muziek, toen of thans?
Zo is het ook met sommige geuren. De geur van klimop bijvoorbeeld, brengt mij
zo snelterug naar de tuin van mijn ouderlijk huis, waar ik, onder de klimopmuur,
jarenlang heb ziek gelegen, dat ik klimop niet anders ruiken kan dan met dit beeld
voor ogen. Het ruiken, om zo te zeggen, wordt overvleugeld door het zien.
Zo is het ook met gedichten. Het leven wordt overvleugeld door het beleefd hebben.
Om een wals van Strauss terug te vinden, moet men haar slechts op de grammofoon
zetten. Maar het terug vinden van geuren is veel onwillekeuriger. Ik vond de
klimopgeur, d.w.z. die jeugdherinnering in de tuin, eerst terug door een toevallige
samenloop. Ik kwam uit het ziekenhuis, waar mijn moeder verpleegd werd - zij is
enkele weken later gestorven - en in mijn machteloos besef van haar toestand leunde
ik tegen het hek dat met klimop was begroeid, zoals meer ziekenhuishekken dat zijn.
Het heeft mij moeite gekost te beseffen, dat het de klimopgeur was, die mij plotseling
een zeker redeloos geluk bracht in mijn wanhoop, zoals dat dikwijls in
zenuwoverspannen momenten het geval is. Jaren later, toen ik dikwijls langs het
begroeide hek kwam, is de samenhang langzaam tot mij doorgedrongen.

Henriëtte Roland Holst
Het is uiterst moeilijk Henriëtte Roland Holst-van der Schalk zich als een gestorvene
in te denken. Het woord ‘gestorven’ verzet zich en is in tegenspraak niet alleen met
de indruk, die haar groots oeuvre op haar tijdgenoten maakte, toen haar boeken
successievelijk verschenen en elk nieuw boek een nieuwe levensbeweging aanduidde,
maar het is ook in tegenspraak met de toon van bewogenheid, met de ‘vox humana’,
die waar gij
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op goed geluk haar boeken ook opslaat, en dit geldt uiteraard allereerst de gedichten,
te klinken begint. Terecht schreef Marsman, in bewoordingen wier nadrukkelijke
overdrevenheid te verklaren valt uit het bijzonder klimaat der na-oorlogsjaren, maar
die innerlijk gesproken volkomen juist zijn: zonder haar was hier het leven in de
oorlogsjaren geen leven geweest. Als men het begrip ‘oorlogsjaren’ de uitbreiding
geeft, die het hier behoeft, dat wil zeggen, zowel het voorspel en het naspel dier
ontzettende catastrofe daartoe rekenen mag, dan heeft Marsmans uitspraak, een
twaalftal jaren geleden in ‘De Gids’ verschenen, nog niets van haar betekenis ingeboet.
Henriëtte Roland Holst, de naar vrede smachtende belligerente dichteres, is een
kenmerkende verschijning voor oorlogsjaren, als men aan dit woord de aangegeven
uitgebreide zin hecht, zoals Bilderdijk, een eeuw vroeger, gedurende het
Napoleontische tijdperk, de kenmerkende belligerente, op-en-top dichterlijke en
idealistische verschijning was. Evenals Bilderdijk had Henriëtte Roland Holst een
ideaal, een ideaal, dat haar niet slechts verwezenlijkbaar voorkwam, maar als reeds
werkelijkheid zijnde door haar werd bezongen (‘Het feest der gedachtenis’, 1915):
dus midden in oorlogstijd schrijft zij, de druk in de droom ontstijgend, een idyllisch
en mijmerend toekomstvisioen, waarin al het doorstane leed nog slechts in
‘gedachtenis’ - vandaar de titel - herdacht wordt en gelenigd. De eindelijke loutering
was de prijs van de strijd: zo zou men de ‘moraal’, bij wijze van spreken, van dit
boek, dat het middelpunt is in haar poëtische arbeid, kortweg kunnen omschrijven.
Maar niet alleen deze houding, een ideaal als reeds verwezenlijkt voor te stellen,
had zij met Bilderdijk gemeen, - immers dit is kenmerkend voor elke dichter, die die
naam verdient -, maar dat zij dit ideaal niet anders kon belijden dan in een met de
wereld in betrekking staand, en de wereld systematiserend, leerstellig dogma. Wat
voor Bilderdijk de anti-revolutionaire dogmata waren, was voor haar het socialisme,
en wel speciaal het wetenschappelijk socialisme, het Marxisme.
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Tot zover gaan deze beschouwingen akkoord met een belangwekkende studie van
de dichter en taalkundige Heeroma, die onlangs in een studie over Bilderdijk, van
Bilderdijks kant uit, ook ten slotte een parallel met Henriëtte Roland Holst
suggereerde. Maar thans gaan zij een andere richting uit. Bilderdijk streefde, in zijn
classicistische tijd, met ideaal en dogma naar een in poëzie verstaanbaar worden van
de ‘vox divina’, Henriëtte Roland Holst, kind uit de liberale, voorname bourgeoisie,
streefde met ideaal en dogma naar een verstaanbaar worden, al of niet in klassieke
poëzie, van de ‘vox humana’. Bilderdijks terrein was de besneeuwde bergtop, ‘'t
hoogleven der momenten’. Het terrein van Henriëtte Roland Holst - haar vader was
notaris te Noordwijk - was en bleef haar geboortestreek: duinen, met enerzijds het
ruisen der zee, wier invloed op haar taalmuziek zij zelf heeft beschreven als reeds
uit de tijd daterend, dat zij als jong meisje strandwandelingen maakte, - duinen, met
aan de andere zijde een landschap van een door mensenhand gekweekte, elk voorjaar
ontluikende, bloemenen kleurenweelde. Er is, in al haar gedichten, de stem van de
zee; er zijn de stuivende lijnen van duinenrijen en wolken in haar ritmen; er is, in de
menselijke inhoud en in de innig-geschakeerde gevoelswisselingen, iets, dat aan het
Hollands wonder der kwekerijen doet denken: een bezorgdheid, een barmhartigheid,
een stug wieden en tegenhouden van onkruid, een aandachtig helpen van de grond,
een wachten op de lente.
Henriëtte Roland Holst bezat geen mensenkennis, zij oordeelde, dat mensenkennis
geen zin had en door dingen aan de oppervlakte beïnvloed werd. Maar zij had liefde
voor de mensheid, liefde voor de mensheid verscholen en verbasterd in de individuen,
liefde voor de oorsprong, liefde voor het in de diepte verborgene en aan de aarde
toevertrouwde mensheidspart in elk mens; zij had lief als de waarachtige filantroop;
zij had lief als de kweker, die meer houdt van de bollen, die hij verwachtingsvol
koestert, dan het publiek houdt van de geplukte hyacinten. Zo was haar bron van
kracht, haar inspiratie, elders
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dan die van Bilderdijk. Geen genade, een aandacht. Geen ogenblikken van verrukking,
een zwijgende, durende overgave.
Zij heeft het in een harer eerste sonnetten met grote stelligheid uitgesproken:
't Hoogleven der momenten geeft het niet,
en niet heug'nis van wijdsche aardlichtingen,
maar de onverschillige verrichtingen
en liefheden van het vrouwe-gebied
te maken tot een rei van stichtingen
- barmhartigheden, die geen sterv'ling ziet dat is de groote lichtschepping die giet
de konstante gelaats-verlichtingen
over die jonge' en oude' en maakt hun praten
en de kadens van hun bezorgde handen
't hart rustigend als de oogen flauwe glooiing
en 't bij hen zijn en toekijken, vermooiing
van voele' als kome' uit ratelende straten
waar stille schepen slapen, die daags landden.

Ziehier, minder onbeholpen geformuleerd dan het op het eerste gezicht lijkt, haar
geheel programma en geheel haar ethiek: men moet ‘verrichtingen’ doen, onverschillig
welke, en wel juist die verrichtingen, die, als een vrouw ze doet, vaak als ‘liefheden’
kleinerend worden bestempeld; barmhartigheden; niet echter omdat zulk een daad
zelfvoldaanheid bewerkstelligt - geen sterv'ling mag ze zien -, maar omdat ze een
‘lichtschepping’ is; omdat ze doet zien het ‘konstante’ licht, dat in ieder gelaat gezien
kan worden, doet horen ‘de kadens’, die in elke handenarbeid gehoord kan worden,
hetgeen het hart rustiger en de oogopslag bedaarder maakt. Eerst dan geeft het
‘toekijken’ een ‘gevoelsvermooiing’, die overeenstemt met het verruimd gevoel van
rust, dat men heeft, als men de bedrijvige dorpsstraat uitkomt van een vissersplaats
en eensklaps aan zee
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staat, waar ‘stille schepen’, die 's nachts op vangst uitvoeren en overdag op het strand
worden opgetrokken, slapen na de taak verricht te hebben, waaraan de dorpsstraat
de bedrijvigheid dankte.
Men herkent in de stijl van dit sonnet de stijl van Albert Verweys realistische
periode; het ‘motief’ echter der op het strand getrokken schepen is ‘Haagse school’
en herinnert in het bijzonder - wegens de symbolische functie - aan Toorop in zijn
pre-religieuze tijd. Wij menen, dat de echtverbintenis met R.N. Roland Holst, de
schilder, de Amsterdammer, wiens ontwikkeling met die van Toorop aanrakingspunten
vertoont, - het huwelijk werd kort na haar eerste boek gesloten -, van grote invloed
geweest is voor het feit, dat haar motieven niet regionalistisch bepaald zijn gebleven
en van verder afstanden bijeengebracht werden dan uit de streek tussen Rijnsburg
en Noordwijk, letterkundig gezegd: Spinoza en Verwey. Zij had niet, als dezen, reeds
van geboorte ‘ Amsterdam’ in zich, of ruimer gezegd: het element ‘wereldstad’, dat
schrijvers als Erasmus of Vondel, Tollens of Bilderdijk kenmerkt. Zij heeft het zich
met studie en moeite veroverd, maar het is haar nimmer natuur geworden, ook al
bezong zij het als een wedergeboorte in haar tweede bundel ‘De nieuwe geboort’
(1902). Dit intellectueel-blijven van het ‘wereldstad-element’ - eerst sinds de
ontwikkeling der exacte wetenschappen mogelijk en zelfs onmisbaar geworden heeft zij gemeen met Herman Gorter, die zij, overeenstemmend in natuur, des te
vertrouwder in geestelijk opzicht kon volgen.
Zo begint haar politieke Odyssee, telkens in dichtbundels neergelegd. De hoogste
verwachtingen heeft zij gekoesterd (‘Opwaartsche wegen’, 1907), de diepste
vertwijfelingen gekend (‘De vrouw in het woud’, 1912).
Ik ook ben al in jeugd vol moed begonnen
mij bereid te maken voor 't nieuwe leven en ook mij is het nooit geheel gelukt.
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Op welke figuur doelt dit ‘ook’ van ‘Ik ook’ in de aanhef van elke strofe? Op Dante.
Ook hij was begonnen met 't Nieuwe Leven (Vita nuova), ook hij was in het midden
zijns levens, als een Man in het woud, verdwaald geraakt. De titel ‘De vrouw in het
woud’ suggereert de vergelijking, dat Henriëtte Roland Holst van Dante redding
heeft verwacht als Dante van Vergilius. Dante heeft het haar gebracht, maar eerst
toen zij door een persoonlijk verlies, vergelijkbaar met wat voor Dante de dood van
Beatrice geweest moet zijn, ontvankelijk was geworden voor ‘de eerste liefde en de
laatste wijsheid’. Zij verloor haar moeder (‘Verzonken grenzen,’ 1918), zij verloor
Herman Gorter, zij verloor - misschien het bitterste - ‘haar hoop in Rusland’. - ‘Wij
zullen u niet zien, lichtende vrede...’ - Eerst dan, op zichzelf weer teruggedrongen,
beginnen de geheel anders dan haar vorig werk gerichte ‘Verworvenheden’ (1927),
‘Vernieuwingen’ (1929), ‘Tusschen tijd en eeuwigheid’ (1934), boeken, waarin de
mystieke hoop op openbaring bijna met geloof overeen is te brengen. Zij dankt voor
Liefde die standhield, ofschoon de olie opbrandde, voor Waarheid, ofschoon zij niets
dan ‘drang’ naar waarheid bleef, voor Schoonheid, die noopte ‘in 't wonder van vorm
en kleur, van maat en klank’, heilige geheimen te verraden. Nog blijft zij hopen, dat
eenmaal, als zij sterft, ‘het weefsel van ruimte en tijd’ zich voor haar verscheurt:
Maar zoo 'k dit beleven niet waardig ben,
laat dan, aan d'overzij der diepe wateren,
mijn wezen, als een pijl gericht,
toevliegen recht op uw Omneetlijk Licht.

Dit is de laatste hoop, die het leven niet kan ontnemen. Maar als iemand verdiend
heeft, dat de dood dit schenke, dan zij, van wie zoveel bezieling uitgegaan is, toen
zij nog onder ons verkeerde, immer werkzaam, immer vibrerend van innerlijke vaart
‘als een pijl gericht’, zichzelf niet tellend. Zij zal niet sterven. Zij is niet ‘gestorven’,
zij is met de door haar bezongen wolken
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achter een einder verdwenen; zij is ‘ontslapen’, zij slaapt als de stille schepen op het
strand.

Wereldschrijvers van nabij
Nu wij hier bij het naderen van de nacht, die de twee langste dagen van het jaar 1950
verbindt, zijn bijeengekomen in de nabijheid van de zee, die alle werelddelen voor
elkaar openstelt, om de opening bij te wonen van een letterkundige tentoonstelling,
genaamd ‘Wereldschrijvers van nabij’, moge ik enige ogenblikken uw aandacht
bepalen bij de herdenking van een onherstelbaar verlies, dat precies tien jaar geleden
door Nederland, en door de Nederlandse literatuur in het bijzonder, tegen het einde
van deze nacht en op zee werd geleden. Het zal morgen, als de zon weer opgaat, tien
jaar geleden zijn, dat een naar Engeland koersend Nederlands schip, waarop zich de
dichter Marsman bevond, werd getorpedeerd en verging. De dood van Marsman was
voor onze letteren, wat voor Walcheren de verwoesting van Middelburg was. Er
werd een bloem in het hart getroffen, en de slag was zo hard, omdat hij zo nodeloos
was. Een beroemde Amerikaanse versregel luidt: laat het verleden zijn doden
begraven. Ik moet bekennen, dat ik ten aanzien van Marsman de kracht niet heb
opgebracht om hem aan het verleden over te laten. Marsman is nog altijd voor mij
niet een dode van gisteren, maar een dode van vandaag. Hij is nog steeds aanwezig,
posthuum aanwezig. Dit wordt niet verklaard door de persoonlijke herinneringen
aan zijn lenige geest en strenge eerlijkheid, die hij in mij en talloze anderen heeft
nagelaten, en niet door zijn springlevende taal en versvernieuwingen, waardoor hij
bij uitstek de meester bleef, blijft en nog lang zal blijven voor alle Nederlandse
dichters jonger dan hij, en voor allen - zonder uitzondering -, die nieuwe paden
betreden en zullen betreden. Neen, Marsmans aanwezigheid wordt alleen verklaard
door zijn ziele-adel, - want ik heb geen ander woord
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voor de bevrijde staat van menswaardigheid, die de mens slechts kan bereiken door
moeizame zelfoverwinning. Marsman heeft op zijn korte levensweg, die hij zo haastig
bewandelde, vele malen zichzelf achter zich gelaten, voordat hij zichzelf had
gevonden. Zijn geboortedorp Zeist, met het ouderhuis, de kerktoren en de
Hernhutterschool; zijn gepassioneerde jeugd; zijn reizen naar het na-oorlogse
Duitsland van 1920; zijn Sturm-und-Drang decadentie en expressionisme; zijn
staatkundig beeld van Nederland; zijn rol in de maatschappij en in de letteren; zijn
kring van gelijkgestemde vrienden - hij had al deze facetten van zichzelf achter zich
gelaten om ten slotte te ervaren en aan den lijve te ondervinden, dat er slechts twee
dingen bestonden: het individu en het universum, en het individu slechts in zoverre
het zichzelf tot een universum opvoedde. Om een term te gebruiken uit de
geschiedenis van Europa, en wel uit de verre eeuwen, toen de menselijke geest zich
in zijn scheppingen nog niet liet bepalen door staatkundige en kerkelijke grenzen: Marsmans levensweg had hem gebracht tot de Latiniteit. Hij had de betoverende
Middellandse Zee, die door Odysseus werd bevaren van de Zuilen bij Gibraltar tot
de Hellespont en aan wier kust Marco Polo en Columbus het levenslicht zagen, reeds
vroeger ontdekt in reizen naar Spanje, Sicilië, Italië en Zuid-Frankrijk, maar hij zag
haar eerst aan het einde van zijn weg als de eeuwige bron van de creatieve geest, als
het bolwerk der cultuur. Omringd door Europa, Azië en Afrika, die zij tot één
drievoudig continent maakt, verbindt zij het veelvuldige, mengt wijnrank, roos en
ivoor, verenigt tempel, kruis en moskee, zoals de regenboog kleuren verenigt, en is
zodoende het natuurbeeld van de universele geest, hetzij deze zich uitdrukt in het
vervoerende lied der mythologische Sirene of in woorden van Griekse wijsheid. In
de dichter-autobiografie, ‘ Tempel en kruis’ genaamd, die vlak voor zijn dood
verscheen, heeft Marsman ons zijn levensweg met de hem eigen onomwonden
eerlijkheid geduid. Het boek eindigt met een ode aan de Middellandse Zee, een
gedicht, dat als zijn uiterste wil is te beschou-
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wen voor toekomstige schrijvers. Ik hoop dat u mij zult veroorloven het u voor te
lezen.
‘Wie schrijft, schrijv' in den geest van deze zee
of schrijve niet; hier ligt het maansteenrif
dat stand houdt als de vloed ons overvalt
en de cultuur gelijk Atlantis zinkt;
hier alleen scheert de wiekslag van het licht
de kim van het drievoudig continent
dat aan ons lied den blanken weerschijn schenkt
van zacht ivoor en koolzwart ebbenhout,
en in den dronk den geur der rozen mengt
met de extasen van den wingerdrank.
hier golft de nacht van 't dionysisch schip
dat van de Zuilen naar den Hellespont
en van Damascus naar den Etna zwierf;
hier de fontein die naar het zenith sprong
en regenbogen naar de kusten wierp
van de moskee, de tempel en het kruis.
hier heeft het hart de hooge stem gehoord
waardoor Odysseus zich bekoren liet
en 't woord dat Solon te Athene sprak;
en in de branding dezer kusten brak
de trots van Rome en van Babyion.
zoolang de europeesche wereld leeft
en, bloedend, droomt den roekeloozen droom
waarin het kruishout als een wijnstok rankt,
ruischt hiér de bron, zweeft boven déze zee
het lichten van den creatieven geest.’

