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Voorbericht
Een verzameling van verspreid critisch, litterair-historisch of -biografisch en
essayistisch werk is naar mijn mening alleen dan gerechtvaardigd, wanneer zij
verhelderende aspecten bijdraagt tot de stof voor de litteratuurgeschiedenis of de
vergelijkende en theoretische litteratuurwetenschap. Dit wordt het geval als de auteur
van die studies, opstellen en artikelen er, uitgaande van de letterkundige
verschijningsvormen, naar heeft gestreefd, hun breder verband en innerlijke
samenhangen te doen zien, de ontwikkeling van hun traditie naar vernieuwing, en
van daar naar nieuwe traditie. Ook heeft hij de op dien litterair-technischen grondslag
te onderscheiden scholen, groepen en richtingen zo mogelijk steeds te belichten tegen
den algemenen achtergrond en het culturele leven van hun tijd en vooral van de
samenleving in dien tijd.
In evenredig verband daarmede en evenwijdig daaraan moet hij de wisselende
maar steeds historisch denzelfden kringloop volbrengende houding, positie, situatie
tonen van schrijver en dichter ten aanzien van de waargenomen, ervaren
werkelijkheid; zij toch verklaren in belangrijke mate de vormgeving.
Zonder opzettelijkheid is dit, geloof ik, mijn voornaamste streven geweest bij het
schrijven van de hier bijeengebrachte stukken. Minder dan langen tijd, vooral vóór
den laatsten wereldoorlog, gangbaar was, heb ik het zwaartepunt gelegd op een
ontleding van de zielkundige structuur en geestesgesteldheid van de besproken
auteurs.
Daartegenover heb ik getracht, de aandacht meer te richten op den letterkundigen
tekst zelf, uitgangspunt van alle verdere beschouwingen.
Het oudste hier opgenomen stuk dateert van 1915, het jongste werd in 1956
geschreven. Het werk verschijnt in twee banden maar vormt een geheel; de indeling
volgens welke het eerste deel loopt tot ongeveer 1938, zodat elk der beide delen een
tijdvak van circa twintig jaar bestrijkt, geschiedde op louter technische gronden.
Het grootste gedeelte van deze opstellen is ontleend aan het grote dagblad, waarin
ik zeven jaar lang - van 1931 tot 1938 - als kunst-redacteur de letterkundige rubriek
en kroniek verzorgde, aan week- en maandbladen, aan inleidingen tot boek-uitgaven,
of aan oraties. Dit boek bevat geen inedita. De tekst is, waar nodig, slechts weinig
gewijzigd of omgewerkt en de veranderingen zijn over het algemeen zeker niet van
principiëlen of ingrijpenden aard. Wel zijn veelal verspreide stukken die over één
en dezelfden
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auteur handelen tot één enkel opstel samengevoegd.
Uiteraard geeft dit boek niet een volledigen herdruk van mijn verspreid
litteratuur-beschouwend proza, maar slechts een keuze daaruit. Voor die keuze was
de maatstaf niet steeds de, uit een actueel gezichtspunt, blijvende waarde van het
besproken litteraire werk, maar soms ook de eigen betekenis van de bespreking,
d.w.z. de algemene kant daaraan boven de bijzondere aspecten van het actuele uit.
Ik heb aan den anderen kant gepoogd, de selectie niet eenzijdig volgens het dogma
van een gerichte litteratuurbeschouwing tot stand te brengen.
Indien ik daarin ben geslaagd, dan waarborgt dit een min of meer afwisselend
karakter der verzameling.
Een chronologische orde is in 't algemeen in de opeenvolging der stukken in acht
genomen - met uitzondering natuurlijk van die opstellen, die zijn samengesteld door
de bijeenvoeging van artikelen, op verschillende - vaak ver uiteen liggende tijdstippen ontstaan. Bij deze laatste gold de datering van het oudste gedeelte. Het
leek mij gewenst, onder elk afzonderlijk stuk, voor zover dit mogelijk was, het jaar
te vermelden waarin het geschreven of voor het eerst gepubliceerd werd, en onder
de uit samenvoegingen van meer dan één artikel samengestelde studies de jaartallen
van de eerste en laatste publicaties. Deze jaartallen immers hangen samen met de
toch altijd enigszins informatieve of opinievormende functie die, telkens op een
bepaald ogenblik van onze letterkundige geschiedenis op telkens weer andere wijze,
de auteur tot taak had, met zijn critieken te dienen. Zij verklaren ook wel eens hoe
het beeld van sommige mijner argumenten en opinies in verband met die jaartallen
geldigheid had, maar door latere publicaties van de betrokken auteurs en de verdere
litteratuur-ontwikkeling aangevuld of gewijzigd zou zijn.
Vooral ook ten gerieve van het middelbaar en hoger onderwijs kwam mij daarom
een dergelijke datering wenselijk voor.
Wat tenslotte de spelling betreft heb ik mij bereid verklaard, met behoud van de
buigings-n en enkele andere afwijkingen het hier bijeengebrachte proza te doen
overbrengen in de tegenwoordige spelling. Zulks tegen mijn wens en smaak, maar
omdat ik het niet meer dan redelijk achtte, aan een redelijk verzoek van mijn
uitgeefster te voldoen.
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Over het Joodse lied
De heer Jacob Israël de Haan heeft zijn nationalistisch Joodse gedichten, merendeels
in De Beweging of De Gids verschenen, verzameld in een verzenbundel1. die een
geheel aparte plaats inneemt in de tegenwoordige Joodse litteratuur, en, naar ik meen,
niet alleen in die van Holland. Want van dit werk zijn het belang als nationalistische
uiting en het zuiver-letterkundig belang niet te onderscheiden. Sprekend over het
éne zal men vanzelf spreken over het andere, dat immers ten nauwste ermede
verbonden is. En hierin zijn De Haan's gedichten wezenlijk verschillend van de meest
bekende Joods-nationale dichtwerken uit den laatsten tijd (als Ecoute Israël van
Fleg); hieraan ontlenen ze hun bijzondere betekenis. Ik zal mij vooral bezighouden
met hun letterkundige aspecten, waarbij vanzelf de Zionistische factoren ter sprake
zullen komen waardoor ze bepaald werden.
De stem die in deze liederen tot ons spreekt, is niet de stem die de zeer verenkelde
schakeringen van een afgewend en verbijzonderd gemoedsleven fluistert. Zij verklankt
geen met persoonlijke voorliefde kunstmatig en zorgvuldig gekweekte stemmingen.
Integendeel: in haar vinden zeer velen - een gehele groep bewust samenstrevende
personen -, hun uiting. Dit geeft haar een gedragenheid en zelfverzekerde kracht, die
zij met vele van de belangrijke moderne kunstuitingen gemeen heeft. Twee
eigenschappen, totnogtoe onbereikbaar gebleken bij voorbeeld voor een Querido,
die hun bestaan waarschijnlijk vermoedt en in zijn recensie van De Haan's boek
‘gevoels-gnostiek’ noemt. Niet het enkel-aesthetisch genot aan klinkend en kleurig
vormschoon, - der Joodse ziel nooit geheel vertrouwd geweest -; niet het aandachtig
waargenomen beeld van de volledige en dagelijkse werkelijkheid om haar zelfs wil,
geven ons deze verzen van Jacob Israël de Haan. Maar zij zijn de uiting van het
gevoel, - neen, meer: van de levensbeschouwing die onderling de Zionisten verbindt.
De Haan is de dichter van de Zionisten: een sterk bewuste groep, vast aaneengesloten,
opkomend voor en verbonden in eenzelfde gemeenschapsgevoel.
Het is geen toeval dat de techniek van De Haan's verzen niet toegespitst is op
zinnelijke plastiek van den vorm, op klankschoonheid of beeldenrijkdom. Geen bonte
prachtlievendheid, maar doelmatige aanduiding, altijd sober en beheerst, bleek hem
waardevol. De vormen, de beelden, zijn hier niet om zich zelfs wil. Wij zullen zien
waarom.
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Het Joodsche Lied is niet het werk van een verenkelde voor enkelen. Het is, voor
alles: modern. Het wordt gedragen en beheerst door een gevoel van
gemeenschappelijkheid; de directe, spontane, waarneming is dus uitgesloten. Het
heeft een maatschappelijke functie te vervullen. Ons treft vooral het logisch
doordachte, het verstandelijk bezonnene, de eruditie van deze gedichten. De Haan
blijkt een grondige studie van de strenge en ingewikkelde Griekse versmaten achter
zich te hebben, maar past deze niet toe zonder de bredere en golvende gedragenheid
van het Hebreeuws lied. Hier vinden we niet de ongebreidelde en onbelemmerde
gevoelsvoorrang die andere Joden als Kahn en Fleg in vrije verzen deed schrijven.
Want ook in de techniek valt ons een streven op naar de strenge wettelijkheid, die
aan het geestesleven van het Joodse volk altijd ten grondslag heeft gelegen. Zij
behoort tot zijn eigenheid, en daarom is het zo belangrijk dat zij in De Haan's verzen
tot uiting komt. Zij is zijn kenmerk maatschappelijk, godsdienstig en artistiek.
Bij deze wet-matigheid in De Haan's versvorm wil ik nog even stilstaan, omdat
ze van veel belang is in zijn werk. Wij hebben reeds gezien dat De Haan's techniek
zich niet in de eerste plaats op de aanschouwelijkheid, op zinsindrukken en
verscheidenheid van beelden, richt. Een belangrijke rol daarentegen vervullen bij
hem de maten, veelal op traditionele maten geïnspireerd, maar door een geheel eigen
rhythme tot nieuwe leven gebracht. Inderdaad, de voornaamste vormgeving in deze
verzen bestaat in het meesterlijk gehanteerde rhythme; dat is: in keer en tegenkeer,
in den val van het vers. Maat en gebondenheid zijn vorm van innerlijke zelftucht,
maar binnen die grenzen wordt het levende rhythme van de bewogenheid verkeerd
in beweging van het vers. Met hem, den Zionistischen dichter, is de socialistische
dichteres Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk de enige, die tot zo grote elasticiteit
het romantisch beginsel van de rhythmische verwijding der versmaat doorvoerde.
Zijn vers krijgt het eigenaardig zwevende van de met de persoonlijke gevoelsklemtoon
wisselende betoning. Daardoor is het, dat woord-accent en vers-accent niet volgens
het schema van de maat volkomen samenvallen, maar in een hoger verband tot
harmonische eenheid zijn opgenomen, zodat ze, in een glijdende verlangzaming
gevoeld, terwijl ook de nuance van de toonhoogte medewerkt, ten slotte tóch weer
samenvallen. Het schijnt wenselijk, dit alles met een enkel voorbeeld te verduidelijken.
Ik neem den versregel (blz. III)
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‘Avond: een klaar wonder van innigheid’

Als ik hierin de lettergrepen cursiveer die in de gewone beschaafde Nederlandse
spreektaal den klemtoon hebben, krijgen we dit:
‘Avond: een klaar wonder van innigheid’

Dit kan verdienstelijk proza zijn, maar het is geen vers. Onderstreep ik daarentegen
alleen de vers-accenten zoals ze, ongeacht het woord-accent, volgens de hier
aangewende jambische maat oorspronkelijk zouden moeten vallen, dan wordt het:
‘Avond: een klaar wonder van innigheid’

Dit zou een correct vers zijn zo het in een bestaande taal geschreven was. Maar avónd,
wondér en innighéíd zijn geen Hollands. Hier zal het vers-gevoelig gehoor den
middenweg vinden die de enig-juiste is. Noch de strenge eis van de versmaat, noch
de val van het levende woord wordt geheel opgegeven. De tegenstelling wordt
verzacht en verzoend in een eenheid, waarin beide, gehandhaafd, elkander in
evenwicht houden. Zo ontstaat rhythme.
Na deze kleine technische uiteenzetting, die ik trachtte zo kort en bevattelijk te
houden als mij mogelijk was, keer ik tot het meer algemene gedeelte van mijn
beschouwing terug. De oorzaak van De Haan's schrijftrant in de nationaal-Joodse
gedachtensfeer, niet alleen naar den inhoud maar ook naar den vorm, is weer duidelijk.
Trant en sfeer moeten weer niet onderscheiden worden. Een rhythmische bewogenheid
weet zich te uiten gemeten aan de gemeenschappelijkheid van de Zionistische idee.
Streng bakent de nationaal-Joodse gedachte daarvan de maat af. Zo ontstond Het
Joodsche Lied, en zijn hoogste mogelijkheid, als zodanig, in de abnormale verhouding
waar het Joodse volk, zonder eigen land en eigen taal, in leeft. Zo als het geworden
is, dwingt het, ook den voor kunst ongevoelige, eerbied af, omdat de manier, waarop
het geworden is, allen die een nieuwen gemeenschapszin in zich vonden,
gemeenschappelijk betreft en altijd geleid heeft. Het is een manifestatie van de
vruchtbare inperking en vrijwillige onderordening van den individu voor zijn
wezenlijkste gemeenschap: zijn volk. Het is van een sterk inwendig leven, en getuigt
daardoor dat organisatie iets geestelijks is en niet iets uiterlijks.
Door de scherpste beredeneerdheid wordt hier de intuïtie verhinderd in willekeur
te ontaarden. Men gevoelt een voortdurende waakzaamheid, om zich niet te laten
gaan. Verwey noemde in een van zijn scherpe karakteristieken De Haan: een ge-
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temde anarchist; Van Campen spreekt van ‘Van Deysseliaanschafgemeten en
niet-uit-de-plooi-komend’. Twee kenschetsingen, die in deze volgorde, en in een
onderling verband gezien moeten worden. Wat Van Campen constateert kunnen we
in deze verzen waarderen als we het verklaren op de wijze van Verwey. ‘Tot tucht
getemd’ is een vaak terugkomend motief bij De Haan zelf. En inderdaad, zelfs voor
hen die zijn letterkundigen ontwikkelingsgang niet van den aanvang af gevolgd
hebben, is hier een voortdurende zelfbeheersing te gevoelen. Dat is de contrôle en
inperking van het te speciaal persoonlijke onder invloed van het Zionistisch willen.
Het daemonische, en daarmede vereenzelvigd aesthetische, van vroeger, heeft plaats
gemaakt voor ethische en zelfs moraliserende kunst. Met dezelfde angstvallige
zorgvuldigheid waarmede hij nauwgezet aan vorm en maat van zijn vers een strenge
- hoewel rhythmisch bewogen - gebondenheid oplegt, beperkt hij zich in zijn
publicatie tot wat hij met de bestemming en roeping van zijn dichterschap in
overeenstemming acht.
Want ook hierom noemde ik De Haan's kunst modern, dat ze zich met bewuste
bedoeling tot de massa richt. Naar het door Verwey ingevoerde, populaire woord, is
ze een ‘strijdbaar dichterschap’. Ze is, ondanks de moeilijke en verfijnde techniek,
volkskunst, want ze betoogt.
Wat De Haan in zijn nieuwere Zionistische gedichten nog aan persoonlijks geeft,
het is (evenals vaak bij Verwey) niet om zichzelfs wil, maar als het ware een minzame
mededeling om den jongeren zijn eigen plaats in de gemeenschap
behulpzaam-didactisch duidelijker en overzichtelijker te maken.
De Haan's zelfbeperking blijkt dus een zeer bewuste houding niet alleen naar
binnen, maar ook naar buiten te zijn. Dat dit echter niet met bedoeling onderscheiden
is, zien we in het merkwaardig en verrassend resultaat dat hij er in zijn verzen mee
bereikt. Bij het ordenen van zijn innerlijk gevoelsleven acht hij zich evenzeer en op
dezelfde wijze verantwoordelijk als bij de openlijke uiting daarvan in de kunstdaad.
Dat geeft zijn verzen een waardige terughoudendheid.
Evenwel, voor wie dieper in het wezen van deze kunst wil indringen, is het van
belang zijn wording psychologisch na te gaan. Naast het beeld dat De Haan, die zijn
publiciteit zózeer soigneert, ons thans van zich geven wil, moeten dan de vroegere,
niet-Zionistische en niet-herdrukte gedichten een voorwerp van onderzoek uitmaken.
(De Libertijnse Liederen blijven hier-
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bij dus buiten bespreking). Dan zien we langzamerhand tegenover de zinnelijke
verfijning en het zuiver aesthetische, Griekse standpunt van ‘l'art pour l'art’, met de
bezinning het eeuwigheidsverlangen opkomen. Niet in de werkelijkheids-ervaringen
maar daarbuiten en zelfs daartegenover wordt die bezinning, die religieus eindigen
zal, gezocht. De Haan stelt, op de wijze der platonici en talmudisten, het éne, om het
te verwerpen en er het andere tegenover te stellen. Zijn werkelijkheid wordt in hoge
mate een geconstrueerde werkelijkheid. In Het droeve Lied2., - om alleen over de niet
gebundelde gedichten te spreken -, vindt men nog maar de sceptische
levensontkenning alleen, die de nieuwe, romantische gesteldheid voorbereidt. Maar
ook als deze gesteldheid reeds verworven is, zal zij nog eens afzonderlijk terugkomen
en haar hoogtepunt bereiken in Bezinning.3. Hier is zij naar een volkomenheid
gegroeid, zo bezonken en voldragen, dat dit een van de schoonste verzen geworden
is die de dichter ooit geschreven heeft. In 1907 schreef hij nog, individualistisch: ‘Er
is ter wereld niet iets onmenschelijker dan een burger te zijn’4. en schreef een proza
zeer verwant aan het vroegste werk zijner zuster, Carry van Bruggen5., terwijl sommige
verzen6. aan Giza Ritschl herinnerden. Evenwel, van nu af voor goed wordt de wereld
der zinnelijke gewaarwordingen inplaats van samengevat en mede in het verband
opgenomen, ontkend en terug gedrongen. Zij blijft echter haar eigen donker en
ongeweten leven voeren en wreekt zich door later in vage onrust-gevoelens te komen...
spoken. Dat zulk een verdringings-proces noodwendig dit gevolg moet hebben, heeft
Freud, gelijk algemeen bekend is, kunnen aantonen. Zo bij De Haan. De volle
werkelijkheid wordt niet in een nieuwe levensbeschouwing vergeestelijkt
overgedragen; haar bestaan en haar waarde worden ontkend. De ongetemperde
ontvankelijkheid is verloren gegaan. Zo blijft het realistisch ervaringsmateriaal in
dezen geest ongebruikt, en komt de stylering op intellectuele wijze tot stand. Ze
wordt geconstrueerd en groeit niet organisch uit de levende samenvloeiing van Ik
en Wereld. Niet alleen tegenover het leven, ook tegenover zichzelf is zijn houding
eclectisch; hij weet elementen in zich die hij niet wenst te aanvaarden. En negeert
ze. Met Van Eeden - zijn geestverwant in vele opzichten7. - deelt hij daardoor het
geloof in duistere machten die hij daemonisch noemt. Zo verstart de voortdurende
krampachtige poging, met geweld een deel van zichzelf te onderdrukken, soms tot
een werktuiglijkheid waarbij alle hartstochtelijke spontaneïteit verloren is
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gegaan. Water dat bij zeer lage temperatuur, door volstrekte onbeweeglijkheid, nog
niet bevroren is, kan als reactie op een minimaal kleine beweging, bijvoorbeeld door
een geworpen steen veroorzaakt, plotseling over het gehele oppervlak bevriezen. Zo
is bij De Haan de represaille die hij, als eclecticus, tegen een deel van het in- en
uitwendig leven neemt, ingrijpender en overwegender dan haar oorspronkelijke
oorzaak ooit was. En daardoor moeten we zien dat De Haan's gemeenschapszin zijn
werk somtijds stempelt met een zuiver geformuleerde vaardigheid. Er is herhaling
en regelmaat; waarbij hij evenwel - het zij dankbaar erkend - bijna immer een te
doffe regelmaat en te werktuigelijke herhaling weet te vermijden.
De oorzaak van deze geremde receptiviteit hebben wij te zoeken in de
maatschappelijke verhoudingen. Voor de Westerse Joden, zoals zij nog, buiten
territoriaal volksverband, verstrooid zijn, is er slechts één mogelijkheid om het
gemeenschapsgevoel met hun volk te handhaven boven het gemeenschapsgevoel
met het - anders eigen - volk in welks midden zij leven. En deze mogelijkheid is niet
bepaald door economische belangen, door de verhoudingen van het dagelijks leven,
maar door inzicht in de Zionistische theorie. De onbevangenheid, het contact met
het ongeschifte leven, moet daarbij veelal verloren gaan.8.
Hierdoor is het ons gemakkelijker te begrijpen dat dit wonderlijk zieleleven zich
juist zó moest uiten. Men vermoedt au fond een hartstocht, zo fanatiek, dat hij in zijn
tegendeel: een zeker ascetisme, is omgeslagen. Verwacht bij hem niet de ‘woordkunst’
die in genotzuchtig raffinement de wèl samenluidende vocalen tot vlammende
boeketten van klank bijeenvoegt. Zijn verantwoordelijkheidsbesef veroorlooft hem
hoogstens de ernstiger nadrukkelijkheid van het stafrijm. Dit alles wijst op dezelfde
werking die ik hierboven meende te mogen aannemen. Op dezelfde werking waardoor
in deze verzen de daemonische diepte niet harmonisch werd opgenomen maar
voorgesteld wordt als overwonnen. En dit eerste, het zij met weemoed gezegd, schijnt
dan voor den Jood in ballingschap nog niet goed mogelijk te zijn, zonder gevaar voor
de persoonlijkheid als geheel.
Het hier bereikte strekke ons tot respectabel voorbeeld. Allen, die eenheid
terugvonden, hebben veel moeten offeren. Toch was voor velen, om tot een nieuwe
levensbeschouwing te komen, een ‘Umwertung’ voldoende, en de snijdende hardheid
van dit meedogenloos geconstrueerd dualisme niet nodig. Ik kan hier niet verder op
ingaan. Over het persoonlijke element in de ver-
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zen past het ons niet te spreken. Waar het op aankomt, als alleen van belang, is, dat
de conflicten die wij hier binnengevoerd worden, veelal ethisch en soms religieus,
alle hun grondslag en gemeenzaam ontstaan hebben in het Joods-nationaal gevoel
van volkssaamhorigheid.
Waar ik elders9. van De Haan's werk geschreven heb dat ik het nog geen
‘romantische Joodse kunst’ achtte, liet ik daarbij uitkomen dat zulk een kunst
vooralsnog, zonder normaal volksbestaan, niet mogelijk is.
Laat ons dankbaar zijn dat reeds nu de Zionistische beweging hem tot deze kracht
kon opvoeren...
Want is het niet merkwaardig, dat daartoe drie momenten hier samentreffen, terwijl
toch zo grote eenheid (van uiting) bereikt werd? Het terugverlangen naar de
gesteldheid van zijn jeugd, - dat eerst nog afzonderlijk optreedt10. - het geloof, en de
nationaliteit vallen hier voor den dichter tezamen. Het is niet zijn rijpere jeugd die
den dichter in zijn ban terugzuigt en met visioenen slaat; niet de ongebonden tijd
waarin hij, karakteristiek, kon vragen:
Wie vergoedt als ik niet genoeg geniet?11.

maar zijn prille jeugd waarnaar hij zijn bitter verlangen in zo menig vers van zijn
bundel zegt:
Al jeugd vergaat. Moeder ik ben verdwaald,
Mijn heete handen tasten in het duister.
Moeder, ik wil weer terug naar den luister
Die van onzen heiligen Sabbath straalt.12.

Hier ligt in het weer-verlangen naar de jeugd het terugvinden van beide, geloof en
nationaliteitsbewustzijn, opgesloten. Zo roepen deze laatsten elkander in dit werk
steeds op, en versterken elkaar wederkerig in een onverbrekelijke associatie.
Tot beter begrip van De Haan's persoonlijkheid is het misschien geoorloofd, in
een bespreking van zijn verzen, een enkel woord over zijn prozawerk te zeggen.
Over den inhoud slechts dit, dat hij ook hier altijd in een affectie-verhouding tot de
maatschappij gestaan heeft. Maar het is belangwekkend te zien, dat het lenige en
persoonlijk-levende van zijn verzen hier in aanmerkelijk mindere mate te vinden is.
Meer dan zijn poëzie is zijn proza stereotiep onder een voortdurend waakzamen
dwang. Dat blijkt wel hier uit, dat altijd zijn proza-stijl de zelfde is, in zijn vroeger
kunstproza zowel als in al zijn ander werk; dezelfde ook of hij over Russische
gevangenissen schrijft dan wel over Duitse
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rechtsgeleerden of over significa; dezelfde over Dr. Van Ginneken, Mr. De Jongh
of de behandeling van jeugdige misdadigers in Nederland. Maar daarbij aarzel ik
niet, als mijn mening te geven, dat van alle levende Joodse prozaschrijvers in ons
land Mr. J.I. De Haan de enige is, die technisch een eigen en bijzonder proza, en van
goede kwaliteiten, schrijft, en zich daarbij weet te beheersen. Elk woord wordt
overwogen in verband met den zin, elke zin in verband met de ermee samenhangende
zinnen. Het is waar dat P.N. van Eyck, en anderen, breder volzinnen van sierlijker
val schrijven. Dat De Haan's ook taalkundig zo correcte en verzorgde schrijfwijze
over bewust veeleer dan spontaan is, en in zover rationalistisch dat de auteur alvorens
het neer te schrijven, zich van elk woord uitdrukkelijk rekenschap geeft. Maar ik zou
willen zeggen, dat Mr. De Haan hier... les qualités de ses défauts heeft, al is zijn
verstandelijke hartstochtelijkheid wel eens in hartstochtelijke verstandelijkheid
ontaard. Zijn goede smaak leidde hem bij een scherpe en zeer bewuste berekening
van de waarde voor zijn proza-kunst van de persoonlijke gegevens in zijn aanleg.
De bewogenheid schiftte hij uit voor de overwogenheid. Zo ontstond te dikwijls een
bijkans gekunstelde voornaamheid, die zelfs tot in de frequentie van de geaffecteerde
dubbelpunt kon blijken, - een van de uiterlijke tekenen waaraan zekere vaste
wendingen van zijn geconcentreerden stijl te kennen waren. In zijn proza - waarover
ik hier thans uiteraard niet te uitvoerig kan zijn - heeft De Haan zich meer dan ooit
van de Natuur (zijn natuur?) verwijderd, en daarmede van de natuurlijkheid. Toch
treden hier de eigenschappen van zijn poëzie slechts geïntensifieerd op. Ik geef het
karakteristieke feit ter overdenking dat juist De Haan met zijn korte, samengevatte,
afgebeten zinnetjes (‘telegramstijl’) zo alleen staat. Dat het contrast daarvan zo scherp
is speciaal met de veel-te-lange, zwaar-overladen, logge en onoverzichtelijke
volzinnen die wij in het mate-loze proza vinden van bijkans alle Hollands-Joodse
auteurs. (Al is het waar dat De Haan over het algemeen van alle Hollandse auteurs,
met uitzondering van den overigens zo anders geaarden Plasschaert, de kortste
volzinnen pleegt te schrijven.) Zou dit niet in verband staan met de wijze, waarop
zijn gemeenschapszin ook in zijn verzen zich uitte: door over te slaan in het
tegenovergestelde uiterste als waartoe zijn impulsie hem drijft? Ik geloof dat deze
ver doorgevoerde zelftucht wel degelijk is toe te schrijven aan zijn besef dat hij, als de Joodse gemeenschapsdichter bij uitnemendheid erkend -
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meer dan iemand zich voor de golvende bewogenheid van den hartstocht in acht te
nemen heeft, naarmate die sterk en onbeheerst in zijn aanleg en neiging te vinden is.
Het is weer het zuivere beeld van het ontstaan van de kunst van een ontstaande
gemeenschap. Mr. de Haan voelt wel dat zijn grote emotionaliteit een groot
zelfbedwang behoeft, wil zijn proza overzichtelijk leesbaar zijn en kunstwaarde
scheppen; maar ook dit voelt hij weer met te grote emotionaliteit. Van dit zeer
bijzondere proza, dat altijd dadelijk als van J.I. de Haan te herkennen is, werd de
hevigheid niet zonder hevigheid onderdrukt. En zou niet hiermede ook in verband
gebracht moeten worden dat juist hij zich speciaal op betekenisleer toelegde, en dit
als onderwerp voor zijn rechtskundig proefschrift koos? En ook: zijn overdreven
rechtzinnig en leerstellig purisme?
Gissingen. Maar die grote waarschijnlijkheid verkrijgen als men de hierboven
bedoelde tegenstelling tussen zijn preciesheid (precieusheid) en het zwelgende
stuurloze proza van zo vele Joden opmerkt. Stuurloos - De Haan is het nooit geweest
zodra hij zich in vormen uitte. Dat komt doordat hij buiten zijn eigen individualiteit
steun gezocht heeft, en deze gevonden heeft in de uitbreiding en abstrahering van
die individualiteit: in gemeenschapszin. Deze abstrahering stempelde zijn werk vooral zijn proza-werk - met haar eigen eenvormigheid en schonk het daarvoor haar
kracht en zekerheid. Al bleef in het geheel een nerveuze gespannenheid voelbaar.
En wie zou zulk een steun niet gaarne zoeken, waardoor men sterker gedragen wordt
zonder zichzelf te verliezen? Want wat hier toch nog bij verloren moest gaan, wie
zal dit beter gevoelen dan de schrijver zelf, hetzij smartelijk hetzij als een bevrijding?
Dichter alleen? Maar vriend, geen sterveling die u zal steunen! Kies
tegelijk u een Kerk òf een partij in den Staat
zegt Albert Verwey. Het baatzuchtig rekenen met populair voordeel, dat Verwey
hier ironisch den zuiveren dichter wil aanprijzen, is den heer De Haan natuurlijk zó
ver - hetgeen uit al zijn werk blijkt - dat ik evenmin nadrukkelijk behoef te verklaren
dat mijn aanhaling dit verband niet wil leggen, als dat ik zou hoeven na te laten het
distichon hier te geven. Afgezien dus van de malicieuze bedoeling die Verwey daar
opzettelijk heeft willen inleggen, wil ik op de overeenkomst met het hier behandelde
geval wijzen. Want ook als men alle ondichterlijke beweegredenen uitschakelt vindt
men hier een algemene waarheid
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uitgesproken. Slechts bij geloofsgenoten - in den allerruimsten zin13. - zal de moderne
dichter steun en geestelijke vastheid vinden. Deze steun is het, die ook Mr. De Haan
gezocht en - gevonden heeft. En mij dunkt, zijn werk is in zichzelf voldoende
antwoord op het persiflerende van Verwey's epigram... dat ernstiger waar is dan deze
zelf het bedoelde.
Want zijn verzen mogen in een moeilijk bewegend en soms zelfs hortend tempo
geschreven zijn, de volzinnen van zijn proza mogen zich in een te gelijkvormige
coördinatie aaneenrijen, daartegenover zwaait hij dan ook nooit over zijn doel heen.
En toch, hier juist ligt tevens het gevaar voor De Haan: dat hij de waarde van het
persoonlijke, van de individuele ontroering, onderschat. Wel werden, sinds het
uitbreken van den oorlog, zijn Tijdzangen, - waarvan vooral Aan Moeders Graf14. en
het voortreffelijk sonnet Een schip verzinkt15. mijn aandacht trokken en mijn
bewondering wekten - als het ware de veiligheidsklep waardoor dikwijls die gevoelens
een weg vonden welke zich niet direct op zijn volksgemeenschap richtten.16. Evenwel,
geheel gerustgesteld zijn we niet. Zijn enkele mogelijkheden van vroeger niet
verwaarloosd? En zullen deze nog tot ontwikkeling komen? In een van van zijn
schone Stances zegt de Griekse dichter Jean Moréas:
Poète, un grave auteur dira que tu t'amuses
Sans trop d'utilité.

Het lijkt wel, of De Haan er te veel op uit is, dit verwijt te ontgaan. Ik wil mijn
waardering voor zijn werk niet te streng beperken, maar het moet opvallen dat in
den aard-zelf van dat werk een kiem van gevaar ligt voor zijn verdere ontwikkeling.
Hoe trof niet de hartstochtelijke rhythmische bewogenheid in sommige van 's dichters
vroegere verzen:
Wat drijft mijn boot?
Een wilde wind.
Wat drijft mijn hart?
Zijn nood.
O, God, geef dat ik helpers vind
Te schutten voor een schouwen dood
Voor barre ban, voor carcer zwart,
Mijn Maat, meer dan één Maat bemind.17.