Dit gedicht van Marsman, met al zijn barokke beelden en slingerende associaties, is
een wereldgedicht. Toen Marsman het schreef, was hij - evenals bij het schrijven
van zijn andere gedichten - een wereldschrijver. Er bestonden voor hem zijn in-
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dividu en zijn universum. Zijn individu was zijn stem, zijn universum was de
Latiniteit, de eenheidsgedachte der mensenwereld. Ik denk dikwijls, dat het voor
Russische en Amerikaanse schrijvers natuurlijker is een wereldschrijver te zijn, dan
voor ons Europeanen. Een Rus of Amerikaan wordt geboren in een onmetelijk gebied
en hun wereld bestaat uit veel volken en rassen en vermengde variëteiten. Hun land
zelf is reeds een beeld van de wereld. Zij behoeven geen grenzen te overschrijden
om het onbegrensd universum te leren kennen. Wij Europeanen, verdeeld als wij
zijn in staten, talen, standen en andere instellingen, kunnen geen vleugel uitslaan,
zonder dat we een grens moeten schenden of een obstakel overwinnen. Een Europees
schrijver kan geen wereldwerken schrijven zonder zijn vaderland te verlaten. En
verlaten heeft altijd de bitterheid van verzaken. Hoe bevoorrecht waren Multatuli en
Couperus, twee onzer weinige wereldschrijvers, die steeds Indonesië, het land van
werkkring en jeugdherinnering, in Nederland schrijvend, voor ogen bleven houden.
En nochtans waren zij rusteloze reizigers. Als ik goed zie en het zich-verplaatsen
voor schrijvers een voorwaarde is om wereldschrijvers te worden, inzonderheid in
Europa, dan zijn de condities na de tweede wereldoorlog, hoewel de souvereine
nationaliteiten bezig zijn te verdwijnen, voor de schrijver niet gemakkelijker
geworden. Tal van nieuwe barrières zijn opgeworpen. Ik wil niet betogen, dat de
schrijver een kosmopoliet moet zijn. Hij zal zijn geboortestreek nooit verloochenen,
evenmin als zijn milieu van herkomst. Men kan zich in de breedte, men kan zich ook
in de diepte verplaatsen en met het vergrootglas der herinnering een wereld in zijn
eigen bloed ontdekken. Want de atoomcel bergt evenveel geheime energie als de
sterrenruimte. Schrijvers van streekromans, als bij ons Theun de Vries en Antoon
Coolen, leveren juwelen van literatuur en bewandelen een rechtstreekser weg naar
het wereldschrijverschap dan schrijvers, die zonder liefde en persoonlijke ervaring
wereldvraagstukken of kosmische problemen aanroeren.
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Als wij niet reizen kunnen dan zeer beperkt, dan zullen wij de reizigers tot ons laten
komen. Zo hebben de initiatiefnemers en organisatoren van deze tentoonstelling
gedacht. Zij hebben aan levende wereldschrijvers over de gehele wereld verzocht,
hier niet met hun boeken - want die kennen we al - maar met persoonlijke documenten
aanwezig te zijn, om ons de sfeer te verraden, waarin hun werken ontstonden. Zo
krijgt het schitterende gedicht ‘Liberté’ van Paul Eluard, een wereldgedicht als geen
ander, een menselijke bekoring, als wij het handschrift zien waarin het meesterwerk
in gezegende uren werd neergeschreven. Zo verleent de Engelse romancier Charles
Morgan eerst de rechte waarde aan zijn Brits traditionalisme, als hij met documenten
aantoont, dat hij de eerste wereldoorlog als krijgsgevangene in Nederland doorbracht
en lid is, als enige Engelsman, van het Franse Instituut.
Zo leert deze tentoonstelling wereldschrijvers van nabij kennen. Wat zijn
wereldschrijvers? Wereldschrijvers zijn wereldburgers die schrijven, en die van hun
wereldburgerschap getuigenis afleggen. Ziehier wat ik u meegeef om te overdenken,
wanneer u straks, na de opening, de trappen naar de tentoonstelling bestijgt. Ik heb
gezegd.