Laat ons hopen dat deze levendige vervoering zich tegenover de leerstellige en
onpersoonlijke invloeden zal kunnen blijven handhaven. Dat beide zich zullen
verenigen tot een onverbreek-
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lijke eenheid waarbij de een noch de andere bedreigd worden. Het evenwicht is er
reeds. Albert Verwey heeft dit doorzien: ‘Een goede verhouding... tusschen het
zeggen uit zichzelf en het zeggen tot anderen is overal in acht genomen’ oordeelt
hijl8. over Het Joodsche Lied. Deze formulering is scherp en juist. Zij is, immers,
waarderend bedoeld maar toch kan het niet anders of hare juistheid scherpt ons
critisch vermogen. Wij vragen iets anders, wij vragen meer, dan een ‘goede
verhouding’ die tussen individualisme en gemeenschapszin... ‘in acht genomen’
wordt. Wij vragen een samenvloeiing. Een eenheid, waarbij het stelselmatige van
de gekozen gemeenzaamheid wegvalt.
Hoe Jacob Israël de Haan zich in zijn kunst verder zal ontwikkelen is nog niet met
zekerheid te zeggen. Wel, dat we van hem hoger verwachtingen mogen koesteren
dan van menig ander Joods auteur in Holland. De richting en de voorwaarden zijn
aangegeven. In Het Joodsche Lied zelf vinden wij aanwijzingen hoe wij deze
ontwikkeling in de toekomst verwachten mogen. Hoe langer hoe meer worden De
Haan's gedichten: Joodse gemeenschapskunst.
Maar toch, zoals ik hierboven reeds memoreerde, kan ik zelfs dit werk niet rekenen
tot ‘romantische’ Joodse kunst. Ik bedoel hiermede: geheel-en-zuiver-Joodse
gemeenschapskunst. Ik meen dat kunst van Joden nimmer echt Nederlandse maar
ook nog geen zuiver Joodse kunst kan zijn. Daarom kan het natuurlijk toch wel kunst
zijn. Ik herinner er evenwel aan, dat speciaal gemeenschapskunst zijn waarde vindt
in het eigen volk. Algemene menselijkheid is hier niet anders mogelijk dan als uiting
van de bijzondere menselijkheid, dat is, het nationale. Het is voor den Joodsen
kunstenaar in dezen tijd onmogelijk met deze bijzondere menselijkheid zuiver en
volledig verband te houden. Hij is, of hij wil of niet, cosmopoliet, omdat hij buiten
een normale verhouding tot zijn volk geboren is. Dit alles heb ik uitvoerig uiteengezet
in het werkje waarnaar ik reeds in dit opstel verwees. ‘De Joodsche kunstenaar schreef ik daar - leeft in een gemeenschap waartoe hij niet behoort, in een beschaving
aangepast aan eigenaardigheden die de zijne niet zijn.’ (p. 17) Het Zionisme is de
beweging die aan het volk dat, zonder taal en land tussen de andere volkeren verspreid,
toch een volk blijft, het eigen land en de eigen taal wil weergeven. Zo lang dit niet
verwezenlijkt is leeft de Joodse kunstenaar die, - uit den aard van zijn tijd-,
gemeenschapskunst wil maken, in een abnormale verhouding. De structuur van zijn
eigen gemeenschap, im-
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mers, is ongezond, en als hij zijn persoonlijkheid opgeeft en verloochent kan hij voor
de vreemde gemeenschap, waar hij deel aan heeft, niet van werkelijke waarde zijn.19.
Ziet hij dat niet in, dan berust zijn werk op vergissing. Zegt hij, dat hij dit niet voelt
dan antwoorden wij dat een tegen de vleug in gestreken hoge hoed een hoge hoed
blijft. Maar ook het inzicht zal aan de uitkomst weinig veranderen wat de onbevangen
en natuurlijke zuiverheid betreft, - die anders ook de minst spontane kunst toch eigen
kan zijn. Ik heb er (ibid. p. 23 en 24) op gewezen hoe dit vooral voor litteratuur geldt.
De taal is de meest tastbare conventie-uiting van een volksgemeenschap. Daarom
zal de meest individualistische woordkunst in dezen zin altijd gemeenschapskunst
blijven. - Hierin zal dan de Jood zich moeten uiten; op een wijze waarvan ieder
naarmate hij zuiver kan luisteren de onzuiverheid zal horen, in een zekere
onvermijdelijke halfslachtigheid.
Met dit algemeen voorbehoud dus kan ik herhalen wat ik hierboven schreef, dat
Jacob Israël de Haan hoe langer hoe meer in zijn verzen weet te komen tot een Joodse
gemeenschapskunst.20. Ik heb getracht te onderzoeken uit welke elementen hij deze
heeft samengesteld. Ik heb gemeend op te merken, dat een van deze elementen
onderdrukt wordt en bezig is te verdwijnen. Wat mij bijvoorbeeld in De Joodsche
tentoonstelling (p. 163) en sommige van de schone Sabbath-liederen (p. 76, 83 en
87) nog aan geheel persoonlijke ontroering treft, heeft zich in het brede redekunstige
gedicht Tot de Volken reeds verstrakt tot een grootsgestyleerde decoratieve groepering,
in middelen en bedoeling te vergelijken met een muurschildering. Het komt mij voor,
dat De Haan in deze richting nog veel zal bereiken, zo hij de bewogenheid en kracht
van zijn vroegere, bij de brede beheerstheid van zijn latere gedichten weet te
behouden.
Zeker, er is gevaar, van binnen uit en van buiten af. Maar onze verwachtingen zijn
niet gering. Want wij vertrouwen op een tijd waarin de ‘goede verhouding’, het
evenwicht, kan groeien tot de eenheid. Waarin het volle leven en de synthese,
ongescheiden, zullen samen zijn in een harmonie waarvan de schoonheid nog niet
te overzien is.
De in het eerste gedeelte van dit opstel vervatte uiteenzettingen zijn in het algemeen
van kracht gebleven als kenschets van een goeddeels ook na het verschijnen van het
Tweede Boek van Het Joodsche Lied nog geldig en gehandhaafd oordeel. En wellicht
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bovendien van belang, omdat Jacob Israël de Haan zelf er zich, zo en niet anders, in
herkende: ‘het is, alsof ik in een spiegel zie’. (Algemeen Handelsblad, 26-9-'19). Het
is om deze laatste reden, en om herhaling van vroegere bevindingen onnodig te
maken, dat ik meen hieraan te mogen herinneren, alvorens tot bespreking van de
latere gedichten over te gaan.
Wat Mr. S. Hoofiën ergens in zijn brochure Het nieuwe Palestina opmerkt over
de onbestaanbaarheid van een specifiek Joodse kunst voor ons geslacht (p. 26, 27)
acht ik sinds de Kunstwart-debatten nog steeds woord voor woord te onderschrijven.
De methode, door Nahum Schlousz toegepast op La poésie hébraïque
contemporaine: deze te beschouwen in het raam der Renaissance de la littérature
hébraïque en daarmede in verband, kan ik dan ook niet navolgen door De Haan's
verzen te beschouwen in het raam der moderne niet-Hebreeuwse Joodse poëzie. Ik
zal deze gedichten bespreken, zeker, als uiting door Zionistisch gemeenschapsgevoel,
Joodse religiositeit en nationaal volksbewustzijn bepaald. Maar vooral zal ik trachten,
de letterkundige en kunstzinnige waarde ervan vast te stellen; de ontwikkelingsgang
na deel 1 doorgemaakt, zal daarmede vanzelf blijken. Ik zal pogen de betekenis op
te sporen van deze Zionistische uiting in de huidige Nederlandse litteratuur, waartoe
zij door taal en voor een belangrijk deel ook door andere geestelijke factoren behoort.
Dat de rangschikking der gedichten niet chronologisch is, en een inhoudsopgave,
gelijk in het eerste boek voorkomt, hier gemist wordt, maakt het ongewenst, stalen
van den tekst in onze beschouwingen te betrekken.
Het wezenlijk kenmerkende van De Haan's figuur in de letterkunde is een zeker
ego-centrisme, dat van een gezond lyrisch individualisme wel te onderscheiden is.
Het gevolg hiervan is een ongetwijfeld echte, doch kunstmatig onderhouden, dualiteit
tussen heil en verdorvenheid, die niet specifiek Joods-religieus is, maar veeleer in
de christelijke kerken als typisch en onontbeerlijk zondebesef wordt aangekweekt.
Dit is mede aan den invloed op De Haan van Frederik van Eeden toe te schrijven.
Om deze verhouding tot God als berouwvol boeteling te verduidelijken, geeft de
dichter zich over aan een te opzettelijke tegenoverstelling van eigen onwaarde tot
de heiligheid van volk en wet. Daartoe blijkt nodig een openbare zelfbeschuldiging
en zelfverguizing, die aan Rousseau's Confessions doen denken. Het kan niet anders,
of in hun psychologisch ontstaan zijn deze symptomen aan zelfverheffing en
zelfoverschatting na verwant,
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en ze komen ons, - moge ook al door probleemstelling, strakke gebondenheid en
ideële tendens deze kunst zeer modern zijn, - eigenlijk ietwat ouderwets-romantisch
voor.
Aan Van Eeden ook herinnert een zekere afwezigheid van maatgevoel en goeden
smaak waar het betreft 't zonder artistieke noodzaak doen van mededelingen van
meer persoonlijken en vertrouwelijken aard, en dit uit moraliserende en didactische
oogmerken. De grootheid van het ideaal is dan niet anders gedacht dan om er de
verhouding der nooit weggecijferde individuele verworpenheid aan te toetsen. Niet
op zichzelf is dan de grote gemeenschapsglorie bezongen, doch als repoussoir van
eigen hunkerende kleinheid die uitgangspunt is. Dit mag met recht en reden
egocentrisch heten. En somwijlen geraken we wel enigszins verlegen en beschaamd
door even nodeloze als pijnlijke confidenties, beleden tegen een suggestieven
achtergrond van terughoudendheid.
Een tweede invloed, welke in het werk van De Haan te bespeuren was, en die meer
technisch was dan die van Van Eeden, ging uit van de groep schrijvers van De
Beweging, met name van Albert Verwey. Hij komt in dit tweede boek sterker naar
voren dan vroeger.
Daarmede komen wij over De Haan's techniek te spreken, die voor een recht begrip
ook van de geestelijke waarde zijner poëzie van zo groot belang is.
De Haan schrijft syllabische verzen, die niet volgens het tonisch accent gescandeerd
moeten worden. Als metrische grondslag wordt puur de getallenverhouding
aangenomen, uitgedrukt in de groepering van het aantal lettergrepen. Dit behoeft
geen levenloos meten en afpassen mede te brengen: Het spontane natuurgevoel, dat
ook lichaamsgevoel is, brengt vanzelf deze logisch-zuivere getallenreeksen voort:
de verhouding en indeling zijn minder vorm dan wel gewaarwording... Zij ontstonden
oorspronkelijk door de natuurlijke ademhaling die het gesproken woord cadenseerde.
Ik denk ook aan de maten en tempi van de muziek en haar oorspronkelijksten vorm:
den (gedansten) zang. Het metrum ontstaat dus uit getallenverhouding, doch wordt
rhythmisch getemperd door het woord-accent. Daarbij valt op te merken, gelijk ik
al in afd. 1 van deze studie heb uiteengezet, dat deze door het rhythme geboden
verwijding van de maat een verlangzaming van het tempo medebrengt, gelijk men
vóór de nieuw-romantische generatie, vóór Henriëtte Roland Holst's eerste verzen,
nauwelijks in de Nederlandse letterkunde kan
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aanwijzen, hetzij dan hoogst sporadisch en individueel. Bij De Haan is deze
verlangzaming, hoe algemeen ook tegenwoordig, zeer sterk geworden, zelfs zozeer
dat soms jambisch gevormde verzen in driekwartsmaat gelezen moeten worden. Zijn
rhythme werd eens zeer juist als syncopisch gekentekend. Twee maten stilte gaan
vaak aan zijn tiensyllabige verzen vooraf.
Vragen wij nu wat deze belangwekkende techniek, zo gebonden en toch zo vrij,
kan bijdragen om ons de ziel van De Haan's gedichten beter te doen verstaan, dan
vinden wij dat in haar ligt opgesloten: de beheersing van een natuurlijk gebaar tot
een decoratief. Daar is verweer tegen storing der levensrichting, de waarneming en
de zinnelijke vormenlust zijn teruggedrongen.
Zo was het in den eersten bundel, zo is het hier. Helaas is het hier echter de in
gespannen, fellen strijd verworven ijzeren zelfbeheersing van vroeger niet meer,
maar een psychologisch en technisch als opportuun aanvaard, gemakkelijk aangewend
en thans met routine toegepast gebaar. Ik heb dit zien aankomen en op het gevaar
gewezen. Het scheen onvermijdelijk...
Ik duidde reeds op zekere tot cliché geworden vaste woordverbindingen. Ze zijn
te vergelijken met het in de modernste sierkunst weer meer en meer toegepaste
schabloon. De kleur dier veelvuldig herhaalde cliché's is thans bij De Haan doffer
geworden, de werking minder sterk dan vroeger. Met de epitheta ornantia van
Homerus zijn ze reeds niet meer te vergelijken. Zo is dan de uiterlijke kracht van dit
werk tevens zijn innerlijke zwakheid geworden. En omgekeerd.
Zeker kan men vol bewondering en ontzag zijn, telkens wanneer men in deze
bladzijden leest over herwonnen levensvastheid. Maar onze taak is, den innerlijksten
klank dezer verzen te beluisteren. Het timbre te proeven met onze fijnste
gehoorzenuwen en met onze ziel. En dan zeggen we: vroeger, in het Eerste Boek,
werd er geworsteld om die vastheid telkens weer te veroveren. Nu is er voor een deel
slappe herhaling als het automatisch opdreunen van een van buiten geleerd lesje. Zo
kan hij nog tien bundels schrijven. Waar geen groei is, is bederf. De rust van nu lijkt
een te goedkoop bevochten overwinning.
Wat onzuiver, overleefd begint te klinken is niet die rust opzichzelf - het is de
zinnelijke vormenschoonheid, de wereld van gloed en hartstocht en vrijheid, het is
het verleden, waarop telkens de zege bevochten heet. Dit verleden is geen levend
gevaar meer in het heden. Anders gezegd: de veelheid van plastische gegevens, van
realistisch waargenomen materiaal, waaruit de
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eenheid van het gestyleerde dichtbeeld geschift moet worden... wij geloven er niet
zo hard meer aan. Waar eindigt de strenge zelftucht en begint de, volkomen
ongedwongen-natuurlijke, dorheid, sleur en armoe. Wie maakt niet gaarne van den
nood een deugd, en van de deugdigheid een vromen nood?
Ik kom hier op een vraag die van belang is: kan men De Haan een minnaar van
de natuur noemen, van zon en wind en vogels en bloemen en dieren? Al is het dan
uiteraard niet met de uitbundige levenslust en gretigheid van den naturalist, - is hij,
op de wijze der romantisch gestemde dichters, een bepeinzer van den harmonisch
vermoeden achtergrond van de natuur, in haar de meer gevoelde dan zichtbare eenheid
vindend voor het drama zijner scheppingen?
De vraag is van betekenis voor de kennis van De Haan, maar tevens omdat zij
aanleiding geeft tot deze verder strekkende vraag: is de Jood in het algemeen, als
mens en in zijn kunst, een voor de natuur gevoelige, vergeleken met de andere volken?
Naar het mij dunkt moet het antwoord ontkennend zijn, natuurlijk zéér in het algemeen
gesproken. Opgejaagd van beroep naar beroep, van land naar land, zijn wij door
twintig eeuwen verstrooiing zo boordevol onrust gegoten, dat ook dit hoge
mensengoed, natuurgevoel voor ons verloren ging.
De Jood kent, hoe lang reeds, het boerenleven niet meer; eeuwen van wetstudie,
handel en stadsleven hebben hem van de natuur afgewend gehouden. Hij is over het
algemeen te verintellectualiseerd, tezeer uitsluitend op het nerveuze spel van den
soepelen en snellen geest gericht, om nog aandacht en gevoel te hebben voor de
natuur. Zijn sentimentele en romantische dromen werden meer bepaaldelijk geestelijke
combinaties en dialectisch begrepen conflicten, die zich op personen of stelsels
betrekken, en te getourmenteerd zijn, te zeer onbevangenheid en rust missen, om
open te staan voor het onpersoonlijke en langzame gebeuren der seizoenen. Zijn snel
waarnemen vermijdt de wachtende droomspheer die een traag rijpen of spontaan
openbloeien der eeuwige natuurwaarheden inhoudt. Zijn temperament zit hem in
den weg. Zijn exterritorialiteit versterkte tot in het pathologische zijn grensbewustzijn,
hetgeen een algemene volksneurose tengevolge had.
Eerst wanneer de opbouw van het Land voltooid zal zijn, zal het evenwicht zich
kunnen herstellen. Niet ons geslacht meer zal den volledigen, harmonischen Joodsen
mens als norm voortbrengen. Aan ons hebben twintig eeuwen diaspora te veel
bedorven
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Want dit jammerlijke zegt ons de lectuur van Jacob Israël de Haan, ook de dikwijls
mooie, Palestinensische natuurbeschrijvingen in zijn Handelsblad-correspondenties
zeggen het ons: bij al het zware dat ons volk reeds aan geestelijken noodtoestand te
dragen heeft, komt nog dit tragische: Wij hebben de Natuur verloren.
Het is een andere kwestie, of wij haar ooit bezeten hebben in dezelfde mate als
anderen. Wij, het volk van het Boek, - en, helaas, van de boeken. Het Hoge Lied
staat alleen en afzonderlijk als een hartstochtelijk natuurmoment. Jérome en Jean
Tharaud zeggen het goed: ‘In welk ogenblik van vervoering, voor altijd onbegrijpelijk,
heeft de Joodse ziel... met een gloed, door geen dichter van welk ras of welken tijd
ook ooit geëvenaard, al de hevigheid gevierd der begeerte...’ En nog: ‘Quel mystérieux
jaillissement a produit cette fleur unique: le Cantique des Cantiques? Par quel trou
de la muraille s'est introduit la volupté dans la prison des préceptes et des rites?
Victoire unique, sans lendemain, de la passion et de la poésie, et qui peut-être nulle
part n'apparait aussi extraordinaire...’ (Un Royaume de Dieu). De Haan drong een
behagen aan zinnelijk ervaren schoonheidsvormen in zich terug. Evenwel is dit
bezinningsproces reeds minder sterk, en uiterlijker, dan vroeger, omdat zijn, typisch
Joods, natuurgevoel van den aanvang af min of meer verwrongen is geweest. Thans
schraagt het den dichter niet meer; het laat hem in den steek.
Hoe hebben wij ons dit proces voor te stellen? De Haan, als realist staande in de
materialistische wereldbeschouwing van de S.D.A.P. dier dagen, begon zich allengs
af te wenden van wat hij omschreef als zijn ‘aandoenlijk zenuwleven’, van de wereld
der zintuigelijke verschijningen waarin geen goed en geen kwaad was, maar waarin
de ogen leefden, intens, ten koste der gemoedsbevrediging. Wel stond hij nog dicht
genoeg bij de vorige generatie om met gepijnigde gretigheid de conflicten waar te
nemen waarin de mens, onbewust en erbarmelijk automaat, zichzelf steeds weer leed
en verdrukking moet aandoen, zonder het te weten of te willen. Deze waarneming,
dit gegeven, leidde tot groter inkeer. Hij begon naar abstracte overwegingen de
werkelijkheid om te bouwen, een alleen geestelijk levenden samenhang van
bedoelingen voor en door zijn werk te laten spreken. Het sentimentele, het toeval,
het sentimentele toeval, vond weer het naïeve geloof dat het nodig heeft om te leven
als een vis het water. Zo werd hij romanticus, en greep dus naar het hoog-
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ste en naar het banaalste, naar God, of naar de huiselijkheid van een familiesleur. De
soepele veelzijdigheid, de beweeglijke volheid van het harde maar rijke, verrassende
en werkelijke leven, werd opgegeven, of omgebouwd tot schemata.
Hij kwam tot de subjectieve, altijd eenzijdige constructie ener droomwereld, waarin
de mens niet labiel, veranderlijk, gecompliceerd was, maar of vreselijk edel of
uitermate boosaardig. Waarin het leven, het blijkbaar eenvoudige en begrijpelijke
leven, allerlei merkwaardige wetmatigheid had, en aan de mensendaden de mens
gemakkelijk te kennen was. Waarin hetzij de deugd beloond of integendeel de
onschuld verdrukt werd. Waarin, ten slotte, de levensraadselen en het godsmysterie
ontdekt werden zo simpelweg als het ei van Columbus. Het leven was niet meer een
doelloos, zinloos, wreed, onbegrepen, maar schilderachtig en om zichzelf schoon
spel van zonlicht en fijne schaduwnuancen; van gloeiend rijpe of teerbleke kleuren;
van die dingen van schoonheid die een vreugd voor immer genoemd zijn. Het leven
was hem niet meer dat ontastbaar prachtige dat boven de donkere ongeweten diepten
van eeuwig lijden tot de edele triomf van een volmaakt stralenden regenboog zich
welfde. Het was vaster. Er waren ethische en sociale problemen. Het leven werd
interessanter en lelijker. Vormeloos, maar boordevol inhoud.
Ik beschreef zowel een algemeen kunstverschijnsel als een individueel geval. De
tijds-evolutie kunstvol tot een fijne, nieuwe uitingswijze verwerkt te hebben, naar
zijn aard en tevens als bewust Jood, het is de grote bekoring van De Haan's werk
geweest. De moeilijke opgaaf werd met volharding en gratie opgelost. Maar het is,
nu de strijd sinds lang volstreden is, of een inzinking te constateren valt: de dichter
weet nu, hoe het moet. Toch, ook al is een element van bedrevenheid bezig, iets van
den glans dezer gedichten weg te nemen: hoe boeiend zijn ze nog van structuur!
Deze structuur is te vergelijken met het pointillé in de schilderkunst, of met een
fijnzinnig mozaïekwerk. Het is de geraffineerd overwogen rangschikking van het
woord in het vers, van het vers in den volzin, van den volzin in de strofe, van de
strofe in het gedicht. Constructief bij uitnemendheid is dit werk, en deze samenstelling
geschiedt volgens vormen, door de vers-techniek geijkt. Dat wilnatuurlijk niet zeggen,
dat het eenlouter technisch bedrijf is. Het is tevens een geestelijk proces, daar techniek
en innerlijke gesteldheid twee zijden van hetzelfde zijn. Impuls en
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uiting zijn niet te scheiden, - ook niet hier waar de uiting zo veel verstandelijke en
mechanische elementen bevat. Het komt er juist op aan, den geest dezer mechanica
op het spoor te komen. De taal dan is hier redekunstig en sierkunstig - met twee
vreemde woorden: rhetorisch en decoratief. De gevoelscomplexen roepen de
taalfiguren door associatie op, en het is deze vaste verbinding met de als gebruikelijk
ervaren uiting, die weder op haar beurt het overeenkomstige gevoelsmoment moet
oproepen. Zo wordt het gedicht
een ritus of bezwering
------------oproepend de reeksen woorden
vreemd gebonden door het wonder
van hun eigen samenhang.

Waar dit tot het uiterste doorgevoerd wordt, gaan de poorten der mystiek open. Dan
krijgt het woord, in overeenstemming met de oudste overleveringen van ons volk,
een magische waarde. De taalwerkelijkheid moet niet meer als zielkundige expressie
of symbool, doch sacramentaal opgevat worden. Het woord wordt amulet. Sterker
dan zijn, verbleekte, zin, wordt zijn werkende kracht. Onbewustzijn en vermoeden
benaderen het wezen van rhythmische devotie, dat door afbeelding slechts zou
verstoord worden. Het ongevoelde alleen kan het hoogste gevoel, het onbegrepene
het hoogste begrip uitdrukken. De taal wordt, welbeschouwd, ongevoelig en als
instrument onbruikbaar. Is het nodig dat het kind de gebeden verstaat die het zegt?
Verstandelijke hoogmoed! Het zou eerder afleiden. De occulte kracht van liturgische
en poëtische formulieren is meer aan den vorm dan aan den inhoud ontleend.21.
Dezelfde woorden, dezelfde vaste wendingen, herhalen zich bij De Haan, gelijk
in een gebed. In sommige gedichten zijn er zelfs gehele verzen die we, woordelijk
zo, ook in het eerste boek vinden. Het zou onbillijk zijn, hier van stoplappen, in den
gewonen zin, te spreken. Deze armoede heeft in oorsprong de kracht van tucht,
beperking, zelfbeheersing, de kracht van bewuste en gewilde, zo al niet vrijwillige
armoede. Al wordt van dien oorsprong steeds verder afgedwaald.
Ware De Haan in deze richting verder gegaan dan hij doet; ware daarbij zijn ziel
dieper, zijn geest zelfverzonkener, eenzelviger: waarlijk, hij zou behoren tot het grote
geslacht der mystieken, van welke ons volk wellicht meer dan enig ander heeft
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voortgebracht. Doch hij blijft dralen voor de poort. Slechts zijn techniek is enigszins
met hun taal verwant. Door veel Hebreeuwse lectuur misschien. Zijn geest zo goed
als niet.
De Haan is modern en van zijn tijd, en dat is respectabel, en in den regel een
voorwaarde tot goede kunst; maar mystiek sluit het bijna altijd uit. Tenzij - en dat is
hier niet het geval- het tijdelijke gegeven, het in den tijd gegevene, juist de trap wordt
naar de mystieke ziening. De Haan is romanticus. Romantiek is: partij kiezen.
Romantiek heeft weliswaar in haar naïveteit een mystische kiem: zij verwacht het
wonder aan iederen straathoek. Maar toch is zij tegelijk opportunistisch, want
romantiek is ook: op een gegeven ogenblik in een gegeven situatie reageren met het
daar nu eenmaal bij passende gevoel. Het gevoel transigeert, het past zich bij de
situatie aan. Gelijk het behoort. Mystiek kent geen situatie, gaat recht tegen den eis
van het behoorlijke in, is revolutionnair. De stap van realisme naar mystiek is dan
ook kleiner dan die van, traditionalistisch, romantisme naar mystiek.
Mystieken kennen alleen eeuwigheid en God. Wat J. K(oopmans) zo voortreffelijk
van hen zegt22. moge hier overgenomen worden, om te laten gevoelen in hoeverre
De Haan van hun gesteldheid afstaat.
‘Zij die zich met een nieuwe levensadem begenadigd gevoelen, zullen in hun
nieuwe geboorte-aanschouwing, het opgetogen gevoel hunner uitverkiezing en de
zonnige zekerheid dat zij een sfeer zijn ingedrongen, waarvan hun de diepte de
oneindigheid schijnt, noodwendig moeten delen met het besef, dat zij, nu hun tongen
nieuwe talen spreken, zich, gedreven door hun gemeenschapsdrang naar de
veruitwendiging van hun innerlijkheid, hebben te onthouden van de lopende waarde
der woorden. Hun nieuw licht vraagt een nieuwe verbeelding; de opnieuw gegeven
klankbeelden dekken, onder een oude schijn, een nieuw begrip. Hun woorden zullen
niet van uit de gemeenschapstaal, maar uit hun persoonlijke, nieuwe verbeelding
moeten benaderd worden...
Tegenover vele andere geesten, zoals intellectueel-begaafden, gevoelsmensen,
kunstvol-aangelegden, en al wie verder aan de hand van voorbeelden, of wel door
verstandsoverwegingen en gevoelsgewaarwordingen geleid, hun verlevendigde
verbeelding aan 't werk zetten, blijven dergelijke, met nieuwe tong en taal sprekenden,
vrijwel vereenzelvigd staan, en dit zal des te eerder het geval zijn in een tijd, waarin
machtige denkbeelden
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inwerken op de geest of 't gemoed, en wetenschappelijke en leerstellige evoluties,
of wel schokkende gebeurtenissen, aanleiding en inhoud aan litteraire werken plegen
te geven. Want terwijl deze vooral met het ontledend oordeel en het bewogen gemoed
gelezen en verstaan willen worden, zullen zij, die door hun nieuwe levensvisiën de
bindmiddelen van hun tijdelijkheid ontstijgen, hun innerlijk leven laten versmelten
met het ontijdelijke en eeuwig-blijvende, dat, verre van zich in de door hun
tijdelijkheid begrensde doorsnee-mensen tot voorbijgaande en daardoor onwezenlijke
verbeeldingen te vervormen, in zijn onaantastbare zuiverheid gedragen en
vertegenwoordigd zal blijven door die geesten, welke door de uitwendigheden heen
tot de eenswezendheid van alle dingen zijn doorgedrongen.’
Hierin is duidelijk aangegeven en te herkennen, wat De Haan wel, en wat hij niet
is. Ik wil echter proberen, dit nog op een andere wijze uit te drukken. Immers de
gesteldheid van een zielstoestand is een zo subtiel iets, dat het goed is, haar van meer
dan een zijde te belichten. Ik ga dan uit van een door Thomas Mann gehanteerde
onderscheiding tussen cultuur en civilisatie. Cultuur is natuurlijk, daemonisch en
mystisch. Civilisatie is geestelijk, verlicht en religieus. Ook wel sceptisch, want dit
ligt in den geest. Men kan dit nu op den heer De Haan toepassen. Niet uit een cultuur,
welke natuurlijk, daemonisch en mystisch zou zijn, ontstaat zijn Zionistische poëzie,
maar uit een, eclectische, vergeestelijking, uit geest. Hij kan geacht worden te behoren
tot de specifiek intellectuelen.
De Haan leeft in zijn tijd en in zijn gemeenschap. Hij is romantisch, ten eerste
omdat wie actief, als onderdeel, in en met zijn tijd en gemeenschap leeft, romantisch
is. Ten tweede, omdat die tijd, de onze, en die gemeenschap, de onze, romantisch
zijn. Het is niet de romantiek van de ongebondenheid, gelijk weleer, maar die van
de gebondenheid. En De Haan bindt zich. Bindt zich in. Beheerst zich. Zijn
beweeglijke geest vervalt van uitersten van wanhoop in uitersten van vertrouwen.
Voor hem geldt alleen wit en zwart. Daarom waakt hij ervoor, dat zijn werk niet
excessief worde. Juist doordat hij van nature een stemmingsmens is en het ongestadige
en gevaarlijk onvaste van stemmingen kent, wil hij niet zozeer een stemming wekken
als wel een begrip bouwen. En gaat dus zo, bezonken en overwogen, tegen een
neiging van zijn aard in. Deze strijd kweekt vaardigheid. Het détail wordt
verwaarloosd en de schildering; de hoofdlijnen worden geaccentueerd.
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Hiermede is echter tevens het grote gevaar dezer richting gegeven. Wij zijn in onzen
verwikkelden tijd op duizend manieren gebonden, en de volheid van ons gevoel uit
te drukken is gemakkelijker dan de volheid van ons gevoel te beleven. Romantisch
is, een niet geheel ervaren volheid van gevoel uit te willen drukken, en haar zo althans
in het woord, in den volzin (‘phrase’) te beleven. Deze romantiek nu is ons allen,
ook De Haan, ingeschapen, en een van de verderfelijkste krachten die de menselijke
samenleving beheersen is het verstarde en dode woord. Ik wil niet zeggen, dat het
woord van den dichter De Haan verstard en dood is. Ik wil zeggen, dat de litteraire
kunstrichting van den dichter De Haan, indien zij niet door een grote gespannenheid
bij voortduring gedragen wordt, steeds blootstaat aan het gevaar, dat vroeg of laat
een element van verstarring en doodsheid optreedt. In het begin onmerkbaar haast.
Maar reeds zijn vele verzen uit dezen bundel matter dan die uit het eerste boek. Wat
moet het derde boek worden?
Het gevaar van De Haan's geforceerde werkwijze, van zijn ‘cliché’, is een te
gemakkelijke en gewelddadige beknoptheid. Het resultaat is een etiket met de pretentie
van een epigram. Dit blijkt het sterkst in de Kwatrijnen, waarin de dichter zijn
vormelijk (of naar het vormkarakter) en al te overzichtelijk aanduiden ad absurdum
heeft toegepast. Doch aangezien van de Kwatrijnen slechts een paar in dezen bundel
zijn opgenomen, zullen wij over hen thans niet verder spreken.
Met voordacht typeerde ik het resultaat van De Haan's beknoptheid met het woord
etiket. Hij is van het woord een verzamelaar en een uitzoeker. In zijn gevoelskwaliteit
zo goed als in zijn werkwijze. Ook zijn onderzoekingen in betekenisleer vertonen
hetzelfde verschijnsel: ze klasseren meer dan dat ze ontleden.
Altijd heeft de populaire en overeengekomen vereenvoudiging van het leven, de
sterke tegenstelling tussen zwarte verdorvenheid en belaagde, doch in 't eind winnende
deugd, de verbeelding van de romantieke volksziel getroffen. Het kinderlijke spel
dezer simplistische romantiek past De Haan toe op drie dramatis personae: ik, goed
en kwaad. Het leven echter heeft minder tegenstellingen, meer overgangen. Dit is
de oorzaak, dat het leven in de kunst van Jacob Israël de Haan een verstard leven is.
De nuance maakt er plaats voor het contrast. Wil en neiging overheersen en
verzwakken er derhalve de waarneming. Gevoel wordt bespiegeld, bespiegeling wekt
en richt het gevoel; en de
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spiegel is door instinctieve affecten en bewuste wilsspanning beademd. Dit alles is
voorlopig wel een zeer algemeen hedendaags verschijnsel. Maar hier wordt het
opmerkelijk verscherpt door De Haan's driftig temperament, dat weigert meer dan
één idee gelijktijdig te aanvaarden. Het is moeilijk een tijdvak in de geschiedenis
aan te wijzen, waarin niet enige stroming in letterkunde, muziek, schilder- of sierkunst
of een andere kunst, diep en innig verwant was met een gelijktijdige of vroegere
kunstuiting, waarvan ze geheel onafhankelijk dezelfde eigenschappen vertoonde. Zo
valt bij de lezing van Het Joodsche Lied iets op, dat ook te ontdekken valt in bepaalde
muziek van de 17e eeuw: er zijn geen halve tinten, de tonen zijn niet in accoorden
opgelost, maar veelstemmig contrapunctisch naast elkander gebouwd. De parallel
zou ook tot de schilderkunst zijn uit te breiden.
Deze muziek is kerkelijke muziek. Uiterst wettisch; leerstellig; ook sociaal-politiek;
zedekundig; rechtzinnig; vol dichterlijke liefde tot zinnebeeldige gebruiken;
traditionalistisch; staathuishoudkundig toegepast en volgens gemeenschapsvorm
beleden, is De Haan's religieus besef. Maar in genen dele mystiek. Naar mijn mening
is het geenszins onaannemelijk te achten, dat De Haan's poëzie in zekeren zin als
kerkelijke kunst beschouwd zal kunnen worden. Natuurlijk niet in de engere betekenis
van het woord. Daarvoor heeft zij te veel moderne elementen van perversiteit, onrust
en hyper-individualisme, zij het in ontkennenden vorm. Wel verenigt haar
godsdienstigheid stellig alle hierboven opgenoemde eigenschappen, doch
desniettegenstaande zullen De Haan's engere medestanders, de mizrachisten, niet
met onvermengde vreugde de belijdenis van dezen bekeerling voor hun rekening
willen nemen.
Neen, De Haan's affecten behouden iets troebels. Alles, wat wij minder in hem
waarderen, bovenal zijn gemis aan mystisch voelen, is terug te brengen op zijn
mateloos egocentrisme, dat de noodzakelijke maar onevenredig ontwikkelde
tegenhanger van zijn gemeenschapszin is en tevens primair de verdrongen achtergrond
daarvan. En naar te voorzien is, zal hij in dit opzicht niet meer evolueren; integendeel
heeft deze samengesteldheid, deze tweeslachtigheid die toch waarlijk een eigen
eenheid werd, zich in dit Tweede Boek van Het Joodsche Lied nog verscherpt. Dit
is hieraan toe te schrijven, dat zijn bijzondere begaafdheden, en de goede kwaliteiten
zijner dichtkunst, niet voortkomen uit factoren, tegengesteld aan die waaruit zijn
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zwakheden ontstaan, maar uit juist dezelfde. Hetgeen zeker litterair-psychologisch
een merkwaardigheid mag heten. Ik meen daarmede aangegeven te hebben, waarom
De Haan's dualisme ingeboren en ongeneselijk is.
Jacob Israël de Haan heeft, als persoon, felle aanhangers en even felle
tegenstanders. Zijn optreden en journalistieke arbeid in Palestina is heftig aangevallen
en ook wel verdedigd. Bij een beschrijving echter van zijn letterkundige figuur als
Zionistisch dichter, moet zijn anti-Zionistische politiek buiten beoordeling blijven.
De beoordelaar van zijn gedichten zal zich vrij hebben te houden van polemische
oogmerken, en behoeft dan verder met geen gevoeligheden rekening te houden. Vrij
van alle persoonlijke bij-overwegingen heb ik getracht, mij tot een zuiver in dit
opzicht objectief onderzoek van de verzen te bepalen.
De Haan is een groot dichter, geen mysticus. Het is daarom jammer dat hij zich,
vooral technisch, toch soms op het terrein van de mystiek beweegt. Zijn kunst is niet
diep, niet groots, niet zuiver; zijn inspiratie is dit alles wèl, gelijk bij elk waarlijk
dichter. Zijn gevoel is echt, maar aesthetisch; het is echt als een aesthetisch gevoel,
en dus als levend levensgevoel niet onbedorven. De richting van zijn gevoel is
primitief en daardoor sterk. De waarde van zijn gevoel wordt door individualisme
ondermijnd, en door verstandelijke hartstochten; maar door infantiele bestanddelen
wordt ze steeds weer gezuiverd. Is De Haan's werk, ondanks zijn monumentalen
opzet, niet groots, het is verfijnd en sensibel; het is modern en vol van het zoeken
van onzen tijd, en van ons volk in onzen tijd. Het is uiterst kunstzinnig, technisch
bewonderenswaardig, vol vernuft, vol geest, vol gespannenheid en gebrokenheid
van spanning.
Zo blijft het ons boeien, en stelt ons immer voor nieuwe verwachtingen, nieuwe
verrassingen... en nieuwe teleurstellingen.
Waarom wilde hij dan ook, behalve een dichter van het Joodse Lied, daarenboven
dè dichter van het Joodse Lied, en daarin moralistisch didacticus zijn? Is de
Joods-nationale idee dan slechts een ethica, en niet vooral... bloed en leven: volheid?
De Haan is ongetwijfeld kunstenaar in hart en ziel. Maar ach, God helpe ons, het is
nu eenmaal zo: in wie de snaar van de kunst diep en sterk trilt, in hem meeklinken
vaak de snaren des levens vals...
1915; 1922
Jacob Israël de Haan, Het Joodsche Lied. Amsterdam, W. Versluys, 5676 (1915)
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Jacob Israël De Haan, Het Joodsche Lied. Tweede Boek. Amsterdam, Mij. voor goede
en goedkoope lectuur, 1921.
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l8. Beweging XII, 1, 3, Maart 1916, p. 240.
19. Dit laatste - ik sprak hier immers in het algemeen - kan natuurlijk nauwelijks gezegd worden
van werk als van De Haan, waarin telkens duidelijk is uitgesproken dat het Joods werk van een
Jood voor Joden wil zijn.
20. Ik vestig in dit verband de aandacht op een beoordeling van Het Joodsche Lied, door Carel
Scharten, welke mij werd toegezonden toen deze bespreking reeds voltooid was. Zij is te vinden
in De Telegraaf van Vrijdag 21 April '16, tweede blad, en getiteld: Kroniek der Nederlandsche
Letteren, IV: De Joden in de Litteratuur. Ook Scharten gevoelt hoe De Haan in deze kunst, in
oorsprong, ‘individualistisch bij uitnemendheid’ is, waarop de ‘reactie... hem tot in de kern van
zijn eigenschappen (zou) terug doen springen’. Het besef hoe dit werk door Joodsen
gemeenschapszin gedragen wordt is vooral uitgebeeld in deze woorden, ‘dat hij thans de meest
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uitgesproken Joodsche en tegelijk de minst onder den genoemden “nood-toestand” lijdende
onzer Joodsche schrijvers is’. Hetgeen, dunkt mij, zo gelezen moet worden, dat hier bij ‘lijden’
alleen aan aesthetische schade gedacht wordt. Over de verhouding van de Joodse schrijvers tot
de Hollandse taal maakt de recensent nog enige opmerkingen van dezelfde strekking als wat
hierboven en elders over dit onderwerp door mij gezegd werd. - Over het algemene gedeelte
van Scharten's artikel leze men een critische beschouwing door Mevr. Mr. J.
O(rnstein)-H(oofiën), in De Joodsche Wachter XII, 10 (3 Mei '16).
21. Vergelijk Achad Haam: Heiliges und Profanes (Am Scheidewege I. p. 170-174); en: Eça de
Queiroz: Briefwisseling van Fradique Mendes (Amsterdam '06, G. Schreuders) p. 138, Ve Brief,
mede in verband met de door Prof. van Wijk uiteengezette theorie over Rompstand (De Gids).
22. Bespreking van Albert Verwey's Hendrik Laurensz Spieghel, in De Beweging XV, Sept. '19,
pag. 189-190.
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Bij den dood van Edmond Rostand
Terwijl Frankrijk de met den dood van millioenen gekochte overwinning vierde, is
Rostand, in zijn vijftigste levensjaar, gestorven. Onder de Franse letterkundigen van
zijn tijd was hij een van de meest representatieve figuren, en de meest Parijse. Na
Hugo, en, misschien, Zola, is niemand zo populair geweest, tot ver buiten de
landsgrenzen. Die, voor een kunstenaar onrustige en gevaarlijke, populariteit, verwierf
hij, sinds hij met Cyrano de Bergerac ineens wereldberoemd werd. Zijn oeuvre is
evenzeer door lectuur bekend geworden als door toneelopvoeringen. Hij wordt, ook
in ons land, op de scholen gelezen; alle bloemlezingen geven fragmenten uit zijn
werk.
Rostand is representatief te noemen, omdat hij wel een wezenlijk element van den
Fransen geest moet vertegenwoordigen om
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een zo groten weerklank te vinden. Zowel de deugden als de gebreken van dat
gecompliceerde Parijs, dat vooral den vreemdeling zo imponeert, worden in zijn
werk gekenschetst. Bewust, maar ook onwillekeurig. Didactisch en moraliserend
stelde hij den spontane en edelmoedige tegenover den poserenden dandy; den held
der ridderlijke opwellingen tegenover den scherp critischen intellectueel. Maar met
zoveel geest en koele schranderheid, met zoveel berekende welsprekendheid en
rhetorische routine werden die tegenstellingen in de glad vloeiende verzen aangewend,
dat men wel aan de zuivere echtheid van beide gesteldheden moest gaan twijfelen.
Nergens beter dan in het van esprit brillante Chantecler is dit typisch Franse dualisme
van geest en vervoering gesymboliseerd. Met Chantecler de elk élan dodende critiek
bestrijdend, bestreed Rostand een fout èn een deugd van Frankrijk, en meer speciaal
van zichzelf. De al te gemakkelijke geestdrift, en daarnaast de verlammende zelfspot
in het even gemakkelijke woordenspel, het zijn de beide polen waartussen hij heen
en weer geslingerd werd. Dit conflict wordt in bijna al zijn werk uitgebeeld.
Maar ondanks zijn zelfkennis en letterkundige kwaliteiten is Rostand door mode
en succes bedorven. Hij bezat zelf teveel van dat Parijse dilettantisme, dat hij doorzag
en aanviel. Daardoor kon hij niet eerlijk en geduldig zijn innerlijk beluisteren. En de
uiterlijke glans van zijn schitterenden geest, het vuurwerk van zijn ijdel en meeslepend
vernuft, waren immers ruimschoots voldoende om aan de algemene aspiraties te
voldoen. Hij coquetteerde slechts met die romantiek, die hij zo hartstochtelijk en
ongetwijfeld oprecht vereerde. Zijn onevenredig ontwikkeld en specifiek litteraire
intellect verhinderde hem, zich in oprechte nederigheid aan haar te geven. En wat
hij ontving was dan ook niet meer dan de schone afglans van haar wezen. Dat wezen,
dat menselijkheid is en zich in eenvoud uit, bleef hem meestal vreemd. In den fraaien
klank van zijn woord ging veel van de ziel verloren. Zijn ingenieuze
karakteruitbeelding was, als bij Corneille, volgens een bedacht schema geconstrueerd.
Maar de kracht van dit ietwat gemeenplaatsige, doch in Frankrijk nog gaaf
overgeleverde enthousiasme, strijdbaar en nationaal, werkte onmiddellijk op de
volksverbeelding.
Als typische Parijzenaar is Rostand door Parijs geëerd. Hij werd daar de mondaine
lievelingsdichter van het snobisme. Hij behoorde er tot de grote wereld, niet tot die
der kunstenaars en bohémiens. Onder de académiciens gevoelde hij zich zonder
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scrupule gemakkelijk thuis. Tussen de veertig onsterfelijke paladijnen der klassieke
traditie was hij op zijn plaats. En wie kende niet zijn kranige pose te paard in het
Bois de Boulogne, de monocle in het oog, de linkerhandschoen los in de beringde
hand? In alle boekwinkels hingen de vele foto's van hem, van zijn buitenhuis te
Cambo, van zijn vrouw (die óók schreef) en zijn zoon (die óók schreef) en zijn
hondjes.
En niet met de enkele aardige jeugdversjes uit de Musardises, of de wel
beminnelijke Romanesques, was hij zo ver gekomen. Het was l'Aiglon, door la grande
Sarah gespeeld, waarmede hij zijn roemruchtigen naam vestigde, l'Aiglon, dat de
nationale ijdelheid streelde en reeds door zijn onderwerp een groep monarchisten
aangenaam was. Het waren bovenal de niet van eigenliefde gespeende edelaardigheden
van Cyrano, al deed deze romantiek-in-alexandrijnen, na Hugo, wat anachronistisch
aan. Het was, ten slotte, het veel omstreden, opzienbarende Chantecler. Chantecler
is één sprankeling van Parijs vernuft, dat echter zozeer in zijn eigen spel gevangen
wordt, dat het een fijngevoeligen smaak moet kwetsen. Hoe ver blijft hier de
ontegenzeglijke geestigheid beneden den veel fijneren humor van Anatole France
of Jules Renard. De Amerikaanse herrie om het stuk heen, met het hele gerei van
reclame-processen en duizelingwekkende geldsommen, moge dan misschien niet
geheel voor rekening van den dichter komen. Maar zeker is, dat wij ons die herrie
om het meer sober en ingetogen werk van enkele zijner minder bekende tijdgenoten
bezwaarlijk denken kunnen.
Tekenend voor het massa-oordeel is, dat Faguet in zijn handboekje Rostand
verscheidene bladzijden, en maar enkele regels aan Verlaine wijdt. Maar tussen het
koor van lofzangen zijn ook enkele wanklanken gehoord, zoals de scherpe critiek
van Lemaître en de felle aanval van Suarès. Juist onder de litteratoren heeft Rostand
minder invloed en succes gehad dan bij het grote publiek. De kern van het moderne
Frankrijk, gevormd door de jongere schrijvers, die zich voornamelijk om de Nouvelle
Revue Française gegroepeerd hadden, had met Rostand niets gemeen.
Ook onder hen waren nationalisten. Hun geestesgesteldheid was echter van groter
waarde voor de toekomst. Zij werd veelal bepaald door een nieuw-katholicisme,
waarvan eigenlijk niet de politieke consequentie maar het mystisch eenheidsbesef
en een brandende gemeenschapszin het werkelijke was.
Rostand zelf moest zich bij het uitbreken van den oorlog wel
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onder de chauvinisten voegen. Het lag in zijn lijn. Vanuit zijn studeerkamer
verheerlijkte hij Joffre (o.a. in de Echo des Tranchées!) en bezong den oorlog en het
loopgravenleven. Op dezelfde virtuoze en verstandelijke manier van vroeger. Zijn
laatste publicatie is een gedicht tegen den toen nog heersenden keizer Wilhelm
geweest. - En we vergelijken zijn oorlogswerk met dat van drie andere, voortreffelijke,
kunstenaars: ik bedoel France, de Gourmont en Verhaeren. Waarschijnlijk niet zonder
bitteren tweestrijd, gaven dezen een deel van zichzelf en hun vroeger leven op. Alleen
de eerste heeft de ellende overleefd. Het valt op, hoe hun patriotisme altijd critischer,
ingehoudener, waardiger is gebleven dan dat van Rostand.
Als we ons afvragen, wat ons in de schuimende geestdrift van Rostand's bekwaam,
technisch-meesterlijk werk toch eigenlijk onbevredigd heeft gelaten, dan vinden we:
het gevoelsgehalte. Ja, het is ten slotte de liefde geweest die hem ontbrak, de simpele
en stille, de warme, levende mensenliefde. - Wie onzer heeft Rostand in zijn jeugd
niet bewonderd? Maar ook: is die bewondering bij meerder ontwikkeling en bezinning
duurzaam gebleken? Neen immers. Het gaat ons gemeenlijk aan het hart, een
jeugdliefde te verloochenen. Wij voelen het wel pijnlijk en weemoedig, dat het toch
een stuk is van onszelf, zoals we lang geleden waren, dat ons hier ontvalt. Maar we
kunnen de schallende tirades van Cyrano met dit restje oude piëteit geen nieuw leven
inblazen.
Rostand is nog betrekkelijk in zijn volle glorie heengegaan. Al werd die glorie
dan ook meer en meer door het publiek, in tegenstelling tot de kringen der lettrés,
geschraagd. Was hij blijven leven, dan zou voor hem de enigszins tragische periode
aangebroken zijn, waarin men zijn idealen op gans andere wijze in verwezenlijking
ziet gaan dan men zich gedroomd had. Zó, dat men ze niet goed meer herkennen
kan...
De jongere Franse letterkunde vraagt niet meer naar de verfijnde beschaving van
een cultuur welker voosheid ze doorzien heeft. De betekenis der geweldige
verandering van dezen tijd zou tot den rijkbegaafden aristocraat niet gesproken
hebben. ‘Il nous faut maintenant des barbares’ zegt de kinderlijke Charles Louis
Philippe in zijn jeugdbrieven aan Vandeputte. Wij hopen en vertrouwen op een heel
ander Frankrijk dan waaraan Rostand geïnspireerd werd en meebouwde. Wij geloven,
dat het nieuwe Frankrijk de vruchten van een gezond scepticisme niet zal wegwerpen.
Dat het de kluisters, door een verdorde
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overlevering kunstmatig samengesteld, zal openbreken. Dat het den weg zal vinden
naar die wáárlijke union sacrée van een edeler gemeenschap waarin voor liefdeloze
intellectualiteit geen plaats zal zijn, en waarvan we reeds het ontstaan, nog niet de
ontwikkeling kunnen overzien.
21 December 1918