Het huis Nijhoff
Toen Martinus Nijhoff, op 2 januari 1853, te Den Haag, in een nog naar verf en
zaagsel ruikend bovenvertrek van een perceel aan de Veerkade was ontwaakt, zich
had gekleed en de trap afdaalde naar de benedenruimte die hij onlangs tot boekhandel
voorlopig had ingericht, en zich begaf naar de voordeur om deze voor zijn eerste
klanten open te stellen, had hij zichzelf, of een magazijnbediende - indien hij toen
reeds een bediende had, aldus kunnen toespreken:
‘Mijn naam is Martinus Nijhoff. Ik ben juist een week geleden zes en twintig jaar
geworden. Ik heb mij met ingang van
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heden, luidens mijn advertentie in het ‘Nieuwsblad voor den Boekhandel’ als uitgever
en handelaar in oude en nieuwe boeken te Den Haag gevestigd. Zal mijn onderneming
slagen? Mijn afkomst en onderlegdheid waarborgen mij een redelijke kans. Mijn
voorouders zijn reeds meer dan een eeuw te Arnhem werkzaam geweest in het
boekenbedrijf, en juist honderd jaar geleden, in 1752, gaf mijn overgrootvader Jacob
zijn eerste boek uit. Geen foliant, maar toch wel iets meer dan een brochure. Mijn
grootvader Paulus heeft de moeilijke jaren van de Franse overheersing eervol, zij
het moeizaam, doorstaan. Mijn vader Isaäc Anne is als geschiedschrijver en archivaris
van Gelderland, maar evenzeer als ondernemend uitgever, de glorie van ons geslacht.
Hij heeft zijn bedrijf tot bloei gebracht door schoolboeken op het gebied van wiskunde,
aardrijkskunde en geschiedenis, die hij zelf schreef, uitgaf en vele malen moest
herdrukken, hetgeen hem in de gelegenheid stelde tot de publikatie van zijn ‘
Gedenkwaardigheden’, die hem een eredoctoraat en een blijvende naam in de wereld
der geschiedschrijving bezorgden. Hij is nu acht en vijftig, nog vol werkkracht en
zet te Arnhem zijn zaak en zijn studie voort, in beide gesteund door zijn oudste zoon
Paul, die als geleerde en zakenman zijn gelijke belooft te worden. Voor mij, als
tweede zoon, was in de Arnhemse zaak geen plaats meer. Na bij mijn vader de
beginselen van het vak te hebben geleerd, verliet ik - ik was toen een en twintig Arnhem en genoot het voorrecht enige jaren te mogen werken te Amsterdam, bij
Frederik Muller. Frederik Muller heeft zijn gelijke niet. Hij is de grootste en geleerdste
boekhandelaar ter wereld. Van hem heb ik geleerd wat een antiquariaat is, hoe men
catalogussen samenstelt, veilingen houdt en nochtans zijn voorraad verrijkt. Dat
klinkt wonderlijk, maar het boekenvak is een wonder. Het is even onuitputtelijk en
rijk als de menselijke geest zelf. Daarna werkte ik ruim een jaar bij Franck in Parijs.
Franck was geen Frederik Muller, maar zijn zaak is in de Rue Richelieu vlak tegenover
de Bibliothèque Nationale, en in Parijs gaat veel om. Soms bezocht ik drie veilingen
per dag,
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en toen Franck bemerkte dat ik werkte voor hem en geen eigen voordeel beoogde
zolang ik in zijn dienst stond, bood hij mij een betrekking aan op lange termijn en
stelde een compagnonschap in het vooruitzicht. In dit opzicht geleek hij toch op
Frederik Muller, die mij ook iets dergelijks had aangeboden. Wat te doen? Zou ik in
Parijs blijven? De barricadegevechten die ik in 1851 van nabij had gezien, maakten
mij de nadelen indachtig van een al te woelige stad. Ik vroeg mijn ouders om raad.
Mijn vader vreesde oorlog met Duitsland en raadde mij een langdurig verblijf in
Frankrijk af. Ik moest mij, zei hij, in Holland vestigen. Maar in welke stad?
Maandenlang correspondeerden wij hierover. Amsterdam was uitgesloten. Toen ik
bij Frederik Muller kwam, had ik hem beloofd mij nooit te Amsterdam te zullen
vestigen. Leiden was uitgesloten, omdat daar het glorierijke huis Luchtmans zo
glorierijk door Brill werd voortgezet. Ook Utrecht was vanwege de concurrentie
minder gewenst. Mijn ouders voelden voor Rotterdam, waar een familielid van ons
als dominee stond. ‘Geen beter kruiwagen voor een boekhandelaar’, schreef mijn
vader, ‘dan een dominee.’ Maar ik voelde niet voor Rotterdam, omdat daar, naar ik
vreesde, zo weinig oude boeken zouden te vinden zijn. Zo viel mijn keus op Den
Haag, vooral op aanraden van Holtrop, de bibliothecaris van de Koninklijke
Bibliotheek, de bibliograaf van wiegedrukken. Mijn vader had er vrede mee, vooral
omdat zijn vriend Bakhuizen onlangs uit het buitenland was teruggekeerd en daar
bij het Rijksarchief was gekomen. De teerling was geworpen. Op mijn reis van Parijs
naar Den Haag verbleef ik enige tijd te Brussel en te Gent, kocht daar een voorraad
boeken - van een goede kennis werd, met mijn vader als borg, ƒ7000 tegen 4%
geleend om zelfstandig te kunnen beginnen - en knoopte connecties aan met Gachard,
Serrure, Willems, en andere geleerden, die mij - naar ik hoop - te pas zullen komen.
Vervolgens reisde ik naar Den Haag, huurde voorlopig dit pand aan de Veerkade,
en weldra loste de schipper voor mijn deur de kisten met boeken die ik in België had
gekocht. Ik
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besteedde een maand aan de inrichting van mijn magazijn, aan bezoeken bij
Bakhuizen, bij Holtrop, - wiens vrouw zich als een tweede moeder jegens mij
betoonde -, reisde nog eens naar Arnhem om daar Kerstmis en mijn zes en twintigste
verjaardag te vieren - ik ben op tweede kerstdag geboren -, en nu is het 2 januari
1853 en open ik mijn zaak. Ik ben natuurlijk niet voorzienig, maar van één ding ben
ik zeker: alles komt terecht. *’ En dit zeggend, nam hij een plankje, waarop met
sierlijke letters ‘binnen zonder kloppen’ stond geschilderd, en hing het buiten de
voordeur die hij had ontgrendeld. Martinus Nijhoff had zich te Den Haag gevestigd.
Ik heb bij het aanvangsmoment van onze firma zo lang stilgestaan, omdat dit feitelijk
het uur is dat wij heden in deze intieme kring van genodigden herdenken. Wij leven
nu een eeuw later, en indien thans op alle zeeën schepen bevracht zijn met boeken
van onze firma, dan is dit het gelukkige gevolg van het gelukkige feit dat de stichter
honderd jaar geleden zoiets deed als een sluis openstellen.
Alvorens u zeer in het kort een beeld te geven van het verkeer dat gedurende een
eeuw in steeds toenemende mate door de sluis heeft plaatsgehad, wil ik iets vertellen
omtrent de constructie en de geleidelijke modernisering van het kunstwerk. Over de
constructie kan ik kort zijn. Een sluis heeft twee deuren, en zo is ook de firma van
haar oprichting af tweeledig geweest, namelijk enerzijds een oude en nieuwe
boekhandel, anderzijds een uitgeverij. Nog prijken, op koperen borden van gelijke
grootte, deze benamingen ‘oude en nieuwe boekhandel’ en ‘uitgeversbedrijf’
respectievelijk links en rechts van de toegang tot haar kantoren die u zojuist hebt
betreden.
Over de geleidelijke modernisering het volgende. Het huis aan de Veerkade werd
reeds na één jaar verwisseld voor een ruim pand in de Raamstraat. Men make geen
onjuiste gevolgtrekkingen uit het feit, dat Martinus Nijhoff, bij de aankoop
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van het huis in de Raamstraat, niet in staat was om zelfs de overdrachtskosten contant
te voldoen. Neen, dit gebrek aan contanten bewijst dat het hem aan de Veerkade zeer
goed was gegaan. Reeds in september 1853 had hij weer een reis naar België gemaakt
en heel zijn winst belegd in nieuwe aankopen. Het is altijd de trots van een Nijhoff
geweest, om te kunnen zeggen, zoals mijn vader placht te doen: ‘ik heb geen geld,
ik heb boeken’. Zo werkte dus de deur ‘oude en nieuwe boekhandel’ van aanvang
aan op volle toeren, maar de deur ‘uitgeverij’ werkte nog niet naar wens. Om hierin
te voorzien was een tijdschrift het aangewezen middel. Een tijdschrift schept
verbindingen met mensen wier geest voor de tijd van actueel belang is. Zo zien wij
Martinus Nijhoff, nauwelijks in de Raamstraat, een tijdschrift oprichten, genaamd
‘Maandblad tot afschaffing der slavernij’, dat heeft voortbestaan tot het doel waar
die naam van gewaagde, was bereikt. Voorts stichtte hij in 1860 het beroemde blad
‘De Nederlandsche Spectator’, onder redactie van zijn zwager Lindo, en met
medewerking van Bakhuizen van den Brink, Cremer, Lod. Mulder, Vosmaer, e.a.,
waarin heel, of althans half, letterkundig Nederland in de loop der jaren heeft
medegewerkt, en dat tot 1906 werd voortgezet. Vervolgens, in 1868, speelde Martinus
Nijhoff een grote rol bij de oprichting van het dagblad ‘Het Vaderland’, in de leiding
waarvan hij de eerste zes jaar bleef betrokken, en in hetzelfde jaar 1868 werd hij de
uitgever van de ‘Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis’, die sedert 1836 door
zijn vader en broer te Arnhem werden geredigeerd en uitgegeven. Want zijn vader
was in 1863, zijn broer in 1867 overleden. De ‘Bijdragen’, onder redactie gesteld
van R. Fruin e.a., hebben voortbestaan tot 1944 en bestaan sedert 1946 weder onder
de naam ‘Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden’. Ten slotte, omwille van
de eigenlijke bibliografie, stichtte hij in 1873 het tijdschrift ‘Bibliographische
Adversaria’, onder redactie van Arnold, Campbell en anderen, dat tot 1894 - het jaar
waarin Martinus stierf - heeft voortbestaan, en waarvan het tijdschrift
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‘Het Boek’, dat van 1912 tot heden hier wordt uitgegeven in wezen de voortzetting
is.
Toen de beide sluisdeuren aldus functioneerden, bleek weldra het vaarwater te
smal voor het verkeer. In 1877 werd verhuisd naar een groot pand in de Nobelstraat,
terwijl spoedig bovendien een pakhuis in de Juffrouw Idastraat in gebruik werd
genomen. Bovendien, in 1879, werd Boele van Hensbroek als medefirmant in de
leiding opgenomen. Gedurende meer dan een kwart eeuw - om precies te zijn, tot
1906 - is Boele als zodanig in de firma werkzaam geweest. Ook in hem gedenk ik
hier met eerbied een trouwe en waakzame sluiswachter. Zo overschrijden wij de
drempel van de nieuwe eeuw en tegelijkertijd wijzigt zich het verkeer. Het zeilschip
is vervangen door het stoomschip, de sluis moet verbreed en gemoderniseerd. De
man, die dit zou volbrengen was Wouter Nijhoff. Zoon van Martinus, opgeleid door
zijn vader en in het buitenland, wordt hij in 1891, vijf en twintig jaar oud,
medefirmant. Het jaar 1901 is kenmerkend voor zijn brede blik en werkzaamheid.
In dit jaar onderneemt hij zijn eerste reis naar Amerika en legt de grondslag voor de
geregelde betrekkingen tot de Verenigde Staten, die later, en in het bijzonder sedert
1924, zullen worden verstevigd en uitgebreid door W. Nijhoff Pzn. In hetzelfde jaar
1901 publiceert hij in ‘De Spectator’ een artikel, waarin hij de instelling van een
leerstoel in het Nederlands aan een der Amerikaanse universiteiten bepleit. Hiermee
geeft hij de eerste stoot tot de oprichting van het ‘Queen Wilhelmina Lectureship’
aan de Columbia University te New York. - In hetzelfde jaar 1901 publiceert hij de
eerste aflevering van zijn ‘Feuilles Provisoires’, het begin van zijn ‘Bibliographie
van postincunabelen’, die hij in de loop der volgende jaren zal samenstellen in
samenwerking met pater Dr. Kruitwagen en mej. Dr. Kronenberg. In 1906 schoeit
hij de boekhouding zijner zaak naar moderne leest, in 1908 koopt hij het pand aan
het Lange Voorhout waarin wij ons thans bevinden, doet daar een nieuwe behuizing
verrijzen naar het ontwerp van de architect Limburg, en brengt in 1910
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de kantoren der firma van de Nobelstraat hierheen over. In 1917 ondergaat de firma
een constructiewijziging. Zij wordt een naamloze vennootschap, al blijven de aandelen
familiebezit.
Men kan ook op andere wijze een beeld van de uitbreiding en modernisering geven.
De firma is onder haar collega's de eerste geweest die vrouwelijke medewerkers in
dienst nam en het werken in de avonduren afschafte. Ook het aantal medewerkers
verdient de aandacht. In 1891, toen Wouter Nijhoff firmant werd, had hij acht
medewerkers, in 1917 waren zij tot zes en twintig, in 1940 tot zes en vijftig gestegen.
Op het ogenblik is hun aantal ongeveer honderd vijf en twintig. Ten gevolge van
deze uitbreiding ging de firma in 1923 over tot de aankoop van het pand Lange
Voorhout 10 en het belendend perceel in de Kleine Kazernestraat, en in 1952 tot die
van het perceel Lange Voorhout 11. Ook de directie werd uitgebreid en gespecialiseerd
na de dood van Wouter Nijhoff in 1947. Maar alvorens hierover nog enige woorden
te zeggen, wil ik even stilstaan bij de schepen die de sluis passeerden, ik bedoel bij
de schrijvers ten behoeve van wie de firma bestaat en die zij erkentelijk herdenkt.
Niemand zal vergen dat ik nu een complete vlootrevue ga houden en men vergeve
mij indien ik soms de belangrijkste bodems mocht overslaan.
Martinus Nijhoff had terstond geluk. Door de opheffing van het Koninklijk Instituut
dat Koninklijke Akademie zou worden, kwamen in 1854 enige werken zonder uitgever
die nog door het Instituut waren ondernomen. Het waren Halbertsma's
‘Aanteekeningen bij Maerlant’ en Prudens van Duyses ‘Nederlandsche versbouw’.
Ik noem deze boeken omdat zij als eerste uitgaven eerbied verdienen en omdat zij
Martinus Nijhoff in contact brachten met het Ministerie van Binnenlandsche Zaken,
waaronder destijds ‘Kunst en Wetenschappen’ ressorteerde. Ook dit eerste contact
met de regering, sindsdien uitgebreid tot een goede samenwerking en verstandhouding
met vele der departementen, is alleszins vermeldenswaardig. Bij de namen die ik
reeds naar aanleiding van de eerste tijdschriften
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noemde, zal ik niet stilstaan, moet echter nog terloops gewagen van Bakhuizen, wiens
‘Studiën en schetsen’ hier in 1863 begonnen te verschijnen; van R. Fruin, wiens
‘Tien jaren’ hier in 1882 werden uitgegeven en wiens ‘Verspreide geschriften’ in
1900 zouden volgen; van Vosmaer, wiens ‘Rembrandt’, ‘Amazone’ en andere
belangrijke werken hier het licht zagen; van Holtrop en Campbell, wier
standaardwerken over de Nederlandse incunabelen hier respectievelijk in 1868 en
1874 verschenen. Voorts moet ik vermelden dat tussen 1862 en '88 De Jonges ‘De
opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië’ in 13 delen hier werd uitgegeven,
en eveneens dat sinds 1862 hier de ‘Staatsalmanak’ wordt uitgegeven, eerst in
samenwerking met Broese te Utrecht, na 1922 geheel voor eigen rekening en na 1946
voor rekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Zeker mag ik niet zwijgen
over een uitgave die sedert 1863 eveneens onafgebroken voortduurt. In dat jaar kwam
nl. Prof. Matthijs de Vries met een verzoek tot Nijhoff om de uitgave van het
‘Woordenboek der Nederlandsche taal’ op zich te willen nemen, een onderneming
die Nijhoff slechts dorst te aanvaarden nadat hij zich had verzekerd van de
medewerking van Thieme en Sijthoff. Dat ‘Woordenboek’, dat nog steeds in
afleveringen verschijnende is, werd in 1934 door de regering overgenomen, maar
Nijhoff bleef - want Thieme en Sijthoff hadden zich toen reeds teruggetrokken - de
uitgever. In aansluiting hierbij verscheen in 1872 de eerste druk van Van Dales
‘Woordenboek’, waarvan in 1950 een zevende druk, bewerkt door Kruyskamp en
De Tollenaere, in het licht werd gezonden. - Volgt, in 1876, de eerste uitgave van
de ‘Wetboeken’, samengesteld door J.A. Fruin, 18 maal herdrukt, het laatst in 1952,
waarbij de naam van de Rotterdamse advocaat Mr. N.J. Brink, de laatste bewerker,
dankbaar zij vermeld. - Volgt, in 1882, de uitgave in afleveringen van het
‘Middelnederlandsch woordenboek’ van Verwijs en Verdam, tijdens welke uitgave
eveneens Verdams ‘Middelnederlandsch handwoordenboek’ hier in 1908-1911 het
licht zag, dat in
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1932, 1945 en 1949 herdrukt werd, aangevuld door C.H. Ebbinge Wubben. - Volgt,
in 1884, de oprichting van het tijdschrift ‘Archief voor Nederlandsche
kerkgeschiedenis’, dat tot 1899 heeft bestaan en in 1900 overging in het ‘Nederlandsch
archief voor kerkgeschiedenis, nieuwe serie’, tot heden toe hier verschenen. In verband
hiermee noem ik dankbaar de namen van de hoogleraren Pijper, wiens ‘Beknopt
handboek tot de geschiedenis des christendoms’ in 1924, en Lindeboom, wiens
‘Geschiedenis van de Nederlandsch hervormde gemeente te Londen’ in 1950,
tegelijkertijd in het Nederlands en in het Engels, het licht zag. - Volgt, in 1895, de
verschijning van de eerste druk van de ‘Encyclopaedie van Nederlandsch Indië’, die
in 1905 gereed kwam, en waarvan tussen 1917 en 1921 een tweede bijgewerkte druk
verscheen, beide voor gezamenlijke rekening met de firma E.J. Brill. In aansluiting
hierbij noem ik de naam van De Kat Angelino, wiens ‘Staatkundig beleid en
bestuurszorg in Nederlandsch Indië’ in 1929 verscheen, en die van J. Kunst, wiens
‘De toonkunst van Java’, verschenen in 1934, in 1949 een uitgebreide wederuitgave
in het Engels beleefde. - Volgt, in hetzelfde jaar 1895, de oprichting van het tijdschrift
‘Archief voor de verzekerings-wetenschap en aanverwante vakken’, dat tot 1919
heeft bestaan en van 1922 tot heden wordt voortgezet onder de naam ‘Het
verzekeringsarchief’. - Volgt in 1903 de verschijning van de eerste aflevering van
de ‘Art typographique’. - Volgt, in 1908, de oprichting van de beroemde
Linschoten-Vereeniging, beogend de uitgave van oude scheepsjournalen en
reisbeschrijvingen. Tussen 1909 en 1952 zijn 54 delen verschenen. Het is onmogelijk
alle namen op te noemen, maar even onmogelijk om die van Ijzerman, Rouffaer en
l'Honoré Naber te verzwijgen. - Volgt, in 1911, de uitgave van de ‘Geschiedkundige
atlas van Nederland’, die in 1938 gereed kwam. Vanzelfsprekend noem ik hierbij de
naam van A.A. Beekman, en tevens die van P.J. Blok, A.W. Bijvanck en P.J. van
Winter, hoogleraren wier namen ook in verband met andere belangrijke uitgaven in
onze fondscatalo-
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gus voorkomen. - Volgt, ook in 1911, de uitgave van het jaarboekje ‘Parlement en
kiezer’, dat tot heden wordt voortgezet, en waaraan de namen Jungmann en Van
Iterson zijn verbonden. - Volgen, in 1919, de oprichting van het tijdschrift ‘Genetica’,
gewijd aan erfelijkheids- en afstammingsleer, dat tot heden bestaat, waarbij ik mij
bepaal tot het noemen van J.P. Lotsy en Prof. Sirks, en de oprichting van het tijdschrift
‘De West-Indische Gids’, eveneens tot heden verschijnend. - Inmiddels verschijnt