Een Waalse symbolist
De letterkunde in België draagt het duidelijke kenmerk van tegenstrijdige invloeden.
Twee volkskarakters en twee talen in een klein land verenigd, kunnen niet nalaten
elkander cultureel te bevruchten, - en ook te verzwakken. Deze eigenaardige innerlijke
tegenstrijdigheid, die zich in de Belgische litteratuur openbaart, valt gedeeltelijk
samen met een klasse-tegenstelling. Zij wordt nog verscherpt doordat haar beide
elementen aansluiting zoeken naar buiten, en, zonder ooit geheel de eigenheid te
verliezen, met de stromingen in de Franse en Nederlandse letteren nauwe voeling
houden. Ook dekt de karaktergemeenschap de taalgemeenschap niet. Is het niet
merkwaardig dat vele van de sterksten onder de Frans schrijvende Belgen, als De
Coster, Verhaeren, Eekhoud, in wezen veel meer Vlaams dan Waals blijken? Terwijl
uit de besten der Vlamingen, Van de Woestijne, Teirlinck, of talentvolle jongeren
als Elsschot, een zeer Latijnse geest spreekt. Tegelijk doen de verschillende talen,
Frans en Vlaams, het lezend publiek de kunstzinnige opvattingen uit de zusterlanden
volgen. En anderzijds: aan het bewustzijn dat ze niet enkel voor de eigen landgenoten
schrijven, ontlenen de auteurs een zeker cosmopolitisme, een gevoeligheid voor de
richting waaruit de litteraire wind door Europa waait.
De Belgische litteratuur draagt er de sporen van, dat ze op deze verwikkelde wijze
tot stand komt. De werkingen van buiten, al of niet aan de oppervlakte gebleven, zijn
dan ook meestal dadelijk aan te wijzen. Zo is Charles van Lerberghe schoolgegaan
bij de Franse symbolisten.
Vele tijden en doelen grijpen op elkander in, en eerst in verband gezien met de
ontwikkeling van het schoonheidsbesef kan vaak de waardebepaling van een
kunstwerk belangwekkend en juist zijn. Om dus een werk als dit beter te benaderen,
wil ik eerst
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samenvatten langs welke grote lijnen de krachten zich bewegen onder welker werking
het ontstaan is. Misschien is ons v. L.'s drama slechts een aanleiding, om deze
algemener waar te nemen verschijnselen te kenschetsen. Een inzicht immers in de
onderscheidingen, waar ze ons toe zullen voeren, kan voor het recht begrip van geen
ander, soortgelijk werk gemist worden. En wie bij het ontleden van een werk voor
zichzelf, juist het bijzondere in de eerste plaats onderzoekt, zal goed doen, als hij
een overzichtelijke beschouwing van zijn uitkomsten geven wil, van het algemene
naar het bijzondere te gaan.
De romantiek, in het begin van de vorige eeuw, is in het slechtste geval, een vlucht
uit de dagelijkse werkelijkheid naar de ongebreidelde verbeelding. In het beste geval
een poging, om tot een synthese, door een inzicht in die werkelijkheid, te komen.
Zij is subjectief; de persoonlijkheid schept vanuit haar levenshouding meer dan vanuit
haar levensindrukken. De hartstocht van eigen gevoel en geest staat in het middelpunt
van de aandacht. De ervaringen uit de buitenwereld worden geschift en gekozen om
de ideeën te vormen, maar worden niet om zichzelfs wil weergegeven. De invloed
der zinnen wordt geringer, men wendt zich van de natuur af, naar de meningen.
Zo was het in Engeland, en in Frankrijk, en in Duitsland. Wij noemen deze
romantiek een burgerlijke romantiek, om dezelfde reden waarom we haar groten
tegenhanger, de Franse Revolutie, een burgerlijke revolutie noemen. Zij is gericht
op de individuele bevrijding, op de vrijwording van de persoon(lijkheid). Haar
uitlopers leven nog thans in het liberalisme en de democratie.
Anders dan bij een objectiverende weergave van de zichtbare werkelijkheid, vormt
een romantische ideeënkunst een zekere collectieve overlevering, een zekere
conventie. Toen echter in West Europa de wetenschap positivistisch werd en de
empirische methode aanhang begon te vinden, toen de techniek een geweldige vlucht
nam en het grootkapitaal zijn ontwikkelingsgang begon, kwam er ook een omkeer
in het algemeen levensbesef en de kunst. De wetenschap leerde een belangeloze en
rangschikkende houding tegenover de levensverschijnselen; niet het concluderen,
maar het optekenen en bekijken werd hoofdzaak. Door het verbeterde verkeer werd
de mens cosmopolitischer, en stond dus critischer tegenover de, vaak in nationale
overlevering wortelende, conventie der romantiek. En de kunst keerde
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tot de werkelijkheid terug: van de verbeelding tot de uitbeelding. Het aesthetische
verliet het gebied van de burgerlijke moraal, van de, uitgedachte en gearrangeerde,
scherpe tegenstellingen en de dito zoete eenheid, van droom, sage, legende, sprookje,
historie, fantasie.
In Frankrijk was het Taine, wiens leer van ‘het milieu’ grote aantrekkingskracht
op de nieuwe schrijversgeneratie uitoefende. Zola's naturalisme wendde zich tot het
experiment en het document, en legde vooral nadruk op de kersverse
erfelijkheidstheorieën. - Langzamerhand moe geworden van het voorkeurloos
weergeven van elk levensverschijnsel, richtte daarna het realisme zich naar binnen
en verfijnde. De eenling werd weer kunstobject, maar het was thans het eigen ik, het beste waarnemingsveld, - waarop de ontledende blik viel. De psychologische
roman ontstond. Het ethische oordeel, de moraliserende bedoelingen van de romantiek
waren al lang losgelaten. Maar, vooral in de poëzie, werd nu de taal zelf, inplaats
voertuig van gedachten zoals vroeger, het voornaamste voorwerp van artistieke
verzorging. De Parnassiens waren de lyrische dichters die, voor een deel op de Griekse
en Romeinse oudheid geïnspireerd, of ook wel op de Italiaanse Renaissance, ondanks
deze classicistische allures toch modern-realistisch van levensgevoel waren. Wat
hen aan de oudheid bond was het streven, klaar en objectief de scherpe beelden in
de koele en rijke taal te ciseleren en daarbij de individuele bewogenheid achter te
stellen. De woorden worden door het verfijnd-zinnelijke oor, meer naar de klank (of
het rhythme) dan naar de betekenis gegroepeerd. De vormen meer naar de kleur of
andere zintuigelijke onderscheidingen, dan naar een vooraf vastgestelden inhoud.
De Parnassiens wisten hier echter een redelijke maat in te houden, en voerden deze
woord-kunst niet zo extreem door als in Engeland en vooral te onzent gedaan zou
worden.
Maar de golven van het menselijke geestesleven zijn in eeuwige schommeling,
en de top van een golf is alweer het begin van een golfdal, dat naar een nieuwen
opgang gaat. De dichtkunst ging de allerbijzonderste zielestaten, de
individueelst-verfijnde, eigenaardigste of ziekelijkste gemoedstoestanden analyseren,
en verloor zodoende alle contact met de, zelve zo verbrokkelde, versplinterde,
losdradige en gespecialiseerde gemeenschap. En dit was immers wel te verwachten.
Het was niet zozeer de reactie op vals pathos en holle rhetoriek, dan wel de
afwezigheid van een algemeen-bindend menselijk beginsel, van een
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ideaal, een religie; de afwezigheid van de innerlijke gelijkheid die eerst het
medegevoel mogelijk maakt. Hierdoor kwam de inzichzelf teruggestoten kunstenaar
onbewogen-ontledend of (gelijk in de schilderkunst) als een koel beschouwer van
de verschijningsvormen-om-zichzelf tegenover de werkelijkheid te staan. Maar een
extreem doorgevoerd realisme gelijk b.v. Flaubert bewust nastreefde, eist van den
kunstenaar een bijna bovenmenselijke zelfverloochening. Het contact met het uit te
beelden leven gaat te loor, waar één der beide polen, 's kunstenaars persoonlijke
reflexie en reactie, zoveel mogelijk uitgeschakeld wordt. Het oog wordt vermoeid
omdat zijn functie van middel doel gemaakt wordt, als de geest niet mag concluderen
noch het hart partij kiezen. Dan kan het oog de chaos geworden wereld der bonte
verschijningen niet meer overzien, en richt zich op het détail (De Goncourt's). Het
détail is het ongewone, het buitengemene inplaats het geschuwde universele. Zo
werd de psychologische roman spoedig geheel aan het pathologische geval gewijd.
Bij het vereenzaamde en verziekt-abnormale voelde het verminkte
gemeenschapsgevoel, dat tenslotte toch zijn heilige rechten deed gelden, zich het
best thuis. Zo is het geen toeval dat de realistische periode (waartoe ik ook het z.g.n.
naturalisme en impressionnisme, de stemmingskunst reken, al is deze laatste reeds
een overgang naar de romantiek), de kunstperiode, die zonder vooroordeel of voorkeur
de gehéle werkelijkheid wilde aanvaarden, speciaal dood, lijden, vernietiging, het
lelijke, het slechte, ziekte enz. in haar belangstelling gaat betrekken. Eerst uit
leerstelligheid (tegenover de moraal ener verouderde conventie); maar ten slotte weer
uit zwakte en onbevredigdheid (en dan een nieuwe conventie voorbereidend). Als
uitbeeldingsobject nog (al heet dan de stof, ‘het onderwerp’ willekeurig, in
tegenstelling tot de romantische ‘intriges’). Voor de volgende romantiek echter
werden deze dingen weder tot probleem, en tot uitgangspunt van haar levenshouding
en kunstzinnig besef. Tot leer, of wel tot reactie.
De ontwikkeling van het scepticisme der realistische zienswijze naar het
traditionalisme ener romantiek geschiedde sinds 't eind der 19e eeuw zo snel, dat zij
soms in één zelfde kunstenaarsleven aan te wijzen is, zoals bij Huysmans, Bourget
en Barrès.
In Frankrijk vertegenwoordigde vooral de groep die zich met den naam symbolisten
aanduidde de meest bewuste reactie op de Parnassiens en het naturalisme (realisme).
Ondanks de heterogene bestanddelen van deze groep, is een grote lijn wel aan te
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wijzen. De werkelijkheid werd niet een opeenvolging van onsamenhangende
verschijningen, maar zichtbaar zinnebeeld voor een verborgen wereld van ideeën
(neo-platonisme), van gemeenschapszin (socialisme), van liefde (mysticisme) of van
God ('n meestal nationalistisch neo-katholicisme).
Het karakteriserende of klankrijke woord werd weer ondergeschikt gemaakt aan
den stromenden volzin en de gedachten-reeks. Compositie, maar ook cliché;
vervoering, maar ook rhetoriek; een nieuwe, maar ook de oude conventie;
archaïstische traditie, populaire folklore, maar ook de gemeenplaats van het
hoera-chauvinisme, leefden weer op. De natuurlijke ontvankelijkheid en aandachtige
waarneming werden zwakker, de vergeestelijking bloeide weer. De taal was in al
haar klanknuance's en combinatie-mogelijkheden ontdekt, zij werd nu weer dienend
werktuig.
Bij de symbolisten maakt de overdaad aan détaillering, het gretig waarnemen van
elk onderdeel, plaats voor het vaag aanduiden met een enkel sprekend en meestal
bedacht gegeven. Het door de Parnassiens verworpen vers libre wordt weer opgevat.
Het streven is thans, niet alles te zeggen en juist het essentiële in een duister-suggestief
symbool te laten raden. De grootmeester van deze school werd de dichter Mallarmé,
wiens moeilijk oeuvre door het boek van Thibaudet (Paris 1912. Nouv. Rev. Fr.)
voor het publiek uitstekend ingeleid en verklaard is. Mallarmé heeft voor zijn
woord-behandeling veel aan de technische experimenten der hem voorafgaande
dichters te danken, maar zijn mentaliteit is een nieuwe. Zijn invloed vinden we op
vele bladzijden van het tijdschrift Vers en Prose, het orgaan der symbolistische
school. Aan dit tijdschrift - het enige toentertijd met een sterk uitgesproken eigen
richting, gelijk bij ons De Beweging - hebben bijkans alle litteratoren medegewerkt,
wier naam bij de kenners der nieuwe richting een klank heeft gekregen. Ik noem
slechts De Régnier, Jammes, Huysmans, Retté, Moréas, Laurent Tailhade, Salmon,
Merril, Fontainas, Laforgue, Mockel, Paul Fort, Demolder, Schlumberger, Pierre
Louys, Verhaeren, Barrès, Claudel, Schwob, Gide, Maeterlinck, Ghéon, Viélé-Griffin,
Apollinaire, Valère Gille, en in vertalingen o.a. d'Annunzio, Dehmel, Arij Prins,
Dowson, Morris, Stefan George, v. Hofmannsthal. - En ten slotte: Charles van
Lerberghe.
Ondanks veel gemeenzaams bestonden er grote verschillen tussen velen dezer
medewerkers. Hoe sommigen onder hen zich al spoedig afzonderden; hoe de nieuwe
romantiek, van het symbo-
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lisme uit, en gedeeltelijk onder Russischen invloed zich verder ontwikkelde, tot in
de Cahiers de la Quinzaine van Péguy; hoe zij bloeide in de Nouvelle Revue Française
en doordrong tot in de kleinste tijdschriften als Les cahiers d'aujourd'hui of het
Belgische Antée; hoe zij doodliep en verstarde in de katholiekchauvinistische,
koningsgezinde Action Française (Maurras, Léon Daudet), behoeft hier niet
besproken te worden. Om Van Lerberghe's geestelijk milieu aan te duiden kan ik
mij tot de symbolisten bepalen.
In België was Maeterlinck de invloedrijkste en de erkende leider der symbolistische
beweging. Zijn oeuvre is genoegzaam algemeen bekend om er hier niet veel van te
hoeven zeggen. Het symbolisme is, ook chronologisch, de meest directe, dus ook de
meest extreme, blindelingse, onrechtvaardige reactie tegen het realisme geweest.
Maeterlinck heeft ook het goede verworpen uit de hem voorafgaande periode, - den
werkelijkheidszin, den eerbied voor het zuiver-geobserveerde, eenvoudige leven, hij heeft niets geleerd van de allergrootsten zijner onmiddellijke voorgangers. In
verband met Lerberghe spreken wij niet over de boeken zijner ‘philosophie’ (die
echter als verschijnsel en aankondiging van een omkeer in het algemene denken niet
zonder belang is), maar alleen over zijn theater.
De ijle bedenksels, die Maeterlinck's drama's zijn, gebeuren buiten alle
werkelijkheid van tijd of plaats of volk. De algemene fout der symbolisten, duistere,
uiterlijke geheimzinnigheid voor synoniem met mystiek te houden, wordt bij hem
ten top gevoerd. Wel slaagt Maeterlinck er een enkelen keer in, een dieper
werkelijkheid te doen vermoeden; wel zijn er soms primitieve fijnheden in de
kleurloze opzettelijkheid te onderkennen. Maar hij bereikt toch niet, dat
‘algemeen-menselijke’ te geven (wat is dat eigenlijk?) waarvan de afwezigheid den
realistischen decadenten en den verfijnden stemmingsdichters zozeer verweten is.
Welken maatstaf hebben we voor het ‘menselijke’, als het ‘algemene’ zó buiten alle
werkelijkheids-bestanddelen geënsceneerd wordt? Bijzondere en algemene
menselijkheid zijn geen tegenstellingen, maar het één is niet zonder het ander
denkbaar.
Welke algemene waarden heeft Toorop niet uitgedrukt toen hij zeer reëele Zeeuwen
voor zijn apostelkoppen en een zeer werkelijk Zandvoorts vissersmeisje voor de
madonna van zijn triptiek tot model nam. De afwijzende houding van Maeterlinck's
symbolistisch theater tegenover de werkelijkheid is zwakte, omdat die werkelijkheid
niet in een stylerende synthese aangedurfd
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is. Een vooruitgang werden later de drama's van Claudel. Maar ook in deze gespierder
verstandsconstructies symboliseert ieder persoon slechts één enkele eigenschap of
idee. Men kan dit als romantische stijl decoratief of dor-abstract noemen, al naar
men wil. Maar we zijn dan toch langzamerhand wel van alle ontroerende
levenswerkelijkheid afgedwaald. En Claudel's laatste stukken komen al bedenkelijk
dicht op de grens van het ouderwetse mélo. Ik geef dan ook verre de voorkeur aan
den genialen Villiers de l'Isle-Adam, die in zeker opzicht zijn meester te noemen is.
Het eerste tasten van de nieuwe Franse romantiek, zelfs waar het symbolisme in
zijn ouden vorm losgelaten is en het (katholiek) chauvinisme, al dan niet in zijn
weinig aantrekkelijke oorlogseditie, terzijde gelaten, heeft meestal nog veel
onbevredigends. Is dit nieuwe nu werkelijk een vooruitgang te noemen na Flaubert's
Coeur simple, of een moderner en neo-romantischer werk, Marie-Claire van
Marguerite Audoux? En zouden werkelijk het oeuvre van Maeterlinck en Claudel,
of Van Lerberghe's Flaireurs ‘mystieker’ zijn dan het diep-realistisch gegeven
Totentanz van Strindberg?
Ik noemde Van Lerberghe met de anderen, en inderdaad gelden de opmerkingen
over Maeterlinck vrijwel onveranderd voor hem. Als dichter is hij het meest bekend
door zijn idyllische Chanson d'Eve, dat echter niet halen kan bij Leopold, bij Boutens
of Francis Jammes. Hij werd in ons land door Greshoff geprezen in Latijnse lente,
en bij zijn dood in 1907 door Van Eyck geëerd in De Beweging. Soms herinnert zijn
vorm wel even aan de naïeve primitiefheid van Giza Ritschl of - uit de verte - aan
den fijnen eenvoud van Leopold; een enkelen keer wordt een zuivere aandoening
geheel gaaf en gevoelig neergeschreven, zoals in Le seigneur a dit à son enfant...,
dat door Diepenbrock's muziek zo aandoenlijk geïllustreerd is. Maar in het algemeen
blijft zijn woord vlak, zijn beeld zonder reliëf, en zijn rhythme mist leven of ontbreekt
geheel.
Wanneer ik vaststel dat de bezwaren tegen Maeterlinck grotendeels ook voor het
drama van Van Lerberghe gelden, is het van betrekkelijk weinig belang of de één
op den ander, of de ander op den één invloed uitoefende. Maeterlinck en Van
Lerberghe waren schoolvrienden. De inleiding van den vertaler is een vinnig stukje,
tegen Maeterlinck gericht, om de meerdere oorspronkelijkheid van v.L. te verkondigen
en Maeterlinck's groter suc-
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ces aan plagiaat en familie-relaties toe te schrijven. Speciaal zou Les Flaireurs, door
v.L. aan zijn vriend opgedragen, door deze ‘eenjaar later opnieuw bewerkt onder
zijn eigen naam en den titel van “l'Intruse”’ uitgegeven zijn. Maar zouden de beide
schoolkameraden elkander niet hun manuscripten ter inzage gegeven kunnen hebben?
In hoeverre hier van plagiaat, of invloed, sprake is, kunnen wij dan niet beoordelen.
Daar overigens de symbolistische schrijfwijze toen in de lucht zat en tegelijk op
verschillende plaatsen opdook, is de moeilijke kwestie ook niet van groot gewicht
te achten.
De - in 105 genummerde exemplaren gedrukte - vertaling van den heer Edgar Tant
lijkt mij niet goed. Dit jeugdwerk van Van Lerberghe is vooral als tijdsteken van
belang en heeft in de litteraire stroming van België in 1890 zijn taak vervuld.
Al is v. L.'s stuk, ondanks het grof en bijna mystificerend effectbejag dat nu
eenmaal onafscheidelijk bij dit symbolisch theater schijnt te behoren, wel suggestief
soms, en over het geheel misschien iets forser dan veel van Maeterlinck's theaterwerk,
het staat bij Claudel's drama's ten achter. Wij kunnen ons aan zulk werk niet meer
geven, het is uit den tijd en spreekt niet meer tot ons, we hebben andere verlangens
en andere levensvormen gekregen, en overzien, bij de herlezing, eerst recht de grote
verandering, die ook de litteratuur in nog geen dertig jaar doorgemaakt heeft.
1919
Charles van Lerberghe, Zij die voorvoelen (Les Flaireurs). Ingeleid en vertaald door
Edgar Tant. 1918