al sedert 1909 ‘Nijhoff's Index op de Nederlandse periodieken van algemene inhoud’,
eertijds bewerkt door Van Huffel, thans door D. de Jong. - Volgen, in de twintiger
jaren van deze eeuw en daarna, de zogenaamde handboeken. De letterkundige
geschiedenis door Prinsen, de staatkundige geschiedenis door Gosses en Japikse, de
parlementaire geschiedenis door Van Welderen Rengers, het ‘Handboek voor het
luchtrecht’, door Goedhuis, dat voor het Nederlands octrooirecht door Telders; en
andere, waarvan ik alleen nog noem Sirks ‘Handboek der algemeene erfelijkheidsleer’,
en het leerboek van het Nederlandse strafprocesrecht door J.M. van Bemmelen. Volgen, in 1934-1939, de negen delen van Lorentz' Collected papers en de oprichting
van Physica, het internationale tijdschrift voor natuurkunde. - Volgt, van 1936 tot
1947, de uitgave in afleveringen van Hoogewerffs ‘De Noord-Nederlandsche
schilderkunst’, aansluitend bij de ‘Noord-Nederlandsche miniaturen’, uitgegeven
door A.W. Bijvanck en G.J. Hoogewerff tussen 1921 en 1925.
Het spijt me dat mijn stof mij noodzaakt wat lang van stof te zijn, maar ik moet u
nog een zevental namen en enige jaartallen en werken noemen.
1897-1899 verschijnt Colenbranders ‘Patriottentijd’ in 3 delen.
1919-1924 Oudemans' ‘Enumeratio systematica fungorum’ in 5 delen.
1921-1939 verschijnen de ‘Capita zoölogica’, een reeks verhandelingen op
zoölogisch gebied van Van Oort e.a.
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1922-1935 verschijnen Van Oorts ‘Ornithologia Neerlandica’. De vogels van
Nederland.
1925-1933. Uitgave van Wieders ‘Monumenta cartographica’.
1928-1936. Uitgave van Van Marles standaardwerk over de Italiaanse schilderkunst.
1931-1939. Uitgave van Wouter Nijhoffs ‘Nederlandsche houtsneden’.
Van D.F. Scheurleer zijn tal van werken sedert 1878 door Nijhoff uitgegeven.
Noemen wij zijn ‘Onze mannen ter zee’ en ‘Van varen en van vechten’, respectievelijk
in 1911-1914 en 1915 verschenen, en zijn eveneens in het laatstgenoemde jaar
verschenen ‘Enchiridion van Epictetus’, waarvan in 1951 een zesde druk van de pers
kwam.
Ten slotte noem ik ‘Huisraad en binnenhuis in Nederland in vroeger eeuwen’, van
Sluyterman, verschenen in 1918 en bij herhaling herdrukt; voorts zijn ‘Oude
binnenhuizen in Nederland’ van 1908, en zijn in samenwerking met Cornette
samengestelde ‘Oude binnenhuizen in België’ van 1913, bij welke boeken zich als
vanzelf aansluit het boek van Anna G. Bienfait ‘Oude Hollandsche tuinen’, verschenen
in 1943.
Zo ben ik genaderd tot de laatste decade van de eeuw die wij overzien, en de titels
der nu volgende uitgaven zijn zo recent, of zo algemeen bekend, of beide, dat ik
volstaan kan met de namen van enige schrijvers te noemen: Umbgrove, Ter Meulen,
I.J. Brugmans, Brummel, Boeles, Sipma, Tammes, Telders, Husserl, van de Waal,
Frederiks. Wie meer over deze schrijvers wil weten, raadplege het hier uitgegeven
‘Wie is dat?’ en zal, naar ik hoop, niet worden teleurgesteld. Naamloos vermeld ik
nog ‘Plant and soil’, uitgave in afleveringen sinds 1949 voor het Genootschap voor
Landbouwwetenschap, en ‘Applied scientific research’, tweeling-uitgave voor het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs en twee andere verenigingen van toegepaste wisen natuurkunde.
Nu zou ik, indien ik consciëntieus was, juist halverwege mijn toespraak zijn. Want
terwijl ik uw aandacht richtte op de rech-
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tersluisdeur, het uitgeversbedrijf, hebben wij de linker, het antiquariaat en sortiment,
uit het oog verloren. En deze hebben evenzeer voortgewerkt, zoals het hart blijft
kloppen naast de in- en uitademende longen en elkaar over en weer aan het leven
doen deelnemen. Maar ik zal, om uwentwil, kort zijn en volstaan met de bedrijvigheid
van het antiquariaat te schetsen door de vermelding dat er van 1853 tot heden niet
minder dan 708 catalogussen zijn verschenen, en als u begrijpt dat een catalogus een
lijst is van titels van boeken in een zeker vak, welke lijst op zichzelf reeds voor de
studerende of deskundige als literatuuropgave van belang is, en dat nimmer enig
boek werd vermeld dat niet werkelijk aanwezig was en verkrijgbaar werd gesteld,
dan begrijpt u welk een arbeid van inkoop en verkoop, welk een kennis en overzicht,
elke catalogus heeft vereist. Ik kan niet nalaten te vermelden catalogus 236, Indië;
catalogussen 261-265: Nederlandse topografie; 300: Nederlandse geschiedenis; 316:
De Philippijnen; 358: De Tachtigjarige Oorlog; 396: Livres rares et curieux; 408:
België; 518: Hollanders in Amerika; 519: Spaanse en Portugese boeken; 595:
Philosophie; 608 en 609: Kerkgeschiedenis; 679: Internationaal recht en diplomatieke
geschiedenis; 696: Sociale en politieke economie, en doe dit alleen om u een beeld
te geven van het uitgebreide terrein dat de catalogussen bestrijken tussen Japan en
Canada, de Vrouw, het Toneel en het Socialisme.
Nu wij beide sluisdeuren weer overzien, richt ik het woord tot de huidige sluiswachter,
zo dit woord nog een juiste aanduiding is voor de deskundige specialisten die het
ingewikkeld organisme op het ogenblik bewaken en bedienen. Namens de familie
spreek ik een woord van hulde uit voor de president-directeur, Wouter Nijhoff, en
voor zijn mededirecteuren Gilhuys en Dijkema voor de wijze waarop zij, onder de
algemene leiding van eerstgenoemde, hun taak sedert 1951 gezamenlijk vervullen.
De heer Gilhuys is reeds een halve mensenleeftijd in de firma werkzaam en heeft
zich onontbeerlijk gemaakt, speciaal
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op het gebied van administratie en boekhouding, de heer Dijkema, voorheen opgeleid
bij Van Holkema en Warendorff en naderhand directeur van de Erven Bohn te
Haarlem, heeft anderhalf jaar geleden de leiding van de afdeling uitgeverij op zich
genomen. Ik spreek de hoop uit dat beide voorbeeldige werkers nog lange jaren hun
beste krachten aan de firma zullen willen geven.
Dit geldt ook u, Wouter Nijhoff. Gij zijt ruim vijf en dertig jaar in de firma
werkzaam, werd precies vijf en twintig jaar geleden mededirecteur, voerde de
éénhoofdige leiding tussen 1947 en 1951, en hebt thans als president-directeur de
algemene leiding en supervisie. Uw taak is zeer zwaar, maar weinig zwaarder zelfs
dan die van uw illustere voorgangers, uw grootvader en oom. Gij moet hun werk
voortzetten en nog altijd doen groeien. Een beheerder en wetgever heeft het m.i. vaak
moeilijker dan degeen die het land ontdekte en ontgon. Doordat gij Nijhoff heette,
kwaamt gij getekend op de wereld en er werd veel van u verwacht toen gij evenals
uw vader, uw oom en hun voorvaderen uitgever en boekhandelaar werd. Die
verwachtingen hebt gij niet alleen niet beschaamd, gij hebt ze overtroffen. Indien de
firma Martinus Nijhoff zich op het ogenblik voornamelijk bezig houdt met import
en export van wetenschappelijke werken en relaties onderhoudt met alle
wetenschappelijke instellingen en bibliotheken over de gehele wereld, dan is dit aan
uw onvermoeide werkzaamheid, uw bekwaam beleid en uw innemende
persoonlijkheid te danken. Aanvaard onze oprechte erkentelijkheid en hulde. Ik heb
dit tot u gezegd namens de familie, en vooral namens ons beider grootvader, wiens
naam ik draag, en namens hem, wiens naam gij draagt, mijn vader, die niet ten
onrechte altijd zoveel vertrouwen in u heeft gesteld.
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Aanvulling
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Otto van Rees
Er zijn artiesten die als het ware een dubbele persoonlijkheid hebben. Men heeft
moeite, als men zo iemand persoonlijk ontmoet, de mens die men ziet met de artiest
die hij is te combineren. Zo doet Stravinsky, als men hem ziet, aan een
cavalerie-officier denken, en maakt André Gide, de schrijver van L'immoraliste, de
indruk van een Engelse dominee. Zij presenteren, buiten hun werk om, reeds een
voltooide menselijke gestalte.
Geheel anders is het met Otto van Rees. Wie hem ontmoet denkt: een artiest; maar
die vage term is tegelijk zo veel meer en zo veel minder zeggend dan dominee of
cavalerie-officier, dat men, als men zijn fijne gelaatstrekken beschouwt, zich
voortdurend afvraagt: wie is hij? wat is hij? en in een soort onbestemde spanning
blijft. Ik heb dikwijls de gewaarwording gehad, als ik Otto in Parijs of Utrecht
ontmoette, dat ik Van Rees (bij wijze van spreken) niet herkende, hoe markant hij
er ook uitziet, eer wij de trap naar zijn atelier waren opgegaan, hij het licht had
ontstoken, en ik hem staan zag temidden van zijn werk dat doek aan doek langs de
muren stond. Dan herkende ik hem, zoals men een herder herkent aan de schapen,
Zwitserland aan de bergen, en de hei aan de hei. Hier vult, in plaats van elkaar te
camoufleren, de artiest de mens, de mens de artiest aan. Zij zijn elkaars wezenlijkst
kenmerk.
Ik heb deze zomer in Bretagne gereisd. Ik zou dit natuurlijk hier niet vermelden, als
ik niet gedurende deze reis bij herhaling aan Otto van Rees gedacht had, en niet
hoopte met deze touristen-impressie u een suggestie omtrent zijn werk te geven.
Maar eerst een vraag. Wat ziet u voor u, als u het woord ‘kerk’ zegt? Ik voor mij zie
een hoog gebouw, met een toren of een dubbele toren, met een lichtkoepel op het
lange dak van het schip, met een kruis op die koepel, en met een kruis en een haan
op de torenspitsen. Dit ziet u niet in Bretagne, voor zover Bretagne nog niet Frankrijk
is, maar Bretagne is gebleven. Een
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kerk is daar een kleine zandstenen kapel, niet groter dan een boerenarbeiderswoning;
geen toren, hoogstens een klokkespitsje op de nok van de gevel, waar de klok, als
hij luidt, naar oost en west in naar buiten beiert; geen haan, geen kruis, behalve, in
het zandsteen uitgehouwen, soms boven de deur. Men zou aan niets kunnen zien dat
dit een heiligdom was, als het niet door hoge bomen omringd was, en als er niet,
meestal terzijde van de kerk maar steeds binnen de kring der bomen, een zogenaamde
‘calvaire’ stond. Deze ‘calvaires’ zijn het wonder van Bretagne. Het zijn oude heidense
altaartafels, van hun voetstuk gekanteld en overeind gezet, waarop uiterst primitief,
soms omringd door Bijbelse tafrelen, soms ook niet, de gekruisigde Jezus is
ingebeiteld. Voor latere en meer gecultiveerde calvaires heeft men de moeite genomen,
in plaats van die gekantelde steen, een echt kruis op een voetstuk op te richten. Tal
van figuren op dit voetstuk omzwerven Jezus' voeten, en zelfs op de dwarsbalk,
boven Zijn armen en hoofd, verheffen zich de uit de Passie bekende gestalten, Petrus
en de Dienstmaagd, de Haan en Pilatus, de geselende soldaten. Elke kerk in Bretagne
heeft zijn calvaire tussen de bomen. Hoe rijker de kerk, hoe moderner en bewerkter
is de calvaire. Maar ik moet u eerlijk bekennen - al druist dit in tegen wat Carl
Baedeker zegt - dat hoe primitiever de calvaire is hoe meer hij mij aanspreekt. Ik
houd van de opgerichte hunnebedsteen, die even aan een ei op zijn punt doet denken,
en waarin, op het bemoste oppervlak, het Gelaat met doornenkroon, de Handen en
de Voeten met spijkers, de wond in de Zijde, in boerse omtrekken te onderscheiden
staan.
Het is bij deze wonderen van ademhalende steen, van nauwelijks geschetste
onvoltooide gestalten, van natuurlijke kleuren half weer verweerd, dat ik aan het
werk van Otto van Rees moest denken. Zijn bruin is dat van noten, zijn blauw dat
van water. Zijn voorwerpen, losgerukt uit een achtergrond van zandsteen, schijnen
daarin weer halfweg terug te keren, als de
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kleur ze niet weerhield. Is hij een primitief? Ja, als men met mij aanneemt, dat Van
Gogh primitiever is dan Memlinc, echt primitief, dat wil zeggen: noodgedwongen,
ja, het zichzelve kwalijk nemend. Kijk naar Van Rees' portretten: welk een égards
ten opzichte van het model. Maar ik wil hier niet bij stilstaan, ik wil alleen nog enkele
woorden zeggen over zijn Bijbelse stukken, zoals het kleine stukje ‘De Annunciatie’,
waar ik zeer op gesteld ben, en de grotere tafrelen als ‘De Verloren Zoon’ of ‘Lot
en zijn dochters’, waar ik bij de Bretonse calvaires het eerst aan dacht, en die in hun
genre in de Nederlandse kunst van tegenwoordig naar mijn weten door niemand
overtroffen worden. Ik heb dan tevens gelegenheid om het begrip ‘primitief’, zoals
ik het inzie, wat duidelijker te maken.
Als u met Kerstmis onder de kerstboom de stal van Betlehem staan ziet, met de
ster boven het besneeuwde dak, met de os en de ezel, met herders en koningen
gezamenlijk knielend op de drempel, heeft u - de uitvoering daargelaten - of liever,
heb ik de indruk, hier het oorspronkelijkst van het goddelijk wonder voor ogen te
hebben. En toch is, vergeleken bij de weinige woorden die Lucas er aan wijdt, dit
alles decoratie, en zelfs decoratie, die dit beeld, door het te omkransen, van de rest
van het bijbelverhaal apart stelt en afsnijdt. Er staat niets anders over de stal in het
evangelie van Lucas, dan dat Maria, toen het kind geboren was, ‘het wikkelde in
doeken’, en ‘zij legde het in de kribbe, omdat voor hen geen plaats in de herberg
was.’ Uit deze bijzin van enkele woorden: ‘omdat voor hen geen plaats in de herberg
was’, zijn alle overleveringen voortgekomen van Maria en Jozef tevergeefs door
Betlehem naar nachtkwartier zoekend en eindelijk in een stal een onderdak vindend.
In het Grieks staat voor ‘herberg’ het woord ‘kataluma’, dat letterlijk ‘uitspanning’
betekent. ‘Karavanserail’ heet het tegenwoordig in het oosten. Zulk een hotel bezit
slechts één grote kamer, op de eerste verdieping, een zeer ruime zaal, waarin alle
gasten, als in een berghut, op stro op de vloer de nacht doorbrengen. De
beneden-verdieping is een open ruimte, waar de
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kamelen en ezels overnachten.
Maria en Jozef hadden er blijkbaar de voorkeur aan gegeven bij de dieren te
vertoeven, dan in één vertrek met al die vreemdelingen te slapen. Het woord
‘kataluma’ komt nog maar éénmaal in de Bijbel voor, en wel juist als de naam voor
de laatste zaal, waar Jezus vertoefd heeft, te weten de zaal waar Hij met zijn discipelen
het avondmaal gebruikte. - ‘Heer’, vragen de discipelen, ‘waar wilt Gij dat wij het
Pascha bereiden?’ En Jezus geeft Petrus en Johannes opdracht de stad in te gaan en
een man met een kruik met water te volgen die zij ontmoeten zullen. In het huis waar
hij zal binnengaan moeten zij tegen de bewoner zeggen: ‘De meester zegt u: waar is
de opperzaal waarin ik met mijn discipelen het Pascha kan eten?
- Welnu, dit woord ‘opperzaal’ luidt in het Grieks ook ‘kataluma’; en de
Statenvertaling, door ditzelfde woord, dat slechts tweemaal voorkomt, ééns met
‘herberg’ en ééns met ‘opperzaal’ te interpreteren, verbreekt hiermede het
geheimzinnig verband dat door dit enkele woord gelegd wordt tussen Jezus' eerste
en laatste verblijf op aarde, tussen zijn komst temidden der dieren in de
benedenruimte, en zijn afscheid temidden der mensen in het voor de mensen bestemde
gedeelte der ‘kataluma’.
En nu behoort, voor zover ik zien kan, Otto van Rees niet tot die exuberente artiesten
die de Stal tot een wonder van rijkdom omtoveren met van alle zijden ontleende
attributen, maar tot die vrome primitieven die over het woord ‘kataluma’ mijmeren
en wat het inhoudt, en daar hun verrukking in vinden.
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Voorwoord
Bij ‘Wat straks?’. Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede
van 3 januari 1945
Waarde Lezer,
Het zal waarschijnlijk onnodig zijn mij nader bij u bekend te maken, als ik u vertel
hoe ik heet. Mijn naam is Plak... Wat! Zegt u dat niets?... Ik ben uw meest gezongen
en minst vergankelijke dichter... Nog niets?... Ik zal u op weg helpen door u mijn
voornaam te noemen: Johannes. Johannes werd spoedig door mijn vader tot Han
verkort, door mijn moeder tot Hannetje verlengd en door mijn baker tot Handje
verbasterd. Zo ben ik blijven heten. Mijn naam luidt voluit Handje Plak... Aha, nu
lees ik op uw lippen een teken van herkenning, want reeds hebt ge geglimlacht en
mijn liedje geneuried: Handje Plak, ga naar de markt, koop een koe... Ziet u wel dat
ik geen onbekende voor u was. Gij weet zelfs dat ik op zekere dag een koe kocht;
verder weet gij, als gij het liedje nog even vervolgt, dat ik, door naastenliefde
gedreven, de lever met de wever en de pens met de zieke mens heb gedeeld. Deze
daden van barmhartigheid hebben in deze onbarmhartige wereld mijn naam zodanig
beroemd (lees: verdacht) gemaakt, dat mijn overige werken, inzonderheid mijn
gedichten, naamloos moesten blijven om niet eveneens in opspraak te geraken en
voor kinderen verboden te worden. Zo weten slechts weinig Nederlanders dat ik,
Handje Plak, de dichter ben van al hun kinder- en bakerrijmen, waarvan men de
schrijver niet weet.
De verspreiding van mijn dichtwerk is geenszins tot Nederlands grondgebied
beperkt gebleven. Niet alleen wordt het in Oost- en West-Indië, in half België en
Zuid-Afrika gezongen, maar duizenden, ja tienduizenden Oostenrijkse en Hongaarse
kinderen hebben het leren kennen toen zij na de vorige wereldoorlog hier gastvrijheid
ondervonden om wat
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‘bij te spijkeren’. Zij zijn met bolle wangen en mijn liedjes op de lippen naar hun
vaderland teruggekeerd. Een tiental jaren geleden te Wenen en Budapest vertoevend,
deed het mij goed te bemerken dat men Holland en Handje Plak daar nog in ere hield.
Toen nu onlangs Dr. Seyss Inquart, die onder de titel rijkscommissaris tijdelijk hier
te lande een tijdelijke macht vertegenwoordigt, tot het hongerende Nederlandse volk
de vraag richtte ‘Wat nu?’, heb ik gemeend begrijpelijke taal tot hem te spreken als
ik hem antwoordde in de taal mijner kinderrijmen. Ik heb dit antwoord ‘Wat straks?’
gedoopt en doe het hierbij het licht zien, niet zonder het courantenverslag van des
Doctors radio-rede volledig te citeren, daar ‘woord en wederwoord’ mijn
rechtsbeginsel was, is en zal blijven. En daar het oog ook wat wil, heb ik enige
argeloze krabbels de versjes doen begeleiden. U een aangenaam uur met mijn werk
toewensend, verblijf ik
met de meeste hoogachting
Uw
HANDJE PLAK
Ergens in bezet Nederland
Februari 1945
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Verantwoording

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1207
Aan het slot van zijn verantwoording bij het derde deel van het ‘ Verzameld werk’
van Martinus Nijhoff, dat december 1954 verscheen, merkte de tekstverzorger, Gerrit
Kamphuis, op, dat: ‘een verhuizing en werkzaamheden op ander gebied (hem) de
gelegenheid ontnamen het persklaar maken van dit deel in het beraamde tijdsbestek
te voltooien’. Deze werkzaamheden maakten het hem in de daarop volgende jaren
eveneens onmogelijk de verzorging op zich te nemen van het zeer bewerkelijke
tweede deel, dat hij voornemens was geweest nà het derde deel te laten verschijnen.
Hij zag zich genoodzaakt deze taak over te dragen aan degeen die hem ook reeds bij
het derde deel had terzijde gestaan.
Het proza van Nijhoff, dat in dit deel bijeengebracht is, bestaat voor het grootste
deel uit kritisch werk. Van dit werk is slechts een klein gedeelte door de schrijver
zelf in boekvorm gepubliceerd, zodat het merendeel eerst opgezocht moest worden
in de talrijke dag-, week- en maandbladen waaraan hij van 1919 tot aan zijn dood in
januari 1953 had meegewerkt. Dit speurwerk heeft de heer G.H. 's-Gravesande bijna
geheel voor zijn rekening genomen, waarvoor hem grote erkentelijkheid verschuldigd
is. Zijn bibliografisch materiaal werd nog aangevuld door de heer Henri A. Ett, die
vooral de maandbladen gecontroleerd heeft.
Terwille van de eenheid van spelling binnen dit deel zijn alle artikelen en prozastukken
in de thans gangbare spelling overgezet. De spelling der citaten is echter niet
gewijzigd.
Op verbeteringen van kennelijke zetfouten na, die vooral in de krantenartikelen
voorkwamen, en met enkele wijzigingen bij inconsequente interpunctie, is in deze
uitgave de tekst der publikaties zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Voor de
artikelen die door Nijhoff in zijn enige essaybundel
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‘ Gedachten op dinsdag’ zijn opgenomen, is de tekst van deze bundel als uitgangspunt
genomen, tenzij het krantenartikel voor dit boekje iets verkort werd, zoals met ‘
J.W.F. Werumeus Buning. Enkele verzen’ (blz. 241-246) het geval is. Eén kennelijke
zetfout, de eigennaam Handel op blz. 60, regel 22, is gehandhaafd, hoewel in het
register werd aangegeven dat hier waarschijnlijk Claudel gelezen moet worden. Ten
slotte is ook zoveel mogelijk eenheid gebracht in de spelling der eigennamen, die
soms in de loop der jaren sterk wisselde.
Teneinde het karakter van een doorlopende letterkundige kroniek tussen de jaren
1919 en 1953 en de ontwikkeling van Nijhoffs opvattingen en visie zo sterk mogelijk
te laten uitkomen, zijn de artikelen in chronologische volgorde geplaatst. De data
van publikatie der opstellen worden vermeld in de inhoudsopgave van dit tweede
deel van ‘ Verzameld werk’.
Een namenregister vergemakkelijkt het opzoeken van alle artikelen die aan een
bepaalde figuur gewijd zijn en van de plaatsen waar een bepaalde figuur ter sprake
komt.
Een aantal artikelen die weinig meer dan een aankondiging van een werk en een
korte inhoudsopgave bevatten, of een werk van weinig betekenis bespreken zonder
dat dit Nijhoff tot opmerkingen van enig belang aanleiding geeft, zijn uit deze
verzameling weggelaten, daar dit deel toch reeds het dubbele van de aanvankelijk
geschatte omvang heeft gekregen. Hierop is éen uitzondering gemaakt, namelijk ‘
Marie Schmitz. Marietje’ (blz. 129-130), dat als voorbeeld van dit soort besprekingen
kan dienen. Verder is een uitvoerig Gids-artikel, ‘De geestkracht der kunst’, dat werd
samengesteld uit een aantal voorafgaande krantenbesprekingen die hierin letterlijk
werden overgenomen en van een verbindende tekst voorzien, eveneens weggelaten.
Om twee redenen is aan de krantenartikelen de voorkeur gegeven boven het
Gids-artikel: in de eerste plaats omdat de afzonderlijke artikelen uitvoeriger waren
en in de tweede plaats omdat het Gids-artikel gemakkelijker bereikbaar is dan de
ver-
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schillende besprekingen in de dagbladen waaruit het is samengesteld. Ook zijn enige
artikelen niet opgenomen die te zeer gebonden zijn aan publikaties van anderen,
welke in dit ‘ Verzameld werk’ van Nijhoff niet op hun plaats zijn, zoals de polemiek
met W.L. Brusse over de uitgave van Leopolds Verzen, tweede bundel en Nijhoffs
Naschrift bij een artikel van J.W. van Nouhuys over de zeetermen in Nijhoffs vertaling
van Shakespeares ‘Tempest’. Van de openingsredevoeringen die Nijhoff als voorzitter
van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde heeft uitgesproken op 2 november
1940 en 7 juni 1941 zijn in het eerste geval het slot, in het tweede het begin
weggelaten, daar deze gedeelten uitsluitend op de vergaderingen zelf betrokken
waren en weinig meer dan zakelijke mededelingen en begroetingen bevatten. Ten
slotte is ook de Verantwoording bij Nijhoffs uitgave van ‘ P.C. Hooft's Nederlandse
historiën in het kort’, die te zeer aan het boek gebonden is, hier niet herdrukt. Voor
belangstellenden liggen alle niet-opgenomen artikelen, hetzij in fotokopie, hetzij in
gecollationeerd afschrift, ter inzage in het Letterkundig Museum te Den Haag. Een
lijst van deze niet-opgenomen artikelen volgt hieronder, ter aanvulling van de inhoud
van dit deel van het ‘Verzameld werk’ tot een zo volledig mogelijk overzicht van
alle prozapublikaties van Nijhoffs hand:
J.W. de Boer. De kolk in de kreek. (NvdD. 8-v-1920).
M.J. Brusse. In 't verbouwereerde oude stadje. (NvdD. 15-VIII-1920).
Arnold van Lottum. Middeleeuwsche amoureuze liedekens. (NvdD. 15-VIII-1920).
Ina Boudier-Bakker. Aan den overkant. (NvdD. 19-XI-1920).
Marie Metz-Koning. Verborgen gronden. (NvdD. 19-XI-1920).
Agnes Maas-van der Moer. De bittere kelk. (NvdD. 19-XI-1920).
Eduard Coenraads. Eiland van geluk. (NvdD. 1-XII-1920).
Elisabeth Zernike. Een vrouw als zij. (NvdD. 1-XII-1920).
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M.C. Kooy-van Zeggelen. Koloniaaltje. (NvdD. 1-XII-1920).
Lode Baekelmans. Tille. (NvdD. 12-XII-1920).
Eenige aanteekeningen gemaakt tijdens het lezen van ‘Duizend-en-éen-nacht’,
welke misschien den toeschouwer van ‘Allah Karim’ tot nut kunnen zijn. (Bladen
van den Stadsschouwburg, IX-1921).
M. Scharten-Antink. In den vrijen Amerikaan. (NvdD. 15-XI-1921).
De geestkracht der kunst met enkele beschouwingen over hedendaagsche literatuur.
(DG. IX-1922).
Ina Boudier-Bakker. In de engte. (NvdD. 27-1-1923).
A. Hendriks-Kappelhoff. Verzen. (NRC. 28-III-1925).
A. Wapenaar. Uit stille uren. (NRC. 28-III-1925).
S. Bonn. Jonge mei. (NRC. 28-III-1925).
Hugo A. van Mens. Zilveren paarden. (NRC. 28-III-1925).
Daan van der Zee. Luiende klokken. (NRC. 28-III-1925).
De internationale boeken-tentoonstelling te Florence. (NRC. 30-V-1925).
Jaap Hagemeijer. Het lied van de gouden roos. (NRC. 1-VIII-1925).
Johan Huyts. Aan den ondergang. (NRC. 1-VIII-1925).
Margot Vos. Intermezzo. (NRC. 21-XI-1925).
Szalay Karoly. Holland költökböl. (NRC. 6-III-1926).
A.A.M. Stols. Bibliographie van het werk van P.C. Boutens, 1894-1924. (NRC.
27-III-1926).
Jo Spierenburg. De schoonheid zaaide... (NRC. 11-IX-1926).
Agatha Seger. Verzen. (NRC. 18-IX-1926).
Leopold's nalatenschap. (NRC. 6-XI-1926).
Leopold's Verzen. Nawoord. (NRC. 20-XI-1926).
Augusta Peaux. Nieuwe gedichten. (NRC. 27-XI-1926).
J.H. Leopold. Verzen. Tweede bundel. (NRC. 11-XII-1926).
Eduard Brom. Grootstad. (NRC. 5-II-1927).
Naschrift (bij J.W. van Nouhuys, Eenige zeetermen in de Nederlandsche vertaling
van Shakespeare's ‘Tempest’). (DG. VII-1928).
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Dr. Rob. Roemans. Bibliographie van de moderne Vlaamsche literatuur, 1893-1930.
(DG. IV-1931).
L. de Jong. Philoctetes, een vertaling. (DG. V-1933).
Herman Robbers. Redding, een roman. (DG. VI-1933).
Frits Hopman. De proeftijd, een roman. (DG. VI-1933).
Eugènie Söderberg. Studentenfabriek. (NRC. 3-V-1938).
Albin Widen. Orjan van Boda. (NRC. 19-XI-1938).
Christine Doorman. Waarvan de nixen bij hun gouden harpen zongen. (NRC.
16-II-1939).
Rudolf van Reest. Het verloren vaderland. (NRC. 31-V-1939).
Verantwoording van dit boek. (In: P.C. Hooft's Nederlandse historiën in het kort.
Samengesteld door M. Nijhoff. Elsevier, Amsterdam, Brussel, (mei) 1947).
Eenheid van hartebloed en geest. Verzetspoëzie een getuigenis. (Haagsch Dagblad,
12-V-1951). (Een verkorte weergave van ‘Gedrukt in verdrukking’, blz. 1028-1033).
Op 10 mei is in het Gemeente-archief te Den Haag... (Vrij Nederland, 12-V-1951).
(Korte aankondiging van de tentoonstelling ‘Gedrukt in verdrukking’).
De boekbesprekingen die Nijhoff van 12 januari 1920 tot 5 maart 1923 in het Nieuws
van den Dag publiceerde, werden in deze courant alle opgenomen onder de rubriektitel
‘Onze leestafel’.
De artikelen die Nijhoff in zijn bundel ‘Gedachten op dinsdag’ opnam, volgen
hieronder in de volgorde en met de titels die ze in de boekuitgave kregen:
Louis Couperus (= Louis Couperus. Iskander. NvdD. 26-II-1921).
Een boek over liefde (= Arthur van Schendel. Der liefde bloesems. NvdD.
18-III-1922).
Jacob Israël de Haan (= Jacob Israël de Haan. Kwatrijnen. NRC. 20-IX-1924).
Alianora (= P.C. Boutens. Alianora. NRC. 29-XI-1924).
J.W.F. Werumeus Buning (= J.W.F. Werumeus Buning. Enkele verzen. NRC.
6-XII-1924).
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Een vertaling van Dante (= Dante. De Goddelijke komedie. Vertaling door Albert
Verwey. NRC. 8-XI en 15-XI-1924).
Albert Verwey de dichter (= Albert Verwey de dichter. NRC. 2-V-1925).
Duitsche lyriek (= Poëzie III. Verse der Lebenden. NRC. 23-V-1925).
Herman van den Bergh (= Herman van den Bergh. De spiegel. NRC. 10-X-1925).
Het Wilhelmus (= Het Wilhelmus. NRC. 20-II-1926).
Een briefwisseling (= Richard Strauss-Hugo von Hofmannsthal. Briefwechsel.
NRC. 10-IV-1926).
Leopardi (= Leopardi. NRC. 1-V-1926).
P.C. Boutens (= W. Kramer: P.C. Boutens. NRC. 22-V-1926).
Théophile (= Théophile de Viau. OEuvres poétiques. NRC. 28-VIII-1926).
A. Roland Holst (= A. Roland Holst. Ex tenebris mundi. NRC. 4-XII-1926).
Desportes en Marot (= Philippe Desportes. LX Pseaumes de David. NRC.
29-I-1927).
Verlaine (= Arthur van Schendel. Verlaine, het leven van een dichter. DG. V-1927).
Karel van de Woestijne gestorven (= Karel van de Woestijne gestorven. DG.
X-1929).
Aagje Ammers en Top Deken (= Aagje Ammers en Top Deken. DG. VI-1927).
De bundel ‘Gedachten op dinsdag’ verscheen in 1931 in de serie ‘Standpunten en
getuigenissen’ bij A.A.M. Stols te Brussel. In het zelfde jaar verscheen hiervan een
ongewijzigde herdruk, eveneens bij Stols te Brussel, welke herdruk echter mogelijk
geantedateerd is om verschijning in oorlogstijd mogelijk te maken. Aan de bundel
ging de volgende inleiding van Nijhoff, gedateerd dinsdag 3 februari 1931, vooraf:
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De opstellen hier bijeengebracht, een keuze merendeels uit boekbesprekingen, zijn
geschreven op dinsdagen van de jaren 1920 tot 1925. Dit bracht een geregelde gang
van zaken mede. Op zaterdag namelijk moesten ze verschijnen, aanvankelijk in Het
Nieuws van den Dag, totdat dit braaf en betrouwbaar orgaan zijn laatste adem uitblies,
vervolgens in het letterkundig bijvoegsel van de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
totdat ook dit bolwerk van onbevangen beoordeling, kort nadat de Oude Meester de
wallen verlaten had, door de tand des tijds en der lusteloosheid gesloopt werd. Er is
reeds gras over gegroeid. De mens schijnt steeds al zijn krachten te moeten inspannen,
om aan een dodende onverschilligheid, die snel achter hem voortwoekert, vooruit te
blijven. Zonder bijstand ontsnapt bijna niemand aan dit gemakzuchtige, haastige
gras. Wij reppen ons, wij werken, maar ieder maal dat wij omzien, bemerken wij dat
het ons weer heeft achterhaald, dat brede, gelijkvloerse zwijgen, die afmattende
massale landerigheid.
Nog verlammender echter is, dat het gras ook binnen ons groeit. Hiertegen echter
had ik het geluk voortreffelijke bijstand te vinden. Met grote dankbaarheid denk ik
aan u terug, overleden Easton, en aan uw hartelijke aanmoedigingen en niet minder
aan u, Meester, die het luie onkruid zo terdege hebt uitgewied. Gij hadt de groeiende
vijand achter u aan, zo geducht als maar denkbaar is. Alles werd achter u afgebroken.
Maar ik had hem binnen in me, ik begon zelfs niet te bouwen. Dan helpen geen
prachtige woorden, geen predikaties, geen verleidelijke doelstellingen. Dan helpt de
kleine hand, de besliste eis, de afspraak.
Meester en ik kwamen overeen, dat ik, in Den Haag, op dinsdag mijn artikelen
zou schrijven; op woensdag reisden ze naar Rotterdam, op donderdag werden ze
gezet, op vrijdag door hem, Meester, gecorrigeerd; en zo stonden ze zaterdagavond
in het bijvoegsel. Maar wat de zaak zo ‘gesmeerd’ deed gaan, was Meesters
onverbiddelijke oplettendheid. Bracht de post hem woensdagmorgen geen kopij, dan
had ik reeds om
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tien uur een rijm-telegram (‘Dichter van de Spreeuwenlaan, hebt gij dinsdag niets
gedaan’, of ‘De oude heer in Rotterdam, was verbaasd dat er niets kwam’) - waarop
ik wel zorg droeg, te elfder ure nog een bespreking te voltooien waarmede ik de
vorige dag niet gereed was gekomen en mij haastte die persoonlijk naar Rotterdam
te brengen. Na enige tijd was deze pedagogische maatregel overbodig, zat ik dinsdag
voor dag en dauw reeds aan mijn tafel, en stond niet op, bij wijze van spreken, voordat
het uur der laatste lichting mij noopte ijlings met mijn enveloppe naar de brievenbus
te snellen.
Schrijvend begint men te schrijven. Een gedachte wordt woord, het woord vervolgt
de gedachte. Reeds weinig schrijven brengt meer ingeving dan veel denken. De zaak
is, een zin zichzelf te laten voltooien, vertrouwende dat de taal, ons overgeleverd
door gans een volk, gaat vibreren als een natuur binnen onze gevoeligheid en dieper
dingen loswerkt dan ons verstand ooit kan opbrengen. Iedere dinsdag moest ik mijn
geheel gedachtenloos hoofd met een ruk tot een volzin bepalen; dan volgden er meer;
de beelden kwamen moeiteloos vrij, en, als ik mijn stoel achteruitschoof, waren mijn
hersens zo helder en vervuld van antwoorden op voor-dien misschien vaag vermoede
maar nimmer met zekerheid gestelde vragen, dat ik het gevoel had, nog stof en
werklust voor tien boekdelen ter beschikking te hebben.
Sommige jonge dichters en uitnemende essayisten hebben gemeend uit de
gedachten op dinsdag niet slechts mijn persoonlijke praktijk in de omgang met
letteren, maar een esthetische stelregel, een tot maatstaf verheven vormtheorie, te
kunnen aflezen. Dit valt, naar ik denk, alleen historisch te verklaren: dus wanneer
men de toestand waarin onze poëzie juist verkeerde toen ik deze artikelen te schrijven
begon, mede in aanmerking neemt. Men had, blijkbaar, na het in zwang komen van
taalverzwakking als middel tot gevoelsdirectheid, behoefte aan een uitspraak, gegrond
op enige ervaring, van iemand die ronduit verklaarde zonder het gemeengoed der
taal, met haar diep
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verstrengelde wortels, met haar kuise onvermurwbare syntaxis, niet tot de geringste
schepping van boven-emotionele waarde in staat te zijn. De menselijkheid, beweerde
men, kwam daardoor in de knel, en onder menselijkheid verstond men in die dagen
een zekere ontklede gevoelsdadelijkheid, die mij in waarheid als halfhartig en
kleinerend tegenstond. Menselijkheid, naar mijn inzicht, ving gewapender aan en op
een hoger, weerbaarder plan. De schrijver, zonder zijn taal als zijn betrouwbaar
werktuig, was, met al zijn stemmingen en belovende verbeeldingen, gelijk aan een
dwaze timmerman, die hout ziet en van schepen droomt, maar die geen hamer te
hanteren vermag.
Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, en nutteloos nogmaals te zeggen, maar ik
verzeker u, dat het een dier waarheden is, waar voortdurend gras over groeit. Terwijl
ik dit schrijf, bemerk ik dat onze moderne letterkunde, in proza ditmaal, tot dezelfde
gemakzuchtige opvatting van onbewerktuigde menselijkheid weer haar toevlucht
heeft genomen. Want hoe anders zal men de haast, de schrilheid, de lichamelijkheid,
de driftige sprong der zinnetjes en de naakte noteringszucht ten slotte weer goed
gaan praten, dan met diezelfde brutaal-weg rauwgebleven, half-eerlijke,
half-overspannen, ontmantelde menselijkheid, welke vroeger zo plantaardig, thans
zo carnivoor wordt gepredikt, en die, prat op een beetje durf, niets ziet en niets ontziet.
De werkelijkheid te verwerken, en haar werkelijkheid te laten, ziehier het doel
van kunst. Maar de macht van mens en werktuig, hun onderlinge liefde, trekt in de
samenstelling iets van het grenzeloze naar zijn grenzen toe. Voor een schrijver
betekent een werktuig een persoonlijke taal te hebben. Enkel door ontginning wordt
gemeengoed een bezit.
Hebben zij een nieuwe kracht? Hebben zij dat vreemde bloeiende van een nimmer
vernomen geluid, waarvan wij aanvankelijk slechts gissen kunnen waar de muziek
vandaan komt: van dieper dan hun aanleg, van boven hun aandrang uit? Dat was het
waar ik naar luisterde, als ik de dichters las. In de vorm
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van boekbesprekingen begon ik mij van deze vragen rekenschap te geven. En deze
bundel verenigt een kleine, chronologisch gerangschikte keuze van degene die mij
min of meer geslaagd voorkomen.
Adieu, gedachten op dinsdag! Dikwijls heb ik u in verzet, dikwijls gekweld
geschreven, maar gij hebt mij het altijd vergoed. Ik weet van u alle nog plaats en uur,
en het weer en de stemming. Sommige uwer schreef ik in mijn kamer met uitzicht
op het bos, sommige terwijl ik bij vrienden logeerde, aan een tafeltje in de tuin;
andere toen het regende, of toen ik verlangde naar een brief, of toen ik op reis mijn
gezelschap verliet en mij opsloot in mijn hotelkamer. Gij hebt mij altijd meer gegeven
dan ik u. Nogmaals adieu.
De artikelen die Nijhoff van juni 1934 tot en met juli-augustus 1938 in het Critisch
Bulletin publiceerde, te beginnen met ‘ M. Revis. Gelakte hersens’ en eindigend met
‘Titaantje in Vrouwe-polder’, verschenen alle onder het pseudoniem Tonia de Bilt.
De openingsrede ‘Bij een Marsman-tentoonstelling’ (De Gemeenschap, XI-1940)
verscheen ook afzonderlijk als een door N.V. Boekhandel v/h J.G. Broese te Utrecht
in 1940, in een oplage van 200 exemplaren, uitgegeven boekje.
‘In memoriam W. Arondéus’ verscheen, behalve in De Gids van januari 1946,
ook als inleiding tot de tweede druk van het boek van W. Arondéus, ‘ Matthijs Maris.
De tragiek van den droom’, Em. Querido, Amsterdam, 1945.
Het artikel ‘ P.C. Hooft. 16 maart 1581-21 mei 1647.’ (DG. V-1947) verscheen
ook als inleiding bij de door Nijhoff van aantekeningen voorziene uitgave ‘ P.C.
Hooft. Galathea en andere gedichten’, een bloemlezing uit P.C. Hoofts lyrisch werk,
bij J.M. Meulenhoff te Amsterdam in 1947 uitgekomen. De inleiding heeft in de
boekuitgave een gewijzigd begin en is voorzien van een slotstuk, die beide uitsluitend
op het ingeleide boek betrekking hebben.
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De toespraak ‘Reinaard de Ridder of Elsschot de Vos’ (CrB. V-1952) werd ook
opgenomen in het bij P.N. van Kampen en Zoon N.V. te Amsterdam in 1952
verschenen bundeltje ‘ Willem Elsschot. Feestreden uitgesproken ter gelegenheid
van zijn zeventigste verjaardag door Frans Smits, Albert Westerlinck, Raymond
Herreman en Martinus Nijhoff’.
‘ De pen op papier’, waarmee de afdeling ‘Verhalend proza’ opent, verscheen, behalve
in De Gids van september 1926, ook afzonderlijk als boek. De eerste druk hiervan
werd in maart 1927 uitgegeven door Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem, in een
oplage van 150 exemplaren, onder de titel ‘De pen op papier. Gevolgd door een
vertaling van Lafontaine's fabel De twee duiven’. In 1936 werd het onder dezelfde
titel herdrukt als deeltje van de serie ‘Kaleidoscoop’, No. 20, door A.A.M. Stols'
Uitgevers-Mij, Maastricht en Brussel. Waarsclijnlijk in 1943 volgde de derde druk,
eveneens als nr. 20 van de ‘Kaleidoscoop’-serie, ditmaal bij W.L. Salm en Co. te
Amsterdam. In deze uitgave is de tekst van de laatste, derde druk gevolgd.
De twee hoofdstukken van de nooit voltooide roman ‘Luctor et emergo’ werden
gepubliceerd in De Gids van april en augustus 1938, van juni 1939 en van september
1940.
De teksten van de afdeling ‘Nagelaten proza’ zijn alle ontleend aan de uitgaven
hiervan in verschillende nummers van het tijdschrift Maatstaf, bij welke publikaties
ook een nadere verantwoording van deze uitgaven te vinden is.
‘Over Johan de Meester’ is de tekst van een voordracht die Nijhoff op een
herdenkingsavond van de Rotterdamse Kunstkring op 12 november 1931 heeft
gehouden. Gerrit Kamphuis publiceerde deze tekst met een uitvoerige toelichting in
het juli-augustus-nummer van Maatstaf, jaargang 2, 1954.
De niet-persklare tekst van de voordracht ‘Over eigen werk’ die op 27 november
1935 voor de Volksuniversiteit te Enschede werd uitgesproken, heeft Kamphuis in
de eerste jaar-
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gang van Maatstaf, 1953-1954, op blz. 198-223 gepubliceerd en voorzien van een
‘Verantwoording van de tekst’. De tekst werd vervolgens opgenomen in het
Maatstafdeeltje nr. I ‘Over Martinus Nijhoff’, dat bovendien bijdragen van Jan
Engelman en A. Roland Holst bevat en dat in 1953 werd uitgegeven bij Bert Bakker,
D.A. Daamen's uitgeversmaatschappij N.V. te 's-Gravenhage. Vervolgens werd het
als inleiding opgenomen in ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’, een door mij
verzorgde keuze uit Nijhoffs gedichten, die als nr. 47 in de Ooievaar-reeks verscheen
in 1959, bij Bert Bakker, Daamen N.V., Den Haag.
Volgens de verantwoording van Kamphuis dateert het artikel ‘ Henriëtte Roland
Holst’ van omstreeks 1939 en werd dit In memoriam waarschijnlijk op verzoek van
een krant of een tijdschrift reeds dertien jaar voor het overlijden van de dichteres
geschreven. Het werd, voorzien van een inleiding, door Kamphuis gepubliceerd in
de eerste jaargang van Maatstaf, blz. 484-489.
In de derde jaargang van dit tijdschrift, het mei-nummer van 1955, publiceerde
hij, eveneens met een korte inleiding, de openingsrede die Nijhof uitsprak op 20 juni
1950 in het Gemeentemuseum van Den Haag, bij de tentoonstelling ‘Wereldschrijvers
van nabij’.
De tekst van zijn herdenkingsrede ‘Het huis Nijhoff’, uitgesproken op 2 januari
1953 bij het honderdjarig bestaan van de N.V. Martinus Nijhoff, werd door Nijhoff
zelf afgestaan voor het tweede nummer van Maatstaf. Begin en einde van dit artikel
had de schrijver nog willen veranderen, zoals blijkt uit de inleiding die de redacteur
van Maatstaf, Bert Bakker, aan de publikatie van de tekst laat voorafgaan. Deze
publikatie is opgenomen in het mei-nummer 1953 van Maatstaf, het nummer waarvoor
het aanvankelijk dus ook bestemd was geweest, zij het zonder de wijzigingen die
door de dood van Nijhoff op 26 januari 1953 niet meer aangebracht konden worden.
Leidschendam, 5 maart 1961
G. BORGERS
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Bij de tweede druk
Behalve dat enkele zetfouten zijn verbeterd en het register werd bijgewerkt, is het
‘kritisch, verhalend en nagelaten proza’ in deze herdruk aangevuld met de toespraak
‘ Otto van Rees’, die Nijhoff gehouden heeft voor het Genootschap Kunstliefde te
Utrecht bij de opening van een Van Reestentoonstelling. Deze toespraak werd kort
daarop gepubliceerd in De Nieuwe Eeuw, nr. 1130, 1939, blz. 841-842. Om zo weinig
mogelijk veranderingen in het als zetwerk zeer kwetsbare Namenregister aan te
hoeven brengen, is deze vernissage-rede achter de overige teksten als ‘Aanvulling’
opgenomen.
Eveneens is als ‘Aanvulling’ opgenomen het ‘Voorwoord’ bij ‘Wat straks? Handje
Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945’. Dirk de Jong vermeldt
in ‘ Het vrije boek in onvrije tijd’ (Leiden 1958, blz. 116-117, nr. 355) tussen vierkante
haken: ‘Met inleiding van Martinus Nijhoff’. Buiten het ‘Voorwoord’ zijn in deze
uitgave geen andere teksten afgedrukt dan de kranteknipsels met Seyss Inquarts rede
en de quasi-kinderversjes die door De Jong aan Leonhard Huizinga worden
toegeschreven.
Leidschendam, 15 juli 1981
G. BORGERS
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Namenregister
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aan de daarvoor genoemde figuur of diens werk is gewijd. De gewone cijfers naar
de bladzijden waar de genoemde figuur ter sprake komt.
Aafjes, Bertus: 934, 970, 1021, 1040
Achterberg, G.: 695-697, 1019, 1020, 1022-1028
Adama van Scheltema, C.S.: 160, 185, 201, 218, 248, 301, 336, 341, 350-351,
353, 525, 530, 678, 776, 1016
Adwaita: zie Mouw, J.A. der
Alain-Fournier: 61, 405, 407, 424
Aeschylus: 117, 449, 783
Alberdingk Thijm, J.A.: 75, 308, 532, 533
Alexander, Prins: 824
Alexander de Grote: 87, 88, 446
Ali Cohen, L.: 326-330, 703-718
Alianora: 238
Alphen, Hiëronymus van: 939
Alva, Hertog van: 393, 748, 788
Ammers-Küller, Jo van: 26-28, 173-175, 380, 542-559, 586-590
Amorie van der Hoeven, Martinus des: 533
Andersen, H.C.: 273, 302, 457, 699-703, 713, 893, 1048
Andrejev, L.N.: 154
Annunzio, Gabriele d': 123, 382, 943
Antonini, G.: 463
Apelles: 506
Apollinaire, Guillaume: 61, 201, 252, 296, 298, 341, 503, 655, 1058
Aquino, Thomas van: 134, 135, 446
Aragon, Louis: 966-968
Arcos, René: 296
Arenberg, Hertog van: 720
Aretino, Pietro: 991
Aristophanes: 848
Aristoteles: 273, 283, 933
Arland, Marcel: 296
Arminius: 810
Arnet, Man: 763
Arnold, Th. J.I.: 1188
Arondéus, Willem: 979-984
Asselbergs, W.: zie Duinkerken, Anton van
Arp, Hans: 354
Artaud, Antonin: 406
Attila: 777
Auber, D.F.E.: 408
Aubigné, T.A.d.': 816
Aubry, Octave: 61
Augustinus: 416
Augustus, Keizer: 848