Voor 3 stuivers Luyken
Hoe begon het ook weer? Met de zon. Die had mij op een vroegen morgen naar
buiten geroepen, op een van die dagen dat een begin van voorjaar de lucht al geurig
maakt en zacht. En ik vond hem een warmen kleurplek verguldend, den donkergelen
perkamentband van een onooglijk boekje, op het marktstalletje, waar mijn doelloos
dwalen me heengevoerd had. Een kleur als van een langzaam gerijpte peer. En dat
kleurtje, met inhoud, werd mijn onvervreemdbaar bezit voor een bedrag van drie
stuivers. Tot deze uitgave besloot ik om de grappige prentjes die ik bij 't
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bladeren tegenkwam. Een groot, symmetrisch en blijkbaar als balzaal ingericht
menselijk hart, van het bekende borstplaatmodel, is daar overal het pièce de résistance.
Er zijn overigens van medisch standpunt allerlei bezwaren tegen in te brengen. In 't
midden boven is op dat hart een soort schoorsteen of luchtkoker aangebracht, waaruit,
naar gelang der omstandigheden, een duif, dikke rookwolken, of gestyleerde
bliksemflitsen ten hemel stijgen. In of omtrent het hart bevindt zich dan gemeenlijk
een enigszins welgedane kinderfiguur, hetzij in monnikspij of kamerjapon, hetzij
gekroond en in keizerlijk gewaad. Deze verricht allerlei nuttige handelingen. Hij
stoft bijvoorbeeld met een soort poederkwast des harten buitenkant af, daarbij in
bevallige achteloosheid tegen een wolkenpartijtje steunend. ‘Hier werd het Herte
van Jesus na gesuyvert’, staat daar dan onder. Of wel hij dommelt in, op een
kaasvormig voorwerp dat de wereldkloot voorstelt; leest voor, zit ten troon, en bewerkt
het hart afwisselend met een pijl en boog, een bezem en de verfpot in- en uitwendig.
Vriendelijke doch romploze engeltjes, straaltjes uitblazend, in een kindertrompetje
toeterend of anderszins musicerend, kijken van alle kanten welwillend toe.
Thuisgekomen las ik den titel. Ik schrijf hem hier over, en dat is geen kleinigheid:
Levendige Herts-Theologie, Dat zijn Aendachtige Betrachtingen, Hoe Jesus in der
Geloovigen herten wil woonen, werken en leven, en haar wil zijn alles in allen. Met
schoone en nette Print-verbeeldinge, ter sake dienende, verciert: nevens Versen,
Suchtingen, en Alleen-spraken. Weleer in 't Hoogdhuyts voorgestelt Door Christiano
Hoborgh, Leeraar. En nu in Nederduyts overgeset, op nieuws by na de helft
vermeerdert met Liefde-Gesangen en Versen. Door een Lief-hebber van Jesus. 't
Amsterdam, Bij Joannes Boekholt, Boekverkooper, in de Gaper-steegh, bij de Beurs,
1686.
Dat boekje heeft me sindsdien zozeer vervuld en me zo grote vreugde gegeven,
dat ik geen berouw heb gehad over mijn drie stuivers. Maar dat gebeurde eerst toen
ik het goed doorgelezen had. Want op het eerste gezicht leek het niet erg aanlokkelijk.
- Na een titelprent en een motto uit het Hooge Lied vindt men een voorwoord ‘aan
den aandachtigen Ende God-lievende Lezer’, ondertekend ‘U Liefde schuldige
Broeder C.H.’ dus blijkbaar van den ‘Hoogdhuytsen Leeraar’. Deze belooft ons, dat
de waarheid omtrent Jezus ons ‘hier door bequame verbeelding levendigh voor oogen
gestelt’ zal worden, ‘seer aerdigh afgeschildert, ende klaerlijk vertoont’. Daarna een
breedvoerig bericht:
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‘Den Uytgever Aan den Geheyligden Lezer’. Dan telkens een ‘Figuur’ met een
Latijns versje eronder geëtst, daaronder een kort epigram, daarnaast onder hetzelfde
nummer een langer gedicht mitsgaders teksten, verder een bijbehorend Zielen-Gesprek
in proza, een Sang, een toepasselijke Suchtinge der Ziele in verzen, nog enige teksten
en verzen, een Nader Aanmerking in proza of berijmd, en dan weer een nieuwe
‘figuur’ met bijbehoren. Dat is ongeveer het schema, maar de indeling is niet streng
volgehouden, en nog al eens afgewisseld. Tot slot een Bijvoegsel ‘Bestaande in
eenige Geestelijke uijtdruckinge des Gemoeds’, in proza, een berijmd ‘Sinnebeeld’
en nog dertien gedichten.
De uitgever zegt in zijn voorbericht: ‘Daar zijn voor desen al twee van gelijke
zinne-beelden in 't licht gekomen, namentlijck de Goddelijcke Aendachten, of
vlammende Begeerten eens Boetvaerdige Ziele, 't welck niet sonder vrucht is
bevonden geweest, en daarom dit ons te meer aenmoedight om dit tegenwoordige
in 't licht te brengen, door dien de eerste Druck al over de twintigh Jaar geleeden het
licht sagh, en nu al over verscheyde Jaaren niet meer te bekomen is geweest. - Het
ander is een Tractaatje genaamt Jesus en de Ziel, bij een gestelt van onsen goeden
Vriend Joannes Luycken, van wiens Geestrijcke en soetvloeyende Rijmen wij eenige
in dit Boekje sullen stellen, passende selfs op dese verbeeldinge, welcke hij over
eenige jaaren gemaackt heeft’.
1919

Herdenking van Johan Andreas Dèr Mouw
Ons leven is een echo die terugruist naar de stilte waaruit het luid geworden was.
Een eenzame, trillende, levende stem maakt zich los en klinkt op als een weerklank
uit het niets dat overal is. We horen de stem en trillen mee; we luisteren en willen
hem vasthouden en in ons opnemen. Maar nog vóór we de zin goed verstonden en
het vanwaar ontdekten, is hij alweer verklonken en verloren gegaan en ontastbaar
verdwenen, voor goed, in de peilloze onbekende duisternis waaruit we hem
herkenden...
Dinsdag de 8ste juli j.l., 20 minuten voor twaalven is na een heel korte ziekte J.A.
dèr Mouw gestorven, zonder pijn of strijd of angst. Hij is als een kind rustig
ingeslapen, als het kind dat hij altijd geweest is. Hem moeten we herdenken in die
geest van
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vrome liefde, de zijne, die boven alle verdriet, boven alle persoonlijk gevoel uitgaat,
en waarbij de dingen van de wereld onwerkelijk verbleken.
Een verborgen leven vol mateloze goedheid. Voor wie hij liefhad wilde hij alles
op zich nemen; door hun verdriet leed hij sterker dan zij zelf, bijna lichamelijk. Het
vervulde hem meer dan zijn eigen zorgen. En door die grote gevoeligheid was hij te
vroeg verouderd en verloor de physieke weerstand, nodig voor zijn ingespannen
denkleven en voor de donkere, dronken verrukkingen van zijn dichterschap. Maar
bij alle vermoeienis bleef zijn geest helder en ongebroken, tot het laatst. Zijn trotse
en edele geest, onbaatzuchtig, scherp critisch, rusteloos waarheidzoekend, zal altijd
een lichtend voorbeeld blijven voor wie van nu af aan de troost van zijn zuiverheid
zullen missen.
Hij was de laatste, de grootste individualist en scepticus van zijn tijd, maar voor
latere tijden zal zijn pessimisme vruchtbaar zijn. Hij had de zware last van alle kennis
en alle twijfel van zijn tijd op zich genomen, en de smarten van de mensen kende hij
als de sterren, want met verfijnde zielkunde drong hij tot in de subtielste gevoelens
door. Maar hoewel hij even eerlijk als moedig elke ontgoocheling aanvaardde en
elke illusie tot op de martelende kern doorzag, kon hij als door een wonder blijven
glimlachen. Hij werd geen verbitterde, maar bleef een wijze, als Adrien Sixte in
Bourget's Disciple ‘pratiquant la bonté sans y croire’. En zo, beladen met de
wetenschap van de oudheid tot op onze dagen, met de pijnigende twijfel van zijn
eigen doordringend intellect en van de eeuwen, behield hij de wijze, moede glimlach
van diepe menselijkheid, samengesteld uit medelijden zonder zelfverheffing en ironie
zonder spot. Want de kleinheid enontoereikendheid van al het menselijke - van gevoel
en geest en wil en weten - werd hem draaglijk door zijn brandende mensenliefde,
waarvan de hoogheid tot elke kleinheid begrijpend kon afdalen, en die ver reikte
achter zijn eigen inhoud tot in het hart van de wereldziel.
Zijn sceptische stelselloosheid, waartoe hij door de onafhankelijke en genadeloze
analyse van zijn machtige geest gedwongen werd, sloot een verbluffende alzijdigheid
van belangstelling niet uit. Als Aristoteles, als Goethe, was hij meester op elk
geestelijk gebied van zijn tijd.
Wanneer hij moede was van philosophische of psychologische studie, van
vergelijkende linguïstiek, van astronomie, van integraalrekening of van enige oude
of nieuwe litteratuur, rustte hij
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uit in de Sanskrit-poëzie, die hij als ontspanning las. Professor L.E.J. Brouwer zeide
mij dat volgens zijn indruk in Dèr Mouw een bijzonder groot mathematicus verloren
is gegaan. In elke wetenschap had hij eigen geniale vondsten. Ik herinner mij de vele
leerzame gesprekken, nu voor altijd geheiligd en onvergetelijk, waarin uit geen enkele
tak van wetenschap materiaal ongebruikt bleef; want al zijn kennis en ontledende
onderzoekingen hadden zijn kracht van synthese niet verzwakt. Als classicist en
taalkundige had hij bewondering voor Dr. J.M. Hoogvliet's te weinig gekende
vergelijkende taalpsychologische studiën, die hij in practijk bracht en waarin hij veel
van zijn eigen vermoedens en opvattingen bevestigd en uitgewerkt vond. (Zie zijn
interessant boek over Dr. Hoogvliet's opvatting van taalwetenschap en methode van
taalonderwijs, die ook hij toepaste). In geen enkele persoonlijke eenzijdigheid werd
hij gevangen. Groot bewonderaar van Virgilius, Tacitus en van de Griekse tragici,
speciaal Aiskhulos, was hij toch geen voorstander van de ‘klassieke opleiding’: het
onderwijs aan de gymnasia vond hij irrationeel en bekrompen. Zelf heeft hij
verscheidene Latijnse gedichten nagelaten, die misschien nog eens bewonderd zullen
worden. Over de figuren van de Oresteia had hij een nieuwe oorspronkelijke opvatting,
afwijkend van de door Aiskhulos overgeleverde, en uitgewerkt in een groot gedicht.
(Sleetocht, in het ne deel van Brahman). - Als wijsgeer was hij agnosticus. Zijn grote
natuurwetenschappelijke geschooldheid kwam hem als philosooph goed te pas. Theorie van kennis vond hij het begin van alle wijsbegeerte, de grondslag van elk
wetenschappelijk denken.
Aan het begin van zijn werk als philosooph, een moment, meende hij rust in Hegel
te kunnen vinden, maar ook dit systeem bleek voor hem te begrensd en eenzijdig.
Niet, zoals hij gehoopt had, zuiver redelijk en boven het toevallig-persoonlijke. En
krachtig verwierp hij de manier waarop diens leer in Holland verbreid werd. (Zie
Het absoluut Idealisme, en Kritische Studies) Zijn eerbied voor elke persoonlijkheid
en zijn fanatieke waarheidsliefde maakten, dat hij, bij alle sceptische en intelligente
nuchterheid van zijn critisch agnosticisme, elk stelsel toch helemaal tot zijn recht
liet komen. Ik herinner me goed een buitengewoon heldere en instructieve serie
lezingen over Schopenhauer voor de Haagse Vereniging voor Wijsbegeerte, waarvan
hij in het bestuur zat. In het Tijdschrift voor Wijsbegeerte, waarvan hij redactielid
was, herinner ik me o.a. artikelen over K.H.E.
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de Jong's Antike Mysterienwesen, over Ludwig Coellen's Kennistheorie, en over
Misbruik van Mystiek.
Bij het schiften van zijn nagelaten papieren bleek eerst volledig hoe deze éne man
bovenmenselijk heeft gewerkt en gezocht en geleden. Wat een leven! Er zijn talloze
onuitgegeven manuscripten en aantekeningen gevonden, ongetwijfeld van het grootste
belang en de grootste waarde. Er waren philosophische klappers bij, waarin deze
alles omvattende, encyclopaedische kennis verzameld was, en waarin elk onderwerp,
elk probleem zijn uitvoerig commentaar had.
Als een late rozelaar is op de bodem van dit streng-wetenschappelijk, ontgoochelend
zoeken, van deze twijfel en ontkenning, de verzameling gedichten ontbloeid waarin
Dèr Mouw de laatste vijf jaren zijn levensvervulling gevonden heeft. Enkele er van
heeft hij in tijdschriften uitgegeven, onder de Sanskrit naam Adwaita. Dit woord
betekent: tweeheidloos. Hiermee zijn deze verzen gekarakteriseerd. Dr. dèr Mouw,
de wijsgeer, was agnosticus, Adwaita, de dichter gnosticus. Een hoogtepunt van
mystisch eenheidsbesef, verwant met de Indische wereldbeschouwing, en in de
Nederlandse letterkunde tot nu toe onbekend, is hier bereikt. Hier is het volkomen
onchristelijke identiteitsgevoel, dat de al-ziel, het Brahman, ondenkbaar noemt zonder
zijn drager het ik-bewustzijn, dat er een deel van is. De wereld, de zon, de bomen,
de melkweg zijn intramentaal en bestaan alleen bij de gratie van ‘mijn’ bewustzijn.
(En dit weten is misschien de duidelijkste brug van het wetenschappelijk werken
naar de gedichten. In het gevoel van de onwerkelijkheid van alle verschijningen, dat
bij hem meer dan wetenschappelijk inzicht alleen: een voortdurend levend besef was,
vond hij de éne werkelijkheid, Brahman.) Maar dat bewustzijn zelf is een drijvend
eiland op de Brahman-zee, en zijn visioen van zon en wereld is misschien niets als
het gedruis van die zee. Er is dus identiteit tussen het Ik en het Wereldwezen. God
is een deel van mij, ik ben deel van hem, is de zin van een van de aan Angelus Silesius
ontleende motto's vóór in het eerste deel van de bundel die Brahman genoemd is.
Die beide opvattingen (Ik denk Brahman, en Brahman denkt mij) komen ook vaak
afzonderlijk in zijn verzen voor, nu de een, dan de ander, en in een van onze laatste
gesprekken, kort voor zijn dood, zei de dichter dat hij benieuwd was of de monisten
ze elk apart zouden onderscheiden. Hij zal het niet meer weten.
Ook naar de vorm zijn Adwaita's verzen enig in onze taal. Een
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buitengewone gedurfdheid in rijmen, in beelden, treft bij een eerste lezing al dadelijk.
Daartegenover is, uit diepe eerbied voor het natuurlijk groeiproces van het levend
taal-organisme, elk woord vermeden dat, archaïsch of louter litterair, niet in de
beschaafde spreektaal voorkomt, evenals de mannelijke verbuigingsuitgangen. Ook
is er niet de Hollandse angst voor welsprekendheid en voor het pathetische, maar dit
wordt nooit rhetoriek zoals bij Hugo. Wel zijn vele van deze sonnetten van een
verheven architectonische bouw als men alleen in de beste Latijnse poëzie vindt. We
willen de verzen zelf hier niet verder beschrijven, want ze zullen bij hun verschijnen
besproken worden. Maar op een merkwaardige omstandigheid moet ik nog wijzen.
Een verbazende hoeveelheid kennis, op elk gebied van het menselijk weten is, door
elkaar, verwerkt in de gedichten en wordt bij de lezers verondersteld. Hoewel Dèr
Mouw dus de volle oogst van zijn weten in zijn gevoelsuitingen meebracht, hield hij
omgekeerd zijn gevoel, zoveel als menselijk mogelijk is, buiten de werkplaats van
zijn weten en kennen. Juist dat hij niet aan een emotieloze logica kon geloven, bewijst,
hoe hij als wetenschappelijk wijsgeer tegenover instinctieve wensen, vooroordelen
van persoonlijke willekeur en constructies-uit-geneigdheid op zijn hoede was. Dat
hij de verschillende gebieden zo scherp onderscheiden en gescheiden wist te houden
spreekt voor een ruime en volledige menselijkheid. Alleen zwakke, onmachtige
beperktheid geeft de voorkeur aan een verward maar gemakkelijk te omspannen
simplistisch geheel boven een zuiverder, maar moeilijk te beheersen veel-eenheid.
En is dit niet bewonderenswaardig: de juichende, trotse, onaanvechtbare
geloofszekerheid die de dichter aesthetisch-religieus in het Brahmanisme vond, heeft
hij als redelijk, denkend mens altijd geweigerd anders dan als symptoom van
instincthandeling te beschouwen (evenals let denken zelf). De wetenschappelijke
denker Dr. dèr Mouw heeft nooit zijn mystische dichter-extazen voor openbaringen
of meedelingen willen houden betreffend de achtergrond van de wereld, nooit zijn
artistieke invallen en stemmingen voor metaphysische inspiraties of ‘stemmen van
generzijds’ aangezien, of er een stelsel uit gebrouwen. En niets bewijst zozeer als
deze tegenspraak de stalen consequentie van dit vlekkeloos leven.
Voor wie in de ‘scheinbare Absichtlichkeit’ (Schopenhauer) van het mensenlot
meer gelooft dan in de dierenkop die in de mosvorming op een door de jaren
verbrokkelde en verweerde muur
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te herkennen is, kan dit plotseling sterven van Dr. dèr Mouw, ruim twee weken voor
zijn zeven-en-vijftigste verjaardag, van een bijna demonische tragiek lijken door
verschillende treffende omstandigheden. Hierboven had ik nog geen gelegenheid te
zeggen dat deze man, stellig een van de allereersten van zijn land, van zijn tijd, van
zijn eeuw, bij zijn leven in zijn volle grootheid door bijna niemand gekend is. Zelfs
het weinige gespecialiseerde, dat ondanks zijn schuw en teruggetrokken afweren van
alle openbaarheid, naar buiten, om welke reden dan ook, prijsgegeven was, is vrij
algemeen ongeweten gebleven. Zijn bescheidenheid was zo groot dat hij, in een
periode van eminent en piëteitvol doordringen in Von Hartmann's levenswerk, vlak
vóór diens huis staande, uit scrupule en angst om te storen er van afzag met hem
kennis te gaan maken. En nu, nu hij gestorven is, zou juist het succes komen, dat
hem - al was het misschien maar kort - verblijd zou hebben. Want hij kon, in zijn
laatste periode toen zijn dichterschap alles overheerste, kinderlijk opgetogen zijn
over elke echte en zuivere waardering, van wie die ook kwam. Omdat hij bewust
werd van zijn hoge dichterzending, hij die, uit bescheidenheid openbare lof en
bewondering zijn leven lang veracht en belachen en ontweken had. En hij stierf juist
nu, een paar weken voor het verschijnen van het eerste deel van zijn bundel dat hij
nog pas persklaar gemaakt had. De verschijning daarvan was ongeveer een maand
vertraagd door het wegraken, bij de post, van een heel vel drukproeven. Anders zou
hij die nog hebben beleefd. Hij zou dat zo graag nog meegemaakt hebben, en door
een zeldzaam sterk voorgevoel van de catastrophe werkte hij met koortsachtige haast
(maar pijnlijk nauwgezet) aan het klaar maken van zijn bundel, en dreef hij de uitgever
tot de grootste spoed. Dit sterven, net voor de vervulling, nu iets prettigs zou gebeuren
in zijn aan vreugde arm leven, is een les, die zijn prachtig pessimisme wel altijd
geleerd heeft. Het hoort bij dit leven, als de slot-terzine bij een sonnet. Aan veel van
zijn vrienden had hij gezegd dat hij de dood dicht bij voelde komen, al had hij
misschien gehoopt nog een paar jaar te leven. Want tot het laatst zat hij nog vol
plannen: een prozaboek over Indische mystiek; verzen; een bewerking van de stof
van de Griekse tragedies (op de manier van Sleetocht); een reis naar Palestina
meemaken; en dan het eindelijke buitenwonen op zijn lieve Veluwe tot het eind van
zijn dagen. Want hij leed en ging physiek achteruit onder het lesgeven om 't
levensonderhoud, en het wonen in een grote stad.
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En die twee dingen had hij nu zullen opgeven, na achttien jaar meen ik. Lesgeven
aan weetgierigen met echte belangstelling vond hij prettig; niet, zoals bij de meeste
lessen, om het brood, aan onverschilligen met alleen practische examenbedoelingen.
Van dit soort lessen had hij nu juist de laatste voor goed gegeven en hij zou in het
najaar buiten gaan wonen. Hem, die leerde en ondervonden had dat de verwachte
prettige dingen in het leven anders blijken dan ze schijnen, zou ook dit in
werkelijkheid waarschijnlijk tegengevallen zijn, terwijl hij nu het beste ervan: de
mijmering, het vooruitzicht, de hoop, nog gekend heeft. Maar hij zal niet meer over
zijn Gelderse hei en tussen zijn ruisende eiken dwalen, waarvan hij zo hevig gehouden
heeft. En zó sterk was bij hem, ondanks alle illusie, de intuïtie van het naderend
einde, dat op tafel naast de stoel waarop hij bewusteloos gevonden werd, al sinds
maanden een krantenknipsel lag, met een gewijzigd adres van de secretaris van de
vereniging voor lijkverbranding.
Hij heeft altijd in onbekendheid geleefd, en nu is er niemand, die niet over hem
zal kunnen spreken en schrijven. Over hem, die in zijn leven bekendheid vermeden
en erkenning niet gezocht heeft, zal, nu hij gestorven is, de luide openbaarheid komen.
Hij zal, let op, hij zal nu snel en gemakkelijk beroemd worden; en we kunnen ons
daar niet onverdeeld in verheugen. Zou dat jaloersheid zijn op het voorrecht van zijn
vertrouwelijkheid? Nee, want ook voor hem is het goed dat hij gespaard is gebleven
voor een populariteit waarover hij geglimlacht zou hebben, maar die een kwelling
voor zijn fijngevoeligheid geweest zou zijn. Wat wist hij, die buiten het dadenleven
stond, van de bedorvenheid en oppervlakkigheid van de pers en de critiek? Bovendien:
hoe weinigen zullen de capaciteiten hebben om waardig en naar waarde deze moeilijke
kunst te kunnen benaderen. Het merendeel van de wijsgeren zonder mystische aanleg
zal eenzijdig aan de gedachteninhoud aandacht geven. Ook de literatoren zullen
menen deze schoonheid alleen te kunnen bevatten door zich op de inhoud te richten,
en bij de meesten van hen zal ontoereikede ontwikkeling het verstaan daarvan
belemmeren en zich in wrevel tegen het werk omzetten. Het zal me niet verwonderen
als philosophen deze gedichten te litterair, en literatoren ze te philosophisch zullen
vinden. Want wie is zo universeel, zo weinig gespecialiseerd en in de kleine kring
van een bepaald vak gevangen als Dèr Mouw was?
Een enkele cyclus uit het tweede deel van zijn bundel werd niet
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helemaal voltooid (er ontbreken maar enkele sonnetten) en zallater dan dit deel, en
afzonderlijk, verschijnen. Maar gelukkig is hij, hoogstwaarschijnlijk, nog de avond
van zijn instorting gereed gekomen met het kiezen van bijna alle varianten voor de
definitieve tekst van het tweede deel. (Van deel I werd de dag daarop het laatste, nog
door hem zelf gereviseerde vel, voor de hele oplaag afgedrukt.) Hoe moeilijk was
hij voor zichzelf in het vergelijken van de vele varianten; hoe conscientieus kon hij
soms dagen lang weifelen over de keuze van één enkel woord. Aan mij heeft hij
opgedragen de uitgave van het tweede deel te bezorgen, nu hij dat zelf niet meer kan
doen. Het vaststellen van de tekst moet uit veel verspreide aantekeningen en voor
een klein deel uit persoonlijke herinnering gereconstrueerd worden. Als
hartstochtelijke toewijding en de diepste eerbied tot een zo hoge en dierbare plicht
waardig kunnen maken, zal ook dit deel zo worden, als hij het gewenst heeft.
Mijn schuld tegenover hem is nooit af te lossen, en ik heb het gevoel dat zelfs zij
die hem maar oppervlakkig leerden kennen, voor altijd zijn dankbare schuldenaars
moeten zijn. Zijn grenzeloos onzelfzuchtige leiding die alles begreep en alles wilde
dragen, hoe was die een rustpunt, een vertrouwde baken in de negen jaren van mijn
leven dat ik hem gekend heb. Er is maar één mens die ons over zijn dood troosten
kan, en dat is hij zelf: zijn voorbeeld. Hij is nu bevrijd uit alle lijden van zijn moeilijk
en zeldzaam hoog leven, van zijn zuiver en pijnlijk leven. We mogen klagen voor
ons zelf, niet voor hem. Dood zijn is beter dan leven, en zijn einde was vredig en
pijnloos. Voor ons, zijn vrienden, was hij een vader en een broer. In hem herkenden
we alles van ons zelf, maar vergroot en gesublimeerd, ons ideale zelf. Hij alleen had
ons allen uit nood en strijd kunnen redden, maar nu moeten we het zelf doen, en
zoals hij het graag gewild had, en omdat hij het graag gewild had. Hij zal het niet
meer zien. Wat zijn leven voor ons was is niet te zeggen, en bij zijn dood heeft hij
ons nog zijn boodschap achtergelaten. Zijn boek van Brahman. Toen we kleine
kinderen waren werden we, wanneer het 's nachts hevig onweerde, rillend en slaperig
en bang in onze hansopjes uit het griezelig donker naar de veilige kring bij het
lamplicht gedragen, en mochten daar, goed omringd en beschermd, blijven wachten
tot het erge over was. Zo, zo was zijn leven voor ons, die hem lief hadden als die
beschermende kring tijdens het onweer, voor ons die hij lief had meer dan wij
verdienden. Maar dit doodzijn is te vredig om bitter te mogen klagen.
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Zijn sterven is een feest, want hij heeft God gekend zo als zelden iemand. Het
Al-wezen dat hij gekend heeft en Brahman genoemd, is ongenadig voor het individu,
en onbegrijpelijk, maar het is ons zelf, waar we uitkomen en toe teruggaan, en daarom
moeten we er vrede in vinden. De herdenking van wat hij was moet ons nu tegen
veel kwaad, en tegen ons zelf bewaren. Wie aan alles twijfelde gaf hij geloof door
de liefde die hij, de twijfelaar, gaf. En als we nog niet kunnen geloven zo als hij de
laatste jaren, in de tijdeloos verzonken uren van zijn mystiek dichterschap, heeft
geloofd, laat ons dan proberen te geloven in zijn geloof. Want hij was een zuivere
echo uit het hart van de Alziel, en daartoe, tot dat wat hem altijd trotse extaze en
bevrijdende vrede gegeven heeft, is hij teruggekeerd.
9 Juli 1919
Johan Andreas dèr Mouw, Verzamelde Werken. Zes Deelen. G.A. van Oorschot.
Amsterdam 1947-1951.

Paul Valéry
Paul Valéry in Zwitserland
Den 20sten November hield in de aula der universiteit van Neuchâtel Paul Valéry
een lezing over ‘Mallarmé et le Symbolisme’. Hij is een, reeds grijzend, correct
verzorgd heer. Inderdaad is dit uiterlijk van verfijnden en lichtelijk verlopen aristocraat
iets maatschappelijker dan ik van den wereld-onttogen dichter van Charmes
verwachtte. Maar het leven, het dagelijks leven, is onverbiddelijk. Hij lijkt een beetje
op Boutens en een beetje op De Régnier; van den laatsten ontbreekt zelfs de monocle
niet, die echter meer als pendentif gebruikt wordt.
Wie zou ons nader tot Mallarmé hebben kunnen brengen dan deze zijn meest
geliefde leerling, zijn beste vriend, wiens eerbied en bewondering voor den meester
zo groot waren, dat ze hem beletten zelf tijdens diens leven één enkel vers te schrijven.
Vooral in den aanvang is Mallarmé zo goed als geheel onbekend gebleven voor zijn
tijdgenoten. Eerst de sleutelbladzijden, die Huysmans in A Rebours aan hem wijdde,
brachten hem onder de belangstelling van Valéry en enkele anderen. Sindsdien
ontving hij Dinsdagsavonds een kleinen vriendenkring in zijn kamertje; maar hij
bleef afgezonderd en eenzaam leven. Later
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heeft hij toevallig Verlaine eens in een kroegje ontmoet (Jean Cocteau: Le secret
professionel, p. 44). Behoudens in zijn beroemde mardis leefde Mallarmé zeldzaam
teruggetrokken. Tegenwoordig, zegt Cocteau niet zonder overdrijving (ibid. p. 36)
beïnvloedt hij den stijl der dagbladen. Zelfs Max Jacob, die in zijn pretentieuze
Cornet à Dés eigen prozagedichten boven die van Rimbaud stelt, is wel zo goed hem
behoudens zijn bekende ‘duisterheid’ een groten klassieke te noemen (p. 19). Maar
laat ik mij thans tot Valéry's voortreffelijke lezing bepalen.
Minder in algemene afgetrokken redeneringen, die trouwens schaars waren, dan
in persoonlijke indrukken en overwegingen was deze boeiend. Een lijn, door de drie
nakomelingen van Baudelaire - Verlaine, Rimbaud, Mallarmé - getrokken van gevoel
over gewaarwording naar bewustzijn, kon een ogenblik onze aandacht boeien, volop
nieuw en overtuigend waren eerst Valéry's waarnemingen omtrent Mallarmé's
taaleigen. Volgens zijn verklaring berust de bouw van Mallarmé's proza op een
verscherpt en bewust gebruik van de weglatingen en stembuigingen van het dagelijkse,
gesproken woord. Dit vraagt een verhoogde bewustwording van de functie der taal;
en al konden we niet nalaten, bij deze opvatting aan de ontdekking van den Bourgeois
Gentilhomme te denken, dat hij zijn leven lang proza gesproken had, toch bracht zij
wel verheldering over den trant van Mallarmé. Al te willekeurig leek echter een
parallel tussen proza en de lopende beweging, tegenover poëzie en dans, waarbij dan
het proza en het (utilitaire) lopen door ruimte, immers door het gaan van een punt
naar een ander, - de dans door tijd, immers door rhythmische indeling bepaald werd.
Van veel belang was wat Valéry van den invloed der muziek, speciaal Wagner,
op Mallarmé meedeelde, te vergelijken met die van Lulli op Racine en... Valéry zelf.
Maar terwijl voor deze beide laatsten de muziek toch eigenlijk meer de aanleiding
was, werd b.v. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui een op enkele bepaalde tonen
opgebouwd experiment. Nieuw was ook - hoewel misschien meer philologisch en
anecdotisch dan letterkundig van betekenis -, wat ons van het ontstaan van
L'après-midi d'un faune onthuld werd, waarover Thibaudet het juiste nog niet kon
vermelden. Coppée had bekendheid en een overweldigende geestdrift gevonden dank
zij de opvoering door Coquelin en Sarah Bernard van Le Passant. Banville nu hoopte
in zijn goedigheid en argeloosheid een dergelijk succes voor Mallarmé, en verzocht
hem, ook eens iets voor Coquelin te schrijven, waar-
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aan deze, niet minder naïef, gaarne en hoopvol voldeed. Hierdoor ontstond Le Faune,
waarvan het handschrift eerst onlangs gevonden en door Valéry als echt herkend is,
en dat als een soort ‘Urfaust’ van L'après-mnidi te beschouwen is. Onnodig te zeggen
dat het geheel anders uitviel dan Banville en Mallarmé bedoelden. Intussen is deze
Faune het voor-ontwerp geworden waaruit, na vele wijzigingen en omwerkingen,
het bekende gedicht ontstaan is.
Behalve door het bewustmaken en verhogen der middelen van de gesproken taal
bediende Mallarmé zich van wat men het eigengerechtigd-zelfstandige leven, de
autonomie van het woord zou kunnen noemen. (Zie § 2 van het boekje Herman Hana
etc.) Nadere toelichting van deze belangwekkende aangelegenheid zou een te uitvoerig
betoog eisen. Een interessante aanwijzing dat Mallarmé zich in deze richting bewoog,
vinden we in Les mots anglais, een werkje dat Mallarmé, als leraar in het Engels,
voor zijn leerlingen schreef. Over het paedagogisch effect, waaromtrent ons niets
bekend is, mogen we sceptisch zijn - ofschoon misschien ook op dit punt een
toekomstige generatie zijn inzichten zal naderen -; vast staat dat tot beter begrip van
den dichter de omstandigheid van groot belang is, dat met stoutmoedige
oorspronkelijkheid in dit boekje de woorden volgens hun onderlinge consonnerende
gelijkenis inplaats van naar de betekenis gegroepeerd waren.
De dichter die ver van roemzucht en eerbejag voor zijn moeilijk, nieuw en zuiver
werk leefde, was pijnlijk scrupuleus en gewetensvol tegenover eigen letterkundige
verantwoordelijkheid. Al zijn papieren, waaronder een onvoltooid groot werk waaraan
hij sinds vele jaren bezig was, zijn volgens zijn laatste wilsbeschikking na zijn dood
verbrand. Kwantitatief schreef hij minder dan anderen, omdat een gedicht jarenlang
bij hem rijpen moest. Alle ijdelheid was hem verre. In het jaar zeventig ongeveer
van de vorige eeuw, toen in Frankrijk het naturalisme stervend en de neo-katholieke
renaissance (Jammes, Claudel, later Péguy) nog niet begonnen was, vormde hij het
middelpunt van een groep jongeren, die een a-confessionele mystiek zochten, veelal
onder Wagner's invloed (in het bijzonder van den Parsifal), welke het symbolisme
werd. Van dezen nieuwen ‘godsdienst’ had hij de algemeen eerbiedig erkende,
onomstreden profeet kunnen worden - zo hij gewild had. Maar het lag niet in zijn
aard, een dogmatiserende, ordenende rol naar buiten te spelen; waar hij kon, trok hij
zich terug en huiverde voor eigen invloed.
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Zijn figuur staat moedig, hoog en streng, bijna legendarisch in zijn omhulde en
smetteloze alleenheid.
Heeft, na Thibaudet's talentvol en uitvoerig boek, de lezing van Valéry ons iets
nieuws gebracht? Thibaudet's ontleding lijkt vernuftiger dan de causerie van den
leerling was, die door schonen vorm, sobere piëteit en een gesluierde ontroering toch
wist te treffen. Met feillozen smaak en fijngevoeligheid wist hij, die toch de grootste
van Frankrijk's nu levende jongere dichters is, eigen belangrijkheid weg te cijferen.
(Een leerling als hij moet Mallarmé een troost in zijn moeilijk leven geweest zijn.)
Enkele détails - de m.i. te grote nadruk op Poe's invloed, en mijn teleurgestelde
verwachting, iets over dien van Schlegel, (door Borchardt aangewezen) te vernemen
- zijn daarbij van geen belang. Na Thibaudet, die overigens een fraaien en leerrijken
brief van Valéry afdrukt, is het te hopen dat Valéry's lezing in druk zal verschijnen:
de dichter over den dichter, die het meest zijn Charmes beïnvloedde. Na de juistheden
van den intelligenten letterkundige, de - misschien niet altijd juiste - waarheid van
den dichter.

Het woord in de poëzie van Paul Valéry
Er zit iets ontoereikends in, woorden te spreken over het woord van een Dichter.
Want dit dichterwoord alleen is in staat, zichzelf uit te drukken. Naakt en vlekkeloos
en onmetelijk eenzaam wordt het geboren, en alle spreken erover is maar een vaag
en hachelijk overleg. Het is een wonder, en de voorbereiding op dit wonder moet
sprakeloos zijn: een zwijgend tegemoetgaan en een samentreffen.
Maar het zou een slecht wonder zijn, dat ons zo weinig vervult, dat het ons niet
dwingt tot belijden en tot het afleggen van rekenschap; een slecht wonder ook, dat
hier niet tegen bestand zou zijn. De poëzie van Valéry dwingt ons tot getuigenis en
rekenschap, hoe ontoereikend deze ook zijn mogen. Doordat zij de persoonlijke
aangelegenheden van het gemoed te buiten gaat ter wille van een algemener gebied,
is het mogelijk dat in de verscheidenheid der hier bijeengebrachte belijdenissen, zo
al niet zij zelve, toch hare werking voelbaar wordt.
Ik heb mij wel eens afgevraagd, welk verband er zou kunnen bestaan tussen de
woorden, zoals ze, onwillekeurig vaak, in het dagelijkse leven gezegd worden, en
het willekeurig tot wonder geworden en wonderdoend woord uit de poëzie van Valéry.
Ik
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ben geneigd te geloven, dat het een soort van verband is, als wel bij den mens moet
bestaan tussen enkele vertrouwelijke inwendige lichaamsverrichtingen gelijk hartslag
en ademhaling, en het karakter. Ook daar blijft zijn aard ons verborgen.
Het woord verkrijgt bij Valéry een geheimzinnig eigen leven, een dwingend,
onafhankelijk en onaantastbaar bestaan. Schijnbaar vrij, is het in het verborgen aan
ongekende wetten gebonden, maar die het zichzelf schept. Het lijkt ons zo eigen en
ingeschapen als ons bloed, en is nochtans een bron van voortdurende verwondering.
Het is onmiddellijk en toch bezonnen.
De rede leeft in en door het woord en komt in het woord tot bewustzijn van zich.
Maar bij Valéry ontworstelt het woord zich aan die functionnele symboliek en wordt
magisch sacramentaal. Zeker, ook in deze poëzie vervult het woord nog een taak als
uitdrukking en vorm van de idee, als vertolker van voorstelbaarheden. Maar
daarenboven heeft het de kracht van een bezwering, zonder langer zinnebeeld te zijn
van hetgeen, dat het benoemt. Het zelfstandig bestaande ding, hetzij voorstelling of
begrip, eenmaal binnen deze verzen gebannen, verliest zijn autonomie en krijgt, met
wijziging van zijn toevallige afzonderlijkheid, en dwars daar doorheen, de kracht
van een oorspronkelijken voorvorm der verbeelding.
De koppeling der woorden naast elkaar lijkt bij Valéry, oppervlakkig gezien, geheel
voorbewust en werktuiglijk tot stand gekomen, maar dit is slechts schijn. De
groepering van woorden tot een levende, wisselende eenheid, ontstaat bij hem
klaarblijkelijk vanuit een onderlingen geestelijken samenhang van bepaalde reeksen
gedachten en gevoelens, die zich aan overeenkomstige zintuiglijke gewaarwordingen
hechten, welken samenhang de lezer als zo logisch en noodzakelijk ondergaat, dat
het hem moeite kost, te beseffen dat een Dichter moest ingrijpen om hem innerlijk
verstaanbaar te maken. En zodoende uit en ondanks natuur kunst schiep.
Het spreekt vanzelf, dat de absolute poëzie, in welker richting Valéry zich beweegt,
zich van de overdrachtelijke onderscheidt doordien men, wat elders in de eerste plaats
als uitdrukkingsmiddel van iets anders zou ervaren worden, bij haar om zichzelfs
wil aantreft. Dit bepaalt den vorm zijner verzen.
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Hiermede is tevens de noodzakelijkheid aangegeven, om den vorm bij Valéry als
beeld te leren beschouwen, en daarbij te bedenken, dat wie den zin van dit beeld in
gedachteninhouden of gevoelsbewegingen tracht te zoeken, meer dan in de
verbeelding zelf, een dwaling begaat.
Verdeling; maat, tegenmaat, evenmaat; herhaling, en tijdsduur; de tellen stilte die
een vers somwijlen voorafgaan of volgen en die dan de rust beduiden binnen de
kringwijdte zijner werking - al deze dingen die we altijd als de beweging van het
gedicht hebben gevoeld, hebben we hier als een veel wezenlijker iets, en gedeeltelijk
als het gedicht zelf te beschouwen.
We hebben voorts te trachten, daarbij onze gewoonte te herzien, den inhoud van
de woordenreeksen, bij het lezen van verzen, in de eerste plaats te waarderen, of hun
welluidendheid, of de kracht waarmede ze gezichtsbeelden oproepen, of hun
welsprekende overtuigingskracht als voertuig van aandoeningen. Tegenover deze
negatieve aanwijzing is het echter niet mogelijk te zeggen, hoe men de gedichten
van Valéry dan wèl kan benaderen. Want dit zal slechts geschieden kunnen door
hen, die een zelfde ontvankelijkheid als hij hebben voor zekere geheime
woord-samenhangen, die we overigens niet klaar kunnen aanwijzen noch omschrijven.
Ik schreef hierboven, dat wat men als de beweging van een gedicht pleegt te
beschouwen, bij Valéry veeleer als een deel van het gedicht zelf behoort te worden
opgevat. Ik wil nog even hierop terugkomen en trachten dit nader te verklaren. Want
het is mij niet mogelijk, een onderwerp als dit anders dan tastend en zoekend te
behandelen, met de voortdurende kans op misverstand en onduidelijkheid, zowel
voor mijzelve als voor den lezer.
Zich onttrekkend aan de dienstbaarheid der uitbeelding en daarmede aan de plicht
tot overwegende werking van klank en toonhoogte, vindt het aldus vrijer en
eigenrechtiger geworden woord, in de poëzie van Valéry, zijn levenskracht op een
plan, waar zijn betekenis als uitdrukkingsmiddel verbleekt tegenover zijn waarde als
formule, plechtige of feestelijke handeling, oefening, roep, dans, figuur.
Dat plan is het plan van de stilte; van de tussentijden die de woorden scheiden en
tevens verbinden. Hier valt de nadruk op een rust achter en om het woord, hier is het
woord een geluid uit stilte naar stilte, de wetmatige vernieler van het tijdsbesef,
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den duur uiteenbrekend tot een vergankelijke veelvuldigheid die ten doel heeft haar
natuurlijke begrenzing weder op te heffen in de eenheid waaruit zij voortkwam.
Wat we gewoon zijn, rhythme te noemen, is dan ook bij Valéry, - niet ten volle,
en ook niet steeds, maar toch in aanleg en mogelijkheid - minder een hoedanigheid
dan wel een bestanddeel zijner gedichten.
Geen gedachtengang, maar veeleer gedachtenverbindingen. Geen voorstellingen,
maar veeleer verhouding en voeging van voorstellingen, dromende aaneenschakeling
van evenredigheden. Geen uitdrukking maar veeleer oproeping van emotie.
Hier is het woord niet expressie van leven, het is ontdekker van leven. Sleutel tot
gemeenschap met een zijn, van welks bestaan we ons eerst bewust worden door de
gelijkheid van het ik en het niet-ik.
Deze vers-woorden zijn met een kracht geladen, die de dingen buiten ons niet
meer roept maar oproept, schept, en die tevens beantwoordt aan een met die dingen
overeenkomstig beginsel in ons. Ze vormen een brug van de ziel naar de wereld. Ze
zijn op het midden van die brug, een overgang verbeeldend, en wij, aan welken oever
staan we?