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Bach, J.S.: 408, 623, 965, 994-995
Baedeker, Carl: 1200
Baekelmans, Lode: 149
Baerle, Kaspar van: 956
Bahr, Hermann: 29, 131
Bake, J.. 956
Bakhuizen van den Brink, R.C.: 531, 532, 533, 740, 788, 789, 896, 924, 956,
1143, 1186, 1187, 1188, 1191
Bakker, Bert: 1033
Bakker Korff, A.H.: 75
Balzac, Guez de: 472
Balzac, Honoré de: 27, 53, 419, 699
Banning, J.P.D. van: 826
Barbusse, Henri: 66, 559, 952
Barnouw, A.J.: 644-647, 1050
Barrès, Maurice: 29, 404
Barrie, J.M.: 619
Bartas, Du: 815, 816, 852
Bartolotti, Constantia: 984
Bartolotti, Jan Baptista: 993

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1224
Bas, W.G. de: 822, 826
Bastiaanse, Frans: 160, 353, 1016
Baudelaire, Charles: 23, 193, 290, 295, 297, 317, 403, 405, 490, 538, 785, 999,
1065
Baum, Vicky: 906
Bazel, K.P.C. de: 533
Beardsley, Aubrey: 371, 497
Beatrix, Prinses: 865
Beaumarchais, P.A. Caron de: 409, 410, 456, 619
Becher, J.R.: 319
Bédier, C.M.J.: 535
Beekman, A.A.: 1192
Beethoven: 178, 312, 403, 408, 500, 501, 528, 529, 541, 542, 594, 605, 621,
623, 652, 804, 965
Beets, Nicolaas: 302, 523, 532, 549, 825, 844, 955
Beker, Thomas: zie Kelk, C.J.
Bekker, Betje: 556, 557, 558, 559
Bellamy, Jac.: 939, 955
Bellay, J. du: 366, 474
Bemmelen, J.M. van: 1193
Benn, Gottfried: 318, 319
Benoit, Pierre: 66
Bergh, Herman van den: 198, 199, 212, 234, 289, 336, 338-342
Berlage, H.P.: 533, 660, 663
Bernhard, Prins: 822-828
Bertken, Zuster: 484
Bertrand, Aloïsius: 23, 99
Besnard, Albert: 196, 198, 199, 200, 321-326, 367, 436, 463, 477, 748, 749
Bever, A. van: 196, 294
Beversluis, Martien: 158-160, 161, 198, 199, 200, 201, 348-349, 391, 506-510
Bienfait, Anna G.: 1194
Bierbaum, O.J.: 316
Bierens de Haan, J.D.: 72
Bijvanck, A.W.: 1192, 1193
Bilderdijk, Willem: 215, 396, 529, 566, 646, 818, 938, 943, 955, 1175, 1176,
1177, 1178
Binnendijk, D.A.M.: 340
Bismarck: 738, 1158
Blaeu, Anna: 987
Blancke, Joanna C.: 876, 877, 878, 879
Boer, Jo: 906-908
Blake, William: 383, 518
Blass, Ernst: 318
Bles, David: 75
Bles, Dop: 71, 198, 256, 289, 349

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Bloem, J.C.: 101-106, 199, 220, 271, 289, 290, 322, 323, 325, 365, 366, 380,
381, 382, 463, 464, 610, 611, 612, 613, 725-735, 872, 940, 941, 1014, 1019,
1041, 1042, 1172
Blok, P.J.: 1192
Boccaccio: 359
Bock, T.E.A. de: 160
Boeken, Hem: 226, 227
Boele van Hensbroek, P.A.M.: 1189
Boelen-Ranneft, N.: 889, 890
Boeles, P.C.J.A.: 1194
Boens, Daan: 289
Böhtlingk, Madeleine: 57-61, 72, 380
Boer, J.W. de: 147, 181-183, 380
Boeschoten, Karel van: 1033
Boileau: 474
Boissevain, C.: 394
Bom, Em. de: 170
Bontekoe, Willem IJsbrandtsz: 755
Booth, William: 821
Bordeaux, Henri: 676
Bordewijk, F.: 787
Borel, Henri: 162-165, 165, 559, 560
Borgers, Gerrit: 1060
Bosboom, Johannes: 533

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1225
Bosboom-Toussaint, A.L.G.: 306, 956
Botticelli: 471
Bouber, Herman: 597, 600, 601, 758
Boudier-Bakker, Ina: 27, 451
Bourget, Paul: 46, 488
Boutens, P.C.: 17, 52, 54, 76, 192, 194, 198, 200, 201, 236-241, 252, 267, 289,
290, 301, 336, 351, 401, 437-439, 450, 465, 487-490, 507, 509, 560, 634-637,
664, 725-735, 752, 802, 825, 827, 847-864, 937, 938, 977, 1016, 1019, 1055,
1171
Boy, Charles: 487
Braak, Menno ter: 676-692, 703-718, 879-881, 887-889, 1008, 1015, 1040
Brahms: 318, 624
Brakman, Dr. C.: 301
Brecht, Bertolt: 616, 617
Breero: 14, 50, 225, 406, 412, 557, 739, 807, 817, 940, 991
Breitner, G.H.: 31, 185, 334, 550, 602, 667
Bremer, Frederica: 948-951
Brémond, Abbé Henri: 528
Breton, André: 966
Breughel de Oudere, Pieter: 357, 646, 668
Brill, E.J.: 1186, 1192
Brillat-Savarin, Jean-Anthelme: 777
Brink, N.J.: 1191
Brod, Max: 319
Brom, Gerard: 530-537
Brontë, Emily: 547
Brooke, Rupert: 291
Brousson, Jean Jacques: 464
Brouwer, Adriaen: 557
Brouwer, E.: 676
Browning, Robert: 224, 291, 383, 602, 940, 1073
Bruckner, Anton: 623, 624
Bruggen, Carry van: 96-97
Bruggen, Kees van: 61-65, 66, 110-111
Brugmans, Hajo: 824
Brugmans, I.J.: 1194
Brummel, L.: 1033, 1194
Bruning, Gerard: 197, 381, 742
Bruning, Henri: 252, 253, 256-261, 262, 887
Brusse, M.J.: 480
Buckingham, George Villiers, hertog van: 472
Buechner, Georg: 502
Buonagiunta: 230
Burbage, Richard: 875
Burgersdijk, L.A.J.: 284, 302, 608, 851
Burssens, Gaston: 631
Busken, Coosje: 558

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Busken Huet, Conrad: 17, 48, 49, 50, 668, 809, 815, 874, 897, 898, 956
Bussemaker: 956
Byron: 16, 383, 417, 531, 545
Caesar, Julius: 446
Calderón de la Barca, Pedro: 132, 135, 409
Calvijn: 512, 535, 698, 797, 915
Camões: 746, 747
Campbell, M.F.A.G.: 1188, 1191
Campert, Jan R. Th.: 336-338
Candale, Graaf de: 472
Can Grande: 950
Canova, Antonio: 406
Caracalla, Keizer: 87
Carco, Francis: 296
Cary, Henry: 383
Casanova: 559
Cather, Willa: 703, 704
Cats: 49, 248, 557, 647, 809, 815, 1051
Catullus: 301
Céline, L.F.: 880

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1226
Celliers, Jan: 412, 413
Cendrars, Blaise: 61, 254, 296, 630
Cervantes: 833
Cézanne, Paul: 831
Chagall, Marc: 714
Chaplin, Charlie: 502, 504
Chapman, George: 854
Charlieu, Louise de: zie Labé, Louise
Charlotte de Bourbon: 826
Chasalle, Frederik: zie Kelk, C.J.
Chateaubriand, F.R. de: 531, 571, 898, 899
Chaucer, Geoffrey: 382, 383, 644-647, 783, 784
Chénier, André Marie: 474
Chesterton, G.K.: 29, 55, 100, 405
Chopin: 319
Cicero: 536, 600
Claudel, Paul: 60 (Handel), 296, 403-407, 408, 1058
Clercq, Caroline de: 955
Clercq, René de: 362-364
Clinge Doorenbos, J.P.J.H.: 723
Cobet, C.G.: 305, 535, 735, 841, 897
Cocteau, Jean: 296, 503, 518, 1167
Coenen, Frans: 664, 872
Coetsem, Van: 720
Colenbrander, H.T.: 1193
Coleridge, S.T.: 415, 519, 691, 884
Colijn, H.: 826
Collem, A.E. van: 201, 341, 353
Colmjon, Gerben: 549, 703-718
Columbus: 518, 535, 1181
Congreve, William: 616
Conrad, Joseph: 61, 755
Constantijn, Keizer: 899
Coolen, Antoon: 703-718, 758, 1017, 1183
Coornhert: 848, 849, 851, 852, 956
Coppée, François: 537, 538, 539
Corelli, Marie: 271
Corneille, Pierre: 172, 713
Cornette, A.: 882, 1056, 1194
Corsari, Willy: 787
Costa, Isaac da: 531, 532, 825
Coster, Charles de: 460
Coster, Dirk: 16-21, 53, 57, 58, 66, 67, 71, 72, 89-94, 191-201, 202, 206, 219,
251, 252, 253, 260, 261, 267, 352, 353, 354, 356, 374, 381, 404, 439-451, 465,
496, 654, 697, 754, 872
Coster, Laurens Janszoon: 535
Coster, Samuel: 992

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Couperus, Louis: 54, 84-89, 211, 274, 387, 555, 663, 753, 787, 840, 842, 872,
873, 881, 923, 1141, 1183
Crashaw, Richard: 383
Cremer, J.J.: 1188
Cremers, Marie: 200, 387-391
Croce, Benedetto: 382
Cumberland: 615
Curie, Marie: 680
Curtius, E.R.: 89-93
Cuypers, P.J.H.: 533
Cyril van Rusland: 827
Dale, J.H. van: 1083, 1191
Dam, B.A.P. van: 874
Daniel, Arnaud: 230
Danser, J.G.: 266-269
Dante: 52, 122, 123, 124, 133, 134, 135, 187, 216, 220-230, 302, 359, 382-385,
471, 475, 485, 529, 532, 645, 668, 675, 692, 743, 769, 783, 816, 933, 945-948,
948-952, 977, 1048, 1154, 1155, 1179
Datheen, Petrus: 510, 813
Daumier, Honoré: 550, 617
David, Koning: 510, 511, 512
Davids, Louis: 601, 723
Debussy, Claude: 313, 408, 410
Decker, Jeremias de: 811

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1227
Defresne, A.: 616, 617
Degeimbre, Andrée en Gilberte: 766
Dehmel, Richard: 316
Deken, Aagje: 557, 558, 559
Dekker, Maurits: 703-715, 742-745, 787, 788-790
Delacroix, E.F.V.: 668
Delahaye, E.: 539
Delang, J. (J. Hofker): 140
Derême, Tristan: 296
Desbordes-Valmore, Merceline: 481
Descartes: 813, 814
Desportes, Philippe: 510-513
Deutsch, Babette: 292
Deventer, C.T. van: 394
Deyssel, Lod. van: 17, 35, 37, 51, 52, 140, 141, 152, 195, 307, 440, 441, 442,
443, 451, 519, 554, 560, 561, 609, 620, 621, 660, 752, 758, 769, 815, 866, 872,
873, 897, 1147, 1171
Diaghilew, Sergei: 408
Dickens, Charles: 31, 74, 75, 186, 304, 547, 645, 779, 893
Diderot, Denis: 781
Dieke, F.: 1032
Diepenbrock, Alfons: 386, 533, 622, 623, 660, 663
Dijk, J.C. van: 530
Dijkema, P.A.: 1195, 1196
Dillen, Ine van: 71, 198, 200, 403
Diogenes: 880
Disraëli, Benjamin: 29.
Divoire, Fernand: 296
Dolet, Etienne: 699
Dollfuss, E.: 792
Domela Nieuwenhuys, F.: 660
Domitianus: 87
Donatello: 580
Donker, Anthonie: 381, 490-493, 576-586, 648-650, 671, 750-752, 757-758,
778-780, 785, 975
Donne, John: 383
Doolaard, A. den: 651-653, 703-718, 787
Doré, Gustave: 302, 668, 697, 699
Dostojewsky: 16, 20, 27, 52, 53, 57, 60, 68, 69, 70, 89, 91-94, 149, 177, 178,
179, 192, 272, 311, 318, 403, 419, 441-451, 496, 547, 560, 663, 894, 972, 1002
Douglas, Alfred: 252, 291
Dowson, E.C.: 407
Draaijer-De Haas, A.: 171-173
Drost, Aarnout: 895-899
Dryden, John: 383
Dürer, Albrecht: 24, 441, 553, 668, 669, 1076
Duhamel, Georges: 296

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Duinkerken, Anton van: 765-767, 822, 887
Dumas, Alexander: 967
Duranty, L.E.E.: 93
Duyn van Maasdam, A.F.J.A. van der: 305
Duyse, Prudens van: 1190
Ebbinge Wubben, C.H.: 1192
Eckeren, Gerard van: 106-107
Eckermann, J.P.: 384
Eckhart, Meister: 416
Eduard van Engeland: 238
Eeden, Frederik van: 37-40, 229, 301, 307, 389, 402, 404, 661, 663, 752, 938,
955, 956, 960, 998
Eeden-Van Vloten, Martha van: 699, 700
Eggink, Clara: 975
Egmont, Graaf van: 483, 789
Ehrenburg, Ilja: 767, 768, 906
Ehrenstein, Albert: 319
Eichendorff, Joseph von: 319
Einstein, Albert: 680
Eliot, T.S.: 1043-1044, 1167
Elisabeth, Koningin: 446, 874
Elro, H. van: zie Houwink, Roel

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1228
Elsschot, Willem: 120-121, 867, 880, 1045-1050
Eluard, Paul: 967, 1184
Emants, M.: 152, 554, 663, 842, 939
Engelman, Jan: 354, 654-658, 745-750, 872, 995, 1032
Ennius: 848
Ent, W. van den: 229-305, 469
Eppstein, Freiherr von: 822
Erasmus: 385, 536, 791, 881, 1178
Erens, Frans: 72
Erp, Christina van: 993, 994
Euripides: 282, 938
Eyck, P.N. van: 106, 192, 199, 203, 234, 267, 271, 289, 301, 381, 463, 562-566,
582, 583, 584, 585, 873, 882, 895-899, 1014, 1030, 1031
Fabricius, Johan: 842
Fargue, Léon Paul: 296
Faubel, A.F.L.: 824
Ferrero, G.: 61
Fielding, Henry: 424, 616
Flaubert, Gustave: 133, 134, 149, 282, 514, 543
Foppema, Yge: 975
Ford, Henri: 767, 768
Fort, Paul: 295
Fourier, F.M.C.: 112
France, Anatole: 464, 559
Franck, A.: 1185, 1186
Frank, Julia: 176-178
Frederik, Prins: 824
Frederik de Grote: 352
Frederik Hendrik, Stadhouder: 50, 396, 485, 984, 985, 986, 993
Frederik II: 230
Frederiks, J.W.: 1194
Freud, S.: 263, 671, 680, 773, 806, 889, 1169
Frost, Robert: 292
Fruin, J.A.: 1191
Fruin, R.: 394, 788, 866, 1188, 1191
Gabory, Georges: 296
Gachard, L.P.: 1186
Galsworthy, John: 432
Garibaldi: 81, 83, 84, 382
Gauguin, Paul: 711, 755
Gautier, Théophile: 474
Gay, John: 615, 616
Genderen Stort, Reinier van: 54, 71, 72, 93, 138, 380, 418-433, 465, 555, 570,
572, 787.
George, Stefan: 22, 207, 222, 224, 225, 230, 313, 316, 317
Gérard, Francis: 296

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Gerardsz., Balthazar: 641, 642
Gerlo, Ada: zie Salomons, Annie
Germain, André: 296
Geuns, J.J. van: 200, 399
Geus, Johanna de: 964
Gezelle, Guido: 201, 251, 267, 304, 364, 469, 519, 531, 603, 900, 903, 940,
957, 1059
Gide, André: 46, 61, 147, 175, 283, 296, 405, 406, 523, 781, 880, 1153, 1154,
1199
Gijsen, Marnix: 197, 252, 254, 260, 261, 354-358, 367, 374, 403, 469, 502,
504, 517, 957
Gilhuys, Ch.: 1195
Gilliams, Maurice: 901
Gin, Jan: 763-764
Ginneken S.J., Jac. van: 827, 828
Giotto: 951
Gode, J.: 1033
Goedhuis, D.: 1193
Goes, Frank van der: 660-665, 873
Goethe: 15, 16, 25, 37, 40, 52, 53, 117, 131, 134, 136, 178, 179, 224, 254, 271,
302, 317, 319, 384, 428, 475, 520, 521, 535, 538, 541, 593, 757, 758, 783, 784,
790, 841, 878, 897, 939, 1099, 1158
Gogh, Vincent van: 54, 550, 632, 660, 829, 956, 1040, 1201

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1229
Gomarus: 810
Gorki, Maxim: 61, 381, 600, 758
Gorter, Herman: 17, 37, 140, 194, 233, 273, 301, 306, 307, 353, 403, 451, 519,
530, 579, 621, 647, 661, 663, 686, 727, 751, 752, 760, 761, 782-785, 816, 834,
852, 872, 881, 911, 924, 942, 997, 998, 1000, 1054-1055, 1058, 1171, 1178,
1179
Gossaert, Geerten: 106, 161, 195, 199, 248, 289, 290, 301, 336, 380, 491, 522,
529, 867, 943, 1014, 1016, 1172
Gosses, I.H.: 1193
Gourmont, Rémy de: 406
Goyen, Jan van: 525
Graaff, Chr. de: 694-695
Granvelle: 788
's-Gravesande, G.H.: 1033
Greco: 908.
Greene, Robert: 875
Gregory, Isabella Augusta: 594
Greshoff, J.: 266, 293, 365, 367, 462-465, 476-479, 872, 881, 1014-1015, 1041
Grillparzer, Franz: 409
Grimm, Gebroeders: 135, 315, 457, 458
Grock de clown: 688
Groen van Prinsterer, G.: 536
Groenevelt, Ernst: 107, 109, 161
Groot, Hugo de: 49, 817, 956, 1052
Groot, Jan H. de: 1033
Groote, Geert: 535
Guarini, Giovanni Battista: 942
Guérin, Maurice de: 406, 570-572
Guignebert, Charles: 910
Gunning J. Hzn., J.H.: 822, 823
Gutteling, Alex: 289
Haan, J.I. de: 54, 161, 165-167, 187-191, 199, 289, 290, 341, 559, 727, 816,
1019, 1172.
Hadwijch: 192, 201, 251, 252, 484, 819, 883
Haeghen, Ferd. van der: 720
Haga, Cornelis: 812
Hagedoorn, Georgette: 618
Halbertsma, J.H.: 1190
Halévy, Daniel: 781
Hall, J.N. van: 469
Hals, Frans: 557
Hammes, Nicolaas de: 789
Hamsun, Knut: 450, 609
Hana, Herman: 608, 609
Handel: zie Paul Claudel
Hans, D.: 825, 826

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Hanslick, Ed.: 623, 624
Harnack, A.: 910
Hauptmann, Gerhart: 316, 410
Hav, Tore: 889-890
Havelaar, Just: 66, 71
Haverschmidt, François: zie Piet Paaltjens
Haydn, Joseph: 965
Heereboord: 813, 819
Heeroma, K.H.: 975, 1176
Hegel, G.W.F.: 98
Hegenscheidt, Alfred: 899-903
Heine, Heinrich: 36, 100, 317, 402, 403, 700
Heinsius, Daniël: 814, 815
Heliogabalus: 87
Hellemans, Leonora: 993, 994, 1052
Hellinga, W. Gs.: 955-956, 1053
Helmans, Albert: 703-718, 787, 963, 964
Hem, Van der: 279
Hemkes, F.L.: 278
Hendrik, Prins: 391, 827
Henri IV: 992, 994
Herder, J. Gottfried: 37, 135, 507
Hérédia, J.M. de: 538, 901
Herodotus: 905
Heyermans, Herman: 279, 595, 599
Heym, Georg: 317, 1058

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1230
Hieronymus, St.: 511
Hildebrand: zie Beets, Nicolaas
Hille-Gaerthé, C.M. van: 380
Hitler, Adolf: 792
Hoddis, Jacob von: 317
Hölderlin, Friedrich: 317, 318, 409, 415, 475
Hoellström, Per: 61
Hofdijk, W.J.: 533
Hofmannsthal, Hugo von: 29, 91, 301, 316, 360, 407, 407-411, 475, 729, 732,
741
Hogendorp, Gijsbert Karel van: 305
Holbein: 381
Holtrop, J.W. 1186, 1187, 1191
Homerus: 383, 645, 783, 848-864, 918, 1048
Hood, Thomas: 141
Hooft, P.C.: 49, 50, 230, 238, 267, 290, 300, 303, 304, 305, 413, 485, 556, 557,
614, 807, 815, 817, 834, 852, 896, 924, 937, 942, 955, 984-994, 1050-1054,
1158
Hoogewerff, G.J.: 1193
Hooghe, Andries de: 336
Hoorne, Graaf van: 484
Hoornik, Ed.: 873, 934, 944, 1034-1038, 1038-1043
Hopman, Frits: 40-44, 380
Horatius: 16, 536, 751
Houbraken, Arnold: 740
Houweninge, C. van: 1033
Houwink, Roel: 200, 367-370, 381, 436, 496-497, 696, 697.
Hoven van Genderen, H.A. van den: 823
Huelsenbeck, Richard: 354
Huffel, A.J. van: 1193
Hugo, Victor: 16, 417, 531
Huizinga, J.: 645-647, 784, 791, 877, 887, 1050, 1161
Huizinga, Leonhard: 799-800, 839-842
Hullebroek, E.: 362
Hulsker, J.: 1033
Hurst, Fanny: 609
Husserl, Edmund: 1194
Huygens, Constantijn: 50, 53, 302, 396, 412, 485, 557, 614, 646, 647, 815, 881,
955, 1051, 1054, 1072, 1075
Huysmans, Joris Karel: 539
Ibsen, Henrik: 60, 208, 457, 590, 902
Iependaal, Willem van: 722-725
Ignatius van Loyola: 698, 915
IJzerman, J.W.: 1192
Impehoven, Niddy: 212
Ingres, J.A.D.: 406

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Iterson, F.K. van: 1193
Jacob, Max: 61, 296, 314, 317, 318, 319
Jacobus van Engeland: 874
Jaloux, Edmond: 61
Jammes, Francis: 296, 1058
Japikse, N.: 823, 865-866, 1193
Jarry, Alfred: 296
Jespers, Oscar: 631
Jeurissen, Alfons: 168, 170-171
Johnson, Samuel: 615
Jonckbloet, W.J.A.: 825
Jong, A.M. de: 352, 380, 479-483, 555, 566-570, 572-576, 722, 723, 724
Jong, Dirk de: 1033, 1193
Jonge, Jhr. J.K.J. de: 1191
Jonson, Benjamin: 875
Jouve, P.J.: 296
Joyce, James: 880, 918, 1040, 1166, 1169, 1170
Juliana, Prinses: 822-828, 865
Jungmann, J.A.: 1193
Justinianus: 446
Kalff, G.: 305, 484, 815, 1052

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1231
Kallas, Aino: 608-610
Kalma, J.: 281-284
Kamphuis, Gerrit: 1033
Kamphuyzen, D.R.: 807, 811, 814, 815
Kant, Immanuel: 163, 217, 535
Karel de Grote: 1011
Karel V van Habsburg: 135, 446
Kat Angelino, A.D.A. de: 1192
Kate, J.J.L. ten: 523
Kayser, Rudolf: 319
Keats, John: 194, 297, 301, 311, 359, 383, 434, 490, 501, 538, 671, 852, 875,
939
Keet, A.D.: 411-415
Kelk, C.J.: 97-101, 198, 200, 212, 735-742
Kemp, Pierre: 253
Kempis, Thomas à: 796
Keuls, H.W.J.M.: 199, 273-277, 379, 418, 463, 1041
Keuls, Mevr.: 455
Keyserling, H.A. graaf von: 781
Khayyam, Omar: 190
Kierkegaard, Sören: 21
Kingsley, Charles: 551
Klikspaan (J. Kneppelhout): 843
Kloos, Willem: 17, 28, 37, 152, 194, 220, 258, 301, 306, 307, 339, 402, 403,
469, 475, 519, 531, 621, 663, 664, 752, 758, 769, 852, 896, 938, 939, 990, 1039,
1147, 1171
Klopstock, F.G.: 316
Kluck, Generaal Von: 61
Knippenberg, H.H.: 824, 825
Knuvelder, Gerard: 957, 959
Koch, Pijke: 771
Köhler, Charlotte: 675
Kok, A.S.: 227, 302
Kollewijn, R.A.: 252, 257, 352
Kolmijn, L.M.: 822
Koningh, H. de: 1033
Kool, Halbo C.: 381, 670-674, 695
Kossmann, F.K.H.: 394
Koster, Simon: 617
Kramer, W.: 437-439
Kranendonk, A.G. van: 72, 873-876
K(ranendonk), Marie van: 71, 200
Krimpen, J. van: 246, 266, 436
Kronenberg, Maria E.: 1189
Kruitwagen, Pater B.: 1189
Kruseman, Mina: 549
Kruyskamp, C.: 1191

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Kuenen, Wilhelmina: 948-951
Kunst, J.: 1192
Kuyle, Albert: 197, 251-256, 787
Kuyper, Abraham: 815, 873, 955
Labé, Louise: 474, 487, 489
Labiche, Eugène: 617
Laclos, Choderlos de: 781
Lafontaine, Jean de: 474, 615, 926-936
Laforgue, Jules: 23, 295, 625, 627
Lagerlöf, Selma: 952, 954
Laman Trip-de Beaufort, H.: 48-52
Lamartine, A.M.L. de: 897
Lamb, Charles: 451, 676
Lammens: 719, 720
Lamprecht, Karl: 791, 880
Landheer, Jo: 398-401
Lange, L. van: 345-348
Langendijk, Pieter: 943
Langendonck, Prosper van: 899-903
Larbaud, Valéry: 296
Larsson, R. Ellsworth: 292
Lasalle, R.R.C. de: 29
Last, Jef: 787
Lautréamont: 295, 763
Lavaud, Jacques: 510-513
Lawrence, D.H.: 762, 781, 1166, 1169
Léautaud, Paul: 196, 294
Leeflang, Chr.: 914

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1232
Leendertse, M.J.: 527-530, 823
Leendertz Jr., P.: 392, 393, 394, 395, 398, 719, 1053
Leeuw, Aart van der: 22-25, 72, 106, 199, 289, 643
Leeuwen, Freek van: 724
Leeuwen, W.L.M.E. van: 1150, 1167
Leipoldt, Louis: 413
Lemaire, Isaäc: 740
Lennep, Jacob van: 533, 898, 956
Lentini: 230
Leopardi, Giacomo: 415-418
Leopold, J.H.: 54, 104, 194, 200, 201, 203, 206, 239, 267, 289, 290, 310-314,
336, 351, 359, 360, 401, 402, 403, 408, 442, 451, 491, 493-495, 498, 576-586,
621, 622, 647, 656, 664, 695, 752, 851, 937, 983, 1019, 1040, 1055, 1171
Lepelletier, E.: 539
Lessing, G.E.: 29, 37, 317, 456
Levet, H.J.M.: 295, 296
Lichtenstein, Alfred: 318
Lichtveld, Lou: zie Helman, Albert
Lidth de Jeude, Jhr. E.J. van: 787
Limburg, J.: 1189
Limburg Stirum, Leopold, graaf van: 305
Lincoln, Abraham: 738
Lindbergh, Charles: 654, 655, 656
Lindeboom, J.: 1192
Lindenhout Jr., Joh. van 't: 7-15, 266, 267
Lindo, Mark Prager: 1188
Lindsay, N.V.: 292
Linschoten, Jan Huygen van: 755
Liszt, Franz von: 1144
Livius Andronicus: 850
Lodewijk XIII: 472, 925
Lodewijk XIV: 925
Loenen, Gabriëlle van: zie Schaik-Willing, Jeanne van
Loerke, Oskar: 319
Lokhorst, Emmy van: 110, 144-147, 148, 380
Loosjes, Adriaan: 557
Looy, Jac. van: 186, 419, 480, 554, 566, 627, 753, 955
Lorrain, Claude: 572
Lorentz, H.A.: 1193
Lotsy, J.P.: 1193
Louise de Coligny: 826
Louys, Pierre: 559
Loveling, Rosalie: 304, 471
Ludwig, Emil: 736, 738
Lübeck, Mathias: 296
Lumey, Willem de la Marck, heer van: 484
Luther: 522, 535, 681, 698, 797

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Luyken, Jan: 304, 412, 556, 673, 956
Machiavelli: 881
Maerlant, Jacob van: 304, 483, 883
Maeterlinck, Maurice: 296, 312, 408, 442, 451, 523, 728, 943
Mahler, Gustav: 70, 239, 410
Maintenon, Madame de: 281
Maire, F. le: 842
Maire, G. le: 842-844
Maîstre, Xavier de: 163
Malherbe, François de: 474
Mallarmé, S.: 194, 207, 296, 297, 313, 347
Malraux, André: 781
Man, Herman de: 148-151, 380, 568
Mankes, Jan: 550
Mann, Thomas: 779, 881, 888, 978
Mantegna, Andrea: 773
Margaretha van Parma: 788, 789
Marinetti, E.F.T.: 626, 796
Maris, Jacob: 75, 550, 799, 846
Maris, Matthijs: 550, 846, 979-984
Marle, Raimon van: 1194
Marlowe, Christopher: 875

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1233
Marnix van St. Aldegonde: 50, 53, 393, 394, 396, 484, 486, 834
Marot, Clément: 510-513
Marsman, H.: 192, 196, 198, 203, 231-235, 289, 304, 342-345, 370, 379, 403,
436, 502-506, 517-521, 785-787, 793-795, 872, 887-889, 908-914, 925, 937,
1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1172, 1175, 1180, 1181, 1182
Marx, Karl: 680, 682, 791
Masters, Edgar Lee: 292
Mathilde Thomas: 877
Matsijs, Quinten: 357
Mauclair, Camille: 61
Maupassant, Guy de: 77, 334, 1048, 1146
Mauriac, F.: 295
Maurits, Prins: 396, 807, 866, 990, 992
Maurois, André: 464, 736, 738, 739
Maurras, Charles: 29, 295, 1015
Mauve, Anton: 956
Meer de Walcheren, Pieter van der: 197, 374
Meester, Johan de: 28-32, 35, 76-77, 149, 381, 455, 460, 618, 771, 901,
1139-1150
Meinsma, K.O.: 1050
Melville, Herman: 292
Memlinc: 1201
Mengelberg, Willem: 386, 623
Mérode, Willem de: 161, 198, 200, 217-220, 521-524, 873
Meulen, Jacob ter: 1194
Meurs S.J., Bernard van: 825
Meyden, Mr. van der: 984
Meyer, Wybo: 208
Meyerbeer, Giacomo: 408
Meyier, Fenna de: 94-95
Michelangelo: 135, 211, 277, 562
Mierevelt, Michiel Jansz. van: 1052
Mierlo S.J., J. van: 881-885
Milhaud, Darius: 523
Millet, J.F.: 22, 407
Milton, John: 225, 269, 270, 271, 282, 334, 383, 783, 816, 939, 940
Minne, Richard: 379
Mithouard, Adrien: 407
Moens, Wies: 198, 252, 254, 289
Moerkerken, P.H. van: 641-642
Mörike, Eduard: 319
Molière: 407, 410, 411, 456, 598
Moll, W.: 1033
Moller, H.W.E.: 882
Molnar, Ferenc: 619
Mont, Pol de: 304, 900
Montaigne, M.E. de: 1051

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Montesquiou-Fezensac, Comte Robert de: 295, 296, 540
Montfort, Eugène: 463
Montmorency, Graaf de: 472
Moréas, Jean: 295, 434
Morgan, Charles: 1184
Morris, William: 998
Moulijn-Haitsma Mulier, H.: 269-273, 284
Moult, Thomas: 288-293
Moussorgsky, M.: 408
Mouw, J.A. der: 196, 686, 689, 816
Mozart, W.A.: 312, 408, 1142, 1150
Muir, Daphne: 674-676
Mulder, Lod.: 1188
Muller, Frederik: 1185, 1186
Multatuli: 306, 532, 561, 753, 769, 781, 873, 897, 902, 937, 1047, 1183
Munro, Dana C.: 675
Muselli, Vincent: 463
Mussche, Achilles: 197
Musset, Alfred de: 173, 302, 403, 407, 474, 571, 619
Naber, Samuel Pierre l'Honoré: 1192
Naeff, Top: 55-56, 175, 542-559, 803

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1234
Nahon, Alice: 299, 300, 303, 468-471
Napoleon: 447, 449, 529, 531, 771, 850, 874, 1082
Navarre, Marguerite de: 383
Nero: 830
Nerval, Gérard de: 474, 502, 504, 518
Nescio: 867
Netscher, Frans: 561
Nietzsche, Friedrich: 69, 70, 295, 312, 318, 530, 621, 781, 888, 889
Nijhoff, Isaäc Anne: 1185
Nijhoff, Jacob: 1185
Nijhoff, Martinus (geb. 1827): 1185, 1187, 1188, 1189, 1190
Nijhoff, Martinus (geb. 1894): 199, 593, 651, 787, 1070, 1168
Nijhoff, Paul: 1185
Nijhoff, Paulus: 1185
Nijhoff, Wouter: 1189, 1190, 1194
Nijhoff Pzn., Wouter: 1189, 1195, 1196
Nijland, Dirk: 703
Nijland, J. Aleida: 469
Nijland-van der Meer de Walcheren, M.: 699-703
Nijlen, Jan van: 364-367, 463
Noailles, Anne Elisabeth, gravin Mathieu de: 295
Noordewier-Reddingius, A.: 1015
Noot, Jonker Jan van der: 486
Nouveau, Germain: 295, 540
Novalis: 259, 317, 475, 502, 503, 529, 538, 697, 759
Nyinsky, V.: 385, 408
Nypels, Charles: 749
Oever, Karel van den: 253, 371-375
Offenbach, Jacques: 617
Oldenbarnevelt: 396, 834, 992
Oliveira, E. d': 107-109
Oltmans, J.F.: 898
Oort, E.D. van: 1193, 1194
Opstelten, G.E.: 75
Ortega y Gasset, José: 833
Ostade, Adriaen van: 557
Ostaijen, Paul van: 197, 254, 367, 469, 625-634, 763, 785, 787, 872, 903, 912,
1056-1060
Otten, P.: 466-468
Otto van Habsburg: 827
Oudemans, C.A.J.A.: 1193
Oudshoorn, J. van: 45, 72, 151-156, 380, 426, 638-639
Ovidius: 51, 751
Owen, Richard: 291
Paaltjens, Piet: 277, 940

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Paap, W.: 465, 663
Pancrazi, Pietro: 196
Papini, Giovanni: 196
Pascal, Blaise: 323, 451, 477
Passerini, G.L.: 227
Pater, J.C.H. de: 984
Pater, Walter: 25, 91
Patmore, Coventry: 405, 423
Pauwels, François: 72, 277-280
Pavlowa, Anna: 385
Péguy, Charles: 61, 252, 253, 296, 299, 407, 628, 655
Pellerin, Jean: 296
Penning, W.L.: 72-76, 304, 356
Perikles: 848
Perk, Dora: 876
Perk, Jacques: 278, 530, 564, 621, 662, 667, 752, 852, 856, 872, 876-879, 896,
897, 1152
Perron, E. du: 644, 751, 752-754, 780-782, 785-787, 880, 1008, 1019, 1041
Persky, Serge: 93, 442
Pétain, Maarschalk H.P.B.O.J.: 970
Petrarca: 413, 488
Petronius: 777

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1235
Philippe, Charles Louis: 72, 407, 540
Philips II: 446, 788, 993
Philipsz., Obbe: 795, 796, 797, 798
Piérard, Louis: 61
Pierson, Allard: 897
Pijper, F.: 1192
Pillecijn, Filip de: 787
Pinthus, Kurt: 319, 463
Pirandello, Luigi: 382, 452-455
Pisan, Christine de: 383
Plantijn, Christoffel: 616
Plasschaert, Albert: 72, 379
Plato: 743, 926-936, 948
Plautus: 991
Plutarchus: 83
Poe, Edgar Allen: 11, 292, 733
Poelhekke, M.A.P.C.: 352
Poesjkin, Alexander: 170, 408
Poitiers, Diane de: 512
Ponte, L. da: 408
Poort, Herman: 469
Poot, Huibert Cornelisz.: 290, 304, 412, 475, 556, 614, 662
Pope, Alexander: 615, 850, 854
Posthumus Meyjes, E.J.W.: 815
Potgieter, E.J.: 17, 22, 53, 75, 195, 302, 304, 305, 306, 531, 532, 668, 808, 896,
897, 956
Potter, Dirc: 646
Prampolini, Giacomo: 463
Praz, Robert de: 61
Prezzolini, Giuseppe: 61
Prins, Arij: 72, 378, 554
Prins, Jan: 72, 106, 201, 246-251, 303, 379, 380, 391, 525-527, 824, 825,
926-936
Prinsen J. Lzn., J.: 14, 39, 195, 469, 622, 1193
Proost, Mien: 644
Proust, Marcel: 295, 488, 620, 629, 762, 880, 1166, 1169
Puccini, Giacomo: 382
Puvis de Chavannes, Pierre Cécile: 523, 891
Pythagoras: 217
Querido, Is.: 30, 149, 179, 184-187, 283, 387, 451, 465, 483
Rabelais: 460, 465, 548, 697-699, 800
Racan, Honorat de Beuil de: 474
Racine: 228, 281, 283, 284
Radiguet, Raymond: 295, 296
Raedt-de Canter, Eva: 639-641, 703-718, 787

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Rafaël: 556, 773, 932, 933
Ragaz, L.: 676-692
Randwijk, H.M. van: 975, 1033
Ravesteyn, Willem van: 760
Reddingius, Joannes: 211, 758-759, 1015-1017
Redon, Odilon: 1076
Rees, Otto van: 1199-1202
Régnier, Henri de: 295
Reichling, A.: 437
Reigersbergh, Maria van: 955
Remarque, E.M.: 610-614, 617, 754
Rembrandt: 49, 51, 54, 135, 148, 165, 512, 528, 550, 605, 735, 736, 740, 741,
742, 784, 799, 817, 829, 845, 847, 864, 1002, 1053, 1105, 1148
Renan, J.E.: 405, 407, 800, 910, 952
Rensburg, J.K.: 226, 227
Renzulli, Michele: 382-385
Reverdy, Pierre: 296
Revis, M.: 767-769
Revius, Jacobus: 796, 806-819, 1040
Reynald de Zwarte: 238
Reys, Otto P.: zie Greshoff, J.
Ribemont-Dessaignes, Georges: 296
Richelieu: 777
Ridder, Alfons de: zie Elsschot, Willem

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1236
Rilke, Rainer Maria: 161, 218, 220, 254, 316, 349, 502, 503, 504, 523, 694,
1034
Rimbaud, Arthur: 23, 99, 194, 232, 290, 295, 299, 405, 409, 474, 519, 538, 540,
541, 630, 875, 876, 966
Rispens, J.A.: 871-873
Ritter, P.H.: 822
Rivière, Jacques: 403-407
Rivière-Fournier: 407
Robbers, Herman: 35
Robida, A.: 697, 699
Robinson, Edwin Arlington: 292
Rochefoucauld, François VI, duc de la: 17
Rodin, F.A.R.: 1142, 1146
Roelants, Maurice: 403, 787
Roetert Frederikse, J.A.: 401-403
Rohan, Henri, duc de: 791
Rohde, Erwin: 781
Roland Holst, A.: 54, 102, 161, 194, 199, 201, 211, 220, 244, 286, 304, 319,
336, 358-362, 381, 382, 402, 442, 463, 464, 491, 498-502, 518, 577, 582, 593,
609, 916-923, 977-979, 995-1009, 1009-1014, 1014, 1016, 1019, 1032, 1041,
1172
Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte: 17, 54, 81-84, 111-114, 192, 194, 198,
200, 201, 229, 267, 272, 351, 353, 403, 450, 647, 664, 676-692, 752, 755-756,
760-761, 801-806, 819, 872, 903, 938, 1055, 1171, 1174-1180
Roland Holst, R.N.: 72, 982, 983, 1178
Rolland, Romain: 36, 560
Romains, Jules: 63, 64, 66, 296, 625, 626
Romein, Jan: 789, 790-793, 798, 881, 1050
Romein-Verschoor, A.H.M.: 801-806, 1050
Ronsard, Pierre de: 474, 488, 815
Roosevelt, Franklin D.: 792
Rossetti, W.M.: 291, 383, 668
Rostand, Maurice: 72, 728
Rotgans, Lucas: 557
Rouffaer, G.P.: 1192
Rousseau, Jean Jacques: 16, 773, 784
Roussel, Raymond: 296
Rover, P.A. de: 823
Royen, J.F. van: 980
Rubens: 49, 603
Ruskin, John: 38, 91, 92, 441, 602, 998
Rutten, Felix: 386
Rutten, Matthieu: 903
Ruusbroec: 484, 535
Saint-Amant, M.A. Girard de: 472
Sainte-Beuve, C.A.: 571

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Saint-Saëns, C.C.: 349
Sales, St. François de: 510, 511
Salmon, André: 295, 296
Salomons, Annie: 25-26, 45, 136-139, 380
Salomonson, Herman: 62, 65-66
Sandberg, Jhr. W.J.H.B.: 980, 983
Sanders-Herzberg, Liesbeth: 234
Sandfort, J.A.: 697-699
Savornin Lohman, Jhr. A.F. de: 873
Scartazzini: 950
Scève, Maurice: 488
Schaaf, Nine van der: 200, 379, 803
Schaepman, H.J.A.M.: 533, 825
Schagen, J.C. van: 199, 200, 331-336, 502, 504, 629
Schaik-Willing, Jeanne van: 380, 609, 742, 745-746, 787
Schalk, Henriëtte van der: zie Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte
Scharten, C.T.: 32, 548, 775-777

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1237
Scharten-Antink, Margot: 138, 149, 548, 775-777
Scheffer, Ary: 668
Schelling, F.W.J. von: 382
Schendel, Arthur van: 24, 121-126, 463, 538, 540, 541, 555, 560, 739, 754-755,
819-821, 837-839, 869-870, 881, 890-895, 903-906, 960, 1015
Schepp, C.L.: zie Prins, Jan
Scheurleer, D.F.: 1194
Schikaneder, Em.: 408
Schilder, K.: 529
Schiller, Friedrich: 16, 37, 216, 317, 535, 804, 939, 1158
Schlegel, August Wilhelm: 382
Schmidt-Degener, F.: 49, 52, 742
Schmitz, Marie: 129-130, 178-180, 380
Schneiders, A.J.: 924-925
Schnitzler, Arthur: 139, 410, 595, 1141
Schönberg, Arnold: 410
Scholte, Henrik: 200, 208-210, 211, 381
Scholten, J.H.: 897
Schoolmeester, De: 356, 735, 940, 956
Schoonderbeek, J.J.H.: 995
Schopenhauer, Arthur: 477
Schotel, G.D.J.: 394
Schreurs, Jacques: 197, 252
Schrijver, Gebr.: 1033
Schubert, Franz: 965
Schumann, Robert: 408, 427
Schuur, Koos: 972-975
Schweitzer, Albert: 910
Schwob, Marcel: 675
Scott, Walter: 30, 531, 896, 897, 898
Scribe, Eugène: 408
Seneca: 432
Seillière, Ernest: 61
Serrure, C.P.: 720, 1186
Seyss Inquart: 974, 980, 1203, 1204
Shakespeare, William: 27, 36, 60, 124, 125, 129, 132, 135, 222, 271, 281, 284,
302, 331, 359, 383, 384, 449, 450, 456, 459, 484, 598, 599, 608, 645, 670, 671,
702, 758, 768, 769, 783, 856, 873-876, 903, 906, 939, 940, 942, 977, 1157,
1158, 1172
Shanks, Edward: 291
Shaw, Bernard: 29, 36, 39, 61, 138, 619
Shelley, Percy B.: 302, 383, 384, 391, 402, 442, 475, 602, 738, 783, 784, 875,
939
Sickinga, Jaap: 1032
Siegenbeek, Matthijs: 850, 852
Silesius, Angelus: 504
Simon, Julie: 532, 956

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Simons, Menno: 796
Sipma, Pieter: 1194
Sirks, M.J.: 1193
Sitwell, Edith: 291
Sitwell, Sacheverell: 291
Six, Willem: 865
Sjen, Generaal: 518
Slauerhoff, J.J.: 196, 198, 254, 262-265, 491, 518, 742, 746-747, 787, 835-837,
925-926, 966, 1041, 1172
Sluyterman, K.: 1194
Smeding, Ali: 559-562
Smit, Gabriël: 692-693
Smit, W.A.P.: 796, 798, 814, 815, 816, 818, 1040
Smith, Adam: 446
Smoor, W.P., Ant.: 957-959
Smout, A.J.: 811, 994
Socrates: 668, 832, 932, 935. 1099
Sonoy, Diederik: 955
Sophie, Koningin: 825
Soupault, Philippe: 296
Spaan, J.G.: 758

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1238
Speenhoff, Koos: 248, 279, 593, 598, 618, 723
Spengler, Oswald: 496, 977
Spiegel, Brechje: 988, 989, 990, 993
Spiegel, Hendrik Laurensz.: 988
Spinoza, Baruch de: 49, 51, 52, 117, 148, 331, 333, 536, 796, 817, 1051, 1178
Spire, André: 296
Staël, Germaine de: 383
Staercke, M.: 822
Stalin: 802
Stalpart van der Wielen, Johannes: 807, 811, 814
Stanislavsky: 593, 600
Stanley: 807
Staring, A.C.W.: 75, 300, 302, 533
Steen, Jan: 50, 557, 735, 736, 738, 739, 1076
Steinlen, T.A.: 497
Stendhal: 46, 53, 446, 778, 781, 888
Stoett, F.A.: 352
Stoke, Melis: 975
Stols, A.A.M.: 514, 1033
Stramm, August: 1058
Strauss, Johann: 1173, 1174
Strauss, Richard: 407-411
Stravinsky, Igor F.: 623, 1199
Streuvels, Stijn: 149, 568
Strindberg, August: 15, 16, 29, 60, 78, 142, 149, 529, 609, 715, 1141
Stroman, Ben: 795-799, 867-868
Stuart, Maria Henriëtte: 238
Stuiveling, G.: 876-879
Suarès, André: 61, 89, 90
Suárez, Francisco de: 814
Suchtelen, Nico van: 52-55, 163
Suylesteijn, Geraert van: 293-294
Swarth, Hélène: 34, 218, 304, 336, 402, 758
Swift, Jonathan: 614, 615, 616, 668
Swinburne, A.C.: 383
Tacitus: 937, 993, 1051
Tagore, Rabindranath: 201, 218, 312
Taine, H.A.: 405
Tak, P.L.: 664
Tammes, A.P.: 1194
Tamminga, F.: 1032
Tasso, Torquato: 417, 942
Tazelaar, C.: 469, 527-530
Teirlinck, Herman: 72, 237, 469, 903
Telders, B.M.: 1193, 1194
Tenhaeff, N.B.: 945-948, 950
Tennyson, Alfred: 115, 116, 291

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Terborch, Gerard: 771
Tesselschade Roemersdr. Visscher, Maria: 488, 955, 1050, 1051
Thans, Hilarion: 253
Theunisz, Johan: 198, 211-212
Thibaudet, Albert: 61
Thiry, Antoon: 167-170
Thompson, Francis: 252, 253, 655 (Thomson, lees: Thompson)
Thomson, J.J.: 198, 530
Thorbecke, J.R.: 306, 897
Tieck, Ludwig: 507
Tielrooy, J.B.: 72
Timmerman, Aeg.: 850
Timmermans, Felix: 72, 364, 483
Tollenaere, F. de: 1191
Tollens, H.: 533, 1178
Tolstoi, Leo: 38, 39, 445, 454, 459, 620, 682, 686, 711, 746, 771, 784, 821, 922
Tongeren, H. van: 824
Toorop, Jan: 36, 868, 1085, 1127, 1178
Toot, Johan: 285-288
Toulet, Paul-Jean: 295, 296
Toussaint, Truitje: zie Bosboom-Toussaint, G.
Trakl, Georg: 317, 318, 502, 503, 504, 505, 506, 518
Traz, Robert de: 61

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1239
Tricht, H.W. van: 1050-1054
Troelstra, Pieter Jelles: 873
Trotzky, L.D.: 781
Tsjechof, A.P.: 26, 77, 597, 600, 1146
Tuschinsky: 279, 379
Tzara, Tristan: 296
Unamuno, Miguel de: 833
Uyldert, Maurits: 289, 513-514
Uytvanck, V.E. van: 379
Valéry, Paul: 216, 296, 312, 514, 1020, 1022
Valerius, Adriaen: 995
Valk, J. van der: 530
Vasalis, M.: 1040
Veen, Gerrit van der: 980
Velde, Anton van de: 455-462
Verburg, Harry: 1033
Verdam, J.: 721, 1191
Verdeyen, W.R. René: 882
Vergilius, Maro Publius: 51, 378, 572, 692, 783, 848, 849, 850, 851, 861, 863
Verhaeren, Emile: 23, 328, 341, 503, 1015
Verhoeven, Bernard: 253, 261, 463
Verhulst, Johannes: 533
Verkade, Eduard: 410, 619
Verlaine, Paul: 15, 218, 295, 298, 301, 355, 360, 402, 465, 474, 475, 512, 518,
537-542, 564, 739, 821, 891, 1000, 1065
Vermeer Jan: 557, 736, 893
Vermeylen, Aug.: 71, 363, 364, 458, 901, 1057
Vermeulen, Matthijs: 620-624
Verne, Jules: 302
Verster, Floris: 668
Verwanen, Theo: zie Lindenhout Jr., Joh. van 't
Verwey, Albert: 17, 23, 37, 72, 73, 75, 106, 201, 220-230, 267, 289, 302,
305-310, 336, 366, 412, 513, 606, 647, 661, 665-670, 752, 761, 825, 827, 835,
881, 896, 901, 924, 931, 938, 939, 940, 941, 942, 959-961, 1018, 1019, 1020,
1039, 1057, 1178
Verwijs, Eelco: 1191
Vestdijk, S.: 787, 793-795, 873, 931, 961, 1022, 1032
Viau, Théophile de: 471-476
Vicenti: 416
Vies, Abraham van der: 677, 757
Vigny, Alfred de: 415
Vildrac, Charles: 296
Villani: 951
Villiers, George: 292
Villon, François: 474, 475, 512, 540, 617, 645, 724

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Vinci, Leonardo da: 36, 131, 135, 138, 553
Viruly, A.: 916-923
Visscher, Anna Roemersdr.: 488
Visscher, Roemer: 751
Visser, J.T. de: 76
Vloten, Johannes van: 813, 814, 897
Voisin, Albert en Fernande: 766
Voltaire: 383, 535, 763
Vondel: 48-52, 53, 58, 225, 228, 270, 282, 290, 299, 302, 303, 304, 311, 396,
412, 475, 483, 556, 557, 603, 637, 661, 668, 742, 783, 784, 796, 797, 807, 808,
809, 815, 816, 817, 818, 833-835, 851, 852, 924-925, 937, 957, 991, 992, 994,
1051, 1052, 1158, 1178
Vooys, C.G.N. de: 105
Vooys, I.P. de: 959-961
Voorde, Urbain van de: 196, 198, 199
Vos, Margot: 201, 289, 391
Vos, Marie W.: 289, 352-354

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1240
Vosmaer, Carel: 17, 302, 753, 850, 851, 852, 853, 854, 873, 1188, 1191
Voss, Johann Heinrich: 850
Vossius, Gerardus Johannes: 300
Vreese, Willem de: 719-722
Vries, Anne de: 823
Vries, Hendrik de: 139-143, 195, 198, 212, 213-217, 234, 379, 463, 725-735,
763, 819, 872, 873
Vries, J. de: 882
Vries, Jeronimo de: 896
Vries, Matthijs de: 1191
Vries, Theun de: 735-742, 762-763, 1183
Vriesland, Victor E. van: 379, 675, 1018-1022
Vuyk, Bep: 644
Waal, Mej. J.M. de: 896
Waal, H. van de: 1194
Waals, Jacqueline E. van der: 156-158, 388
Wagner, Richard: 53, 181, 232, 313, 408, 410, 621
Walschap, Gerard: 770-771, 787, 952-954
Wasch, Karel: 45-48, 77-79, 117-120, 380
Watteau, J.A.: 512
Weill, Kurt: 616
Weissenbruch, J.H.: 160, 525
Welderen Rengers, W.J. van: 1193
Welter, Ds.: 1031
Werfel, Franz: 252, 317, 318, 463, 464
Werumeus Buning, J.W.F.: 115-117, 198, 199, 200, 201, 202-207, 241-246,
261, 380, 400, 401, 436, 463, 483-486, 590-593, 648, 694, 742, 748, 777-778,
781, 787, 864, 885-886, 1021, 1034, 1040, 1172
Wessem, Constant van: 642-644, 925-926
Whitman, Walt: 201, 252, 292, 626, 628, 655, 1058
Wieder, F.C.: 1194
Wijdeveld, Gerard: 658-660, 695
Wilde, Oscar: 53, 91, 141, 207, 282, 291, 301, 383, 409, 618, 619, 620, 691,
741, 790
Wilder, Thornton: 582
Wilhelmina, Koningin: 391, 634, 635, 636, 825, 865, 1031
Wille, J.: 882
Willem I, Koning: 866
Willem van Oranje (de Zwijger): 50, 394, 397, 641, 642, 788, 789, 790, 826,
937, 955, 977, 986, 993, 1111
Willem II, Stadhouder: 238, 1072
Willem V, Stadhouder: 865
Willems, Jan Frans: 719, 1186
Willink, A.C.: 845
Wilson, Dover: 875
Winkel, Jan Te: 305, 484, 815, 873, 1050

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

Winkler Prins, Jacob: 160
Winslow, Anne Goodwin: 292
Winter, P.J. van: 1192
Wit, Augusta de: 79-80, 387
Wit, Jo de: 32-36, 45, 380
Witt, Johan de: 49, 955, 1072, 1076
Witte, Dirk: 723
Wittop Koning: 469
Wodehouse, P.G.: 618
Woestijne, Karel van de: 201, 267, 301, 336, 341, 364, 370, 375-378, 434-436,
469, 514-517, 602-607, 900, 901, 903, 943, 1171
Wolde, Ludwig: 416
Wolf, Herman: 72, 131-136, 530
Wolfenstein, Alfred: 318
Wolff, A.: 557
Wolff, Betje: zie Bekker, Betje
Woolf, Virginia: 806, 1170

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

1241
Wordsworth, William: 158, 383, 391, 727, 1041
Worp, J.A.: 1050
Xerxes: 446
Yeats, William Butler: 288, 312, 383, 408, 540, 594
Zernike, Elisabeth: 36-37, 126-129, 138, 139, 380, 637-638, 806
Zola, Emile: 177, 186, 441, 442, 443, 620, 697
Zoomers-Vermeer, J.P.: 480
Zuiden, D.S. van: 824
Zuyle, Herman van: 957. (ps. van Ant. Smoor W.P.)

Martinus Nijhoff, Kritisch en verhalend proza (Verzameld werk II)