Een leerstoel in poesis
Paul Valéry, Frankrijk's grootste dichter, aan wien, naar men weet, uit dien hoofde
een universitaire leerstoel is toevertrouwd om les te geven in de poetica, een leerstoel
welke aan den Collège de France speciaal voor hem is ingesteld, heeft Donderdag
in tegenwoordigheid van een uiterst talrijk toegestroomd publiek zijn eerste college
gegeven. Op de eerste rij werd Jean Zay, de minister van Onderwijs, opgemerkt. Als
onderwerp had Valéry gekozen: De vraagstukken van het voortbrengen van geestelijk
werk.
Ik constateer met bewondering deze officiële erkenning van de culturele betekenis
der dichtkunst in een harer grootste levende vertegenwoordigers. Al te veel is hier
en elders de dichtkunst beschouwd geworden als een aangenaam en onschuldig
tijdverdrijf, dat, na in de schooljaren als een vrij vervelend leermiddel te zijn gebruikt,
in de wereld der volwassenen gereserveerd blijft voor enkele dames, zonderlingen
en ‘high-brows’, die daar tijd voor kunnen vinden en ook overigens een weinig uit
het gewone kader vallen. Daartegenover doet het hartver-
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heffend aan, te zien, hoezeer de Franse regering de culturele betekenis van de poëzie,
en van de kennis omtrent haar, van belang acht voor het gehele volk. Van belang
ook als maatstaf voor het beschavingspeil van dit volk en derhalve voor zijn gezag
en aanzien in de wereld.
Wanneer ik den wens uitspreek, dat dit van een hoge traditie getuigende besef ook
meer bij andere volken moge doordringen, en zeer in het bijzonder in ons eigen land,
zal men mij wellicht van ondankbaarheid beschuldigen. Men zal erop wijzen, dat in
1924 te Leiden aan den dichter Albert Verwey de leerstoel van Kalff in de Nederlandse
taal- en letterkunde is toegevallen, en dat deze in 1935 is opgevolgd door den dichter
P.N. van Eyck; dat aan de universiteit van Amsterdam (dit betreft dan de
gemeentelijke autoriteiten en niet de regering) prof. Prinsen is opgevolgd door den
dichter Anthonie Donker. Voorts zal men triomfantelijk herinneren aan de nog zo
recente herdenking van den 35oen geboortedag van Joost van den Vondel waarbij
de regering toch wel degelijk van haar belangstelling heeft doen blijken. Dit alles
wil ik toegeven en ik stel deze symptomen, al doen zij zich dan wel wat erg laat in
onze cultuurgeschiedenis voor, ongetwijfeld op hogen prijs.
Toch is dit alles niet te vergelijken met hetgeen thans in Frankrijk geschied is.
Wat de herdenking van Vondel betreft, het is ongetwijfeld het in dezen dichter zo
sterk vertegenwoordigde nationale element, dat hem in de officiële belangstelling
en bij het onderwijs een zo groot opgezette hulde ten deel heeft doen vallen. Wat de
Leidse en Amsterdamse leerstoelen aangaat, zeker, men kan er zich slechts diep over
verheugen, dat deze aan kunstenaars zijn toegewezen, zodat de verbreiding van het
inzicht in het wezen der letteren bij het hoger litteratuuronderwijs stellig in zeer hoge
mate is gediend, een inzicht, dat essentieel en onontbeerlijk is en tevoren geheel
quantité négligeable was.
Maar men vergete niet, dat dit universitair onderwijs nu eenmaal gebonden is aan
een bepaald leerprogramma, daar het noodzakelijk was de voorbereiding tot den
wetenschappelijken graad te verbinden aan de eisen, welke de mogelijke toekomstige
maatschappelijke werkkring aan de candidaten stelt. Het gaat hier dus om heel iets
anders dan om het instellen van een hoogleraarschap speciaal voor de dichtkunst, in
het bijzonder tot stand gebracht, omdat hiervoor een autoriteit als Paul Valéry
aanwezig was.
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Wie het werk van den meester op dit gebied kent, zal weten, dat hij in Europa, ja, in
de wereld daarin zijn wederga niet heeft. Valéry verenigt de beide elementen, waarvan
de combinatie onontbeerlijk is om op dit punt met vrucht als academisch docent
werkzaam te zijn. Als scheppend dichter is hij facile princeps, en bovendien is hij
wetenschappelijk, in de theorie van het creatieve proces der poëzie, een geheel enige
figuur, een pionnier met nieuwe, eigen ontdekkingen en denkbeelden. Dit is het, wat
zijn benoeming zo uniek, en als verschijnsel zo uitermate bevredigend maakt.
Het is hier de plaats niet, noch het ogenblik, ons te verdiepen in de inzichten van
Valéry betreffende de dichterlijke creatie. Men zou mij echter de vraag kunnen
tegenwerpen, of deze stof zelf niet te speciaal, te technisch en te moeilijk is, om aan
zijn benoeming een zo grote en vooral algemene betekenis te hechten als ik doe. Ik
geloof, dat dit niet het geval is. Het begrip voor de in het leven centrale betekenis
der poëzie - sterk aanwezig in wijlen Verwey en in Van Eyck - kan slechts dan als
levende traditie tot bredere lagen van het volk doordringen, met al de, ook staatkundig,
veredelende werking daarvan, wanneer een kern wordt gevormd van de toekomstige
cultuurdragers en docenten, welke daartoe universitair-wetenschappelijk wordt
voorbereid en opgeleid.
Inderdaad, het alleen-maar-letterkundig onderwijs in de, overigens zeer veelzijdig
uitgebreide en van verschillende kanten te benaderen, techniek en structuur der poëzie
is wel degelijk een speciaal onderwerp, dat trouwens alleen door een dichter, die
tevens een goed wetenschappelijk docent is, met vrucht onderwezen kan worden.
Dit onderwijs vorme echter slechts een soort propaedeuse. Het belang van een leerstoel
als van Valéry gaat dan ook veel verder. Aan de bedoelde technische studie voorbij,
dringt zijn leerstof door tot het wezen der poëzie, d.w.z. tot haar zo ontzaglijk
veelomvattend, en nog zo weinig om zichzelf onderzocht, scheppend beginsel.
Deze studie, uitgaande van de essentie van het letterkundige kunstenaarschap,
bestrijkt niet alleen alle andere kunsten, maar ook allerlei grensgebieden van andere
wetenschappen: de litteratuurhistorie, de taalkunde, de zielkunde, de maatschappijleer
e.t.q. Zij heeft het eminente voordeel een methodologie te vormen, van welke uit
verschillende wereldbeschouwingen van deze en vroegere tijden kunnen worden
benaderd, en wegen te banen zowel tot de strengste logica als tot de mystiek. Zij ver-
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heldert culturele problemen uit het verste verleden zowel als van onze eigen dagen,
en maakt het mogelijk zich een denkbeeld te vormen van hun ontwikkeling in de
toekomst.
Zij is de enige remedie tegen het vernielende cultuurpessimisme onzer dagen,
omdat zij, vanzelf en zonder opzet, zich met de onveranderlijke scheppende
grondeigenschappen van den mensengeest bezighoudt, een onveranderlijkheid, die
hoe langer hoe meer,- zelfs door verstandige historisch-materialisten - wordt erkend.
Zij heeft deze overeenkomst met de psycho-analyse, dat zij, slechts in schijn een min
of meer bijzonder en technisch terrein omvattend, ongemeen bijdraagt tot het inzicht
in allerlei bevindingen van geheel andere takken van wetenschap, en de interpretatie
daarvan.
Dat deze jonge wetenschap tot een nieuw academisch leervak is gemaakt en
daardoor van officiële zijde erkend, is dan ook van niet te onderschatten belang.
Figuren als een Paul Valéry zijn natuurlijk in de wereld met een kaarsje te zoeken.
Maar dit moge autoriteiten van andere landen (en, want dit alleen gaat ons toch direct
aan, in de eerste plaats van ons eigen land) niet ervan weerhouden met de grootste
opmerkzaamheid haar aandacht aan de colleges te wijden, waarmede deze
stoutmoedige proefneming thans in den Collège de France is ingezet, ten einde aldus
de eigen mogelijkheden ten dezen te onderzoeken en voor te bereiden. De door den
Volkenbond ingestelde Commission Internationale de Coopération Intellectuelle,
waarin b.v. Valéry zelf en vanwege ons land Huizinga steeds een werkzaam aandeel
hebben genomen, is daarvoor wellicht het geschiktste informatieve orgaan.
1922; 1937

Voor en tegen de gebroeders Tharaud
Wanneer ik zeg, dat mijn laatste wandeling door de stad den nekslag aan mijn
schoenzolen heeft toegebracht, gebruik ik een zogeheten beeldspraak. Als spraak,
d.w.z. als gangbaar spraakgebruik, is deze dan niet fout; als beeld wel, doordat er
geen persoonlijke ervaring van zien en voelen aan ten grondslag ligt. Beeldspraak
waarbij aldus beeld en spraak uiteenvallen is altijd lelijk, en wordt licht belachelijk
voor hem wiens taalgevoel nog
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levend en plastisch genoeg is om bij een woordbeeld het corresponderen gezichtsbeeld
te ondergaan
Wanneer ik zeg dat ik liever bij regenweer niet uitga met het oog op mijn kapotte
schoenzolen, is het ondoorvoeld beeldende van de uitdrukking reeds minder hinderlijk,
omdat het spraakgebruik hier zoveel sterker is, dat het visuele als zodanig eigenlijk
niet meer gevoeld wordt en geheel ‘op den achtergrond’ raakt.
We gaan nu ‘een stap’ verder. Soms heeft het spraakgebruik de primitieve kracht
van het woord zozeer afgesleten, dat we eerst weder moeizaam zijn oorspronkelijke
betekenis zouden moeten opdelven, om ons rekenschap te geven van wat we zeggen.
‘Wijd en zijd’. ‘Kant en klaar’. ‘Heinde en ver’. Woordverbindingen die we honderd
keer zeggen en schrijven zonder ooit meer aan een bijzondere, bepaalde, positieve
voorstelling te zijn gebonden, en alleen door hun frequentie ons minder dwaas
aandoend dan de nekslag der schoenzolen: omdat ze nog doder, verstarder,
onwezenlijker in de taal vastgeroest zitten.
Bij ons waren het de tachtigers, in Frankrijk de symbolisten, die het afzonderlijke
woord weder in zijn naakte, oorspronkelijke kracht uit de vaste verbindingen in den
volzin opdolven en naar het licht hieven. Daarmede versterkten en vernieuwden ze
de taal. Frank Rozelaar zegt ‘Trouwens, ik ben tevreden als ik maar te vrede ben.’
Een fijn grapje als ‘Maar alle gekheid op een stokje, en het stokje weg’, verjongt
aardig een versleten spraakwijze. Ook de diepzinnige avonturier Zebedeus weet vaak
een oud woord in een nieuw licht te plaatsen.
Latere letterkundige stromingen, zowel romantische als classicistische, herstelden
echter bewust, met den volzin, de in de taal opgenomen spraakwijs, de gemeenplaats,
de beeldspraak. In ons land was dit sterk het geval bij de poëzie van Geerten Gossaert
en in het algemeen bij de dichters van De Beweging, in welk tijdschrift ook het
bekende debat over een herstelde rhetoriek plaats vond.
De gebroeders Tharaud behoren tot die nieuwklassieke richting in de Franse
proza-litteratuur, waarbij het ononderbroken rhythme van zin en zinsverband, de in
de taal-zelf gegeven traditie, weder naar voren komen. Het is een tekenend symptoom
van hun gehele geesteshouding, die nationalistisch, clericaal en traditioneel is.
Traditioneel, overigens, in reactionnairen zin. Want Frankrijk heeft twéé grote
tradities, welke we kortheidshalve kunnen aanduiden als die van de Lodewijken en
die van
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de Grande Révolution; van kerkelijk en van vrij denken; van orde, gezag,
gebondenheid, en van individualisme, vrijheid, scepsis. Van Malherbe over Bossuet
naar Maurras loopt de ene, de andere van Montaigne over Voltaire naar Anatole
France.
Deze twee politiek-wijsgerige tradities beantwoorden in het algemeen niet aan
overeenkomstige stromingen in de letterkunde. Integendeel behoren in Frankrijk
vaak auteurs, die politiek of religieus uiterst rechts staan, technisch litterair gesproken
tot de uiterst linkse, vormvernieuwende, met alle (litteraire) traditie brekende
voorhoede. Anderzijds zetten veelal (politiek) extreem revolutionnair denkende
auteurs rigoureus klassieke tradities (litteraire) voort, voor zover ze zich althans in
hun (litteraire) behoudzucht niet aan een overjaard naturalisme vastklampen. De
oorzaak is, dat de progressieven door een zo groot en eenvoudig mogelijk publiek
begrepen willen worden.
Hoe dit zij, bij de gebroeders Tharaud - en natuurlijk zijn er meerderen - is dit
verschijnsel niet waar te nemen: bij hèn gaan wereldbeschouwing en litteraire vorm
wel degelijk in dezelfde richting.
Deze richting brengt haar eigen maatstaf mede. Een boek als Dombey and Son,
of, om werk van een tijdgenoot te noemen Die andere Seite van Kubin, kan in
sommige gedeelten rommelig en onopgelost lijken, terwijl dit door zijn machtig
eruptief element, zijn rijke levens- en geestkracht, aan het geheel niet noemenswaard
afbreuk doet. Omgekeerd zal bij de Tharaud's de ‘vorm’, zo buigzaam en tot in
onderdelen vlekkeloos, en waar het hun in zekeren zin ‘om begonnen’ is; - de vorm
waarin het gevoelde, levende, geziene ‘beeld’ opgeofferd is aan de vloeiende,
stromende, klankrijke deining van de ‘spraak’ -, van beslissende betekenis zijn. Hij
zal een wezenlijk bestanddeel onzer waardering uitmaken en ons met een zekere
ideeën-armoede, moeten verzoenen.
Hier ontbreekt alle uitbundigheid en alle overdrijving. Zonder pathos, met een
volkomen on-oosterse zakelijkheid worden de oosterse onderwerpen behandeld.
Zeldzaam harmonieus is het Frans, waarin de Tharaud's hun werken schrijven. Deze
harmonie en deze zakelijkheid hebben echter als tegenzijde, dat soms ganse bladzijden
van een kleurloos neutrale middelmatigheid worden die aan... zakenbrieven herinnert.
De vraag is te stellen, of niet in het werk der gebroeders de vele en velerlei
waarnemingen aan de oppervlakte blijven; of hun
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samenvatting ervan niet uit een menselijk en zielkundig oogpunt ontoereikend te
noemen is. Maar vast staat, en dit zij vooropgesteld, dat wij de door hen gebezigde
uitdrukkingswijze onzen lof niet onthouden mogen. Dit oeuvre, in welke andere
opzichten ook tekortschietend, is knap en vakkundig. (Hoe conscientieus en
kunstzinnig de auteurs hun proza samenstellen, hiervan vindt men een voorbeeld bij
Henri Bremond: Les deux musiques de la prose, p. 65 noot.). De stijl der gebroeders
Tharaud vertoont een Latijnse helderheid, zo klassiek en rustig, in haar zeer subtiel
evenwicht als onopzettelijk bereikt, dat zijn uiterst zelden natuurlijk lijkende
spankracht ternauwernood bemerkbaar werd. Maar ook een aanvankelijk aangenaam
bad, waarin wij, met gelijkmatigen druk omsloten, aan temperatuur niet denken,
omdat deze juist geschikt, te warm noch te koud is, wordt kil, wanneer wij er iets te
lang in vertoeven...
Juist de als het ware physiek zwakkelijke en verfijnde naturen (in de schilderkunst
b.v. Mankes en Hoytema) hebben veelal behoefte aan een zeer stellige vormgeving,
terwijl daarentegen de gegeven vorm vaak door krachtiger, van doel bewuste
kunstenaars, tot volheid en barokke uitbundigheid verbroken wordt. Onder den
strakken vorm der Tharaud's is een innerlijk gebrek aan houvast en karakter te
ontdekken. Zij aanvaarden een aan de algemeenheid getoetste, academische
schrijfwijze. Elke donkere diepte overzweven ze met de gladde reserve van een
welopgevoed gezin in de woonkamer. Men kan deze houding terecht beschaving en
goeden toon noemen, zonder haar de burgerlijkste benepenheid te ontzeggen.
De Tharaud's hebben in ruime mate deel gehad aan de herleving van het exotische
in de nieuwere Franse letteren. Over dit verschijnsel opzichzelf, dat ongeveer
gelijktijdig met het ‘européanisme’ (Giraudoux, Larbaud, Morand) zijn intrede deed,
kan ik nu niet uitweiden. Maar ik moet erop wijzen, hoe die in wezen romantische
gesteldheid zich bij hen klassiek kon verwerkelijken. Zij begonnen namelijk hun
schrijversloopbaan met het voortzetten van den roemrijken ‘roman psychologique’
van het eind der toenmaals in hun kringen nog niet voor ‘stupide’ uitgekreten 19e
eeuw. Bij het lezen van een werk als La maîtresse servante zou men kunnen wanen,
een der minutieus ontledende romans dier andere, als auteur samenwerkende broeders
te lezen: de Goncourt's. Hun proza is in dezen tijd nog onrustig, naturalistisch
overladen met détails. En wel: karakteristieke détails. Niet uit een modern-romantisch
levensgevoel, der-
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halve, maar uit een zucht naar documentatie van het pittoreske, naar het
gedocumenteerd pittoreske, zullen zij zich tot exotische onderwerpen gaan wenden.
Dit verklaart ook, dat hun werk soms op de grens van letterkunde en superieure
journalistiek komt te staan (Le chemin de Damas, L'an prochain à Jérusalem).
Zelfs in deze grensgevallen, en zeker in het algemeen, houdt de wetenschappelijke
juistheid der documentering geen verband met de kunstwaarde van het werk.
Schoonheid is onafhankelijk van zulke factoren; men behoeft slechts de namen Hugo
en Chateaubriand te noemen: hun gegevens verknoeiden en vervalsten ze tot artikelen
uit een stuiversbazar. De strijd, gevoerd bij het verschijnen van Salammbô, over de
fouten in enkele geschiedkundige détails, lijkt ons thans futiel.
Niet de uiterlijke juistheid - de ziel van het kunst geworden leven willen wij vinden.
Die ziel, welke in de meeste hunner boeken een projectie zou moeten zijn van de
ziel van het Oosten, wij zoeken haar tevergeefs in het werk van Jérome en Jean
Tharaud. Het blijft alles knap, net echt, rustig, koud en dood, als een panopticum.
Niet hun onbewogenheid, hun distantie tot het aanschouwde verwijten wij hun, maar
wel, dat deze niet bevochten is, niet een daad, een eigenheid. Hoe zielloos hun werk
eigenlijk is, blijkt wel heel sterk wanneer men het vergelijkt met het in dit soort
onovertroffen meesterwerk van Adès en Josipovici Le livre de Goha le Simple. Daarin
ademt werkelijk de levende geest van het Oosten.
In Klein-Azië, in Noord-Afrika, in de Gallicische en Oekraïnse ghetti, in Polen,
in Syrië en Palestina deden de auteurs de ervaringen voor hun werk op. Met hartstocht
noch bewogenheid reageerden ze op deze ervaringen. Voor de armzaligste
menselijkheid die hun in enigerlei vorm op hun reizen onthuld werd, verging het hun
als den held van hun roman Dingley, waarvan ze schrijven: ‘Cest que le goût du
pittoresque anesthésiait sa pitié.’
Waar aldus in hun geschriften een gevoelsvernieuwing, gelijk de eigen tijd die
zou kunnen meebrengen, evenmin aanwezig is als een persoonlijke expressie, een
moderne vormbouw, wordt de dadelijke en feitelijke betrouwbaarheid van het
gereporteerde in dit geval toch eigenlijk wel degelijk weer van belang. Maar deze is
inferieur.
Tijdens hun verblijf te Jeruzalem waren de heren Tharaud onafscheidelijk van den
dichter Jacob Israël de Haan. Naar aan-
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leiding van diens noodlottig einde kondigden ze in de Nouvelles littéraires een nieuw
hoofdstuk aan van het op deze reis ontstane L'an prochain à Jérusalem ! Dit boek
draagt de duidelijke sporen ener tendentieuze en eenzijdige voorlichting. Deze was
gebaseerd op de actie van een in Palestina nauwelijks 500 aanhangers tellende groep
afgescheidenen, wier voornaamste politieke oogmerk daarin bestond, al zulken groei
te obstrueren, die hun van ouds te eigen behoeve over de wereld georganiseerd
bedelingstelsel afbreuk zou kunnen doen. ‘L'on sent à travers tout l'ouvrage une
documentation partiale qui a pu fausser le jugement des deux écrivains’, zegt Jacques
de Lacretelle over dit werk (N.R.Fr. XI, 132). In een vroeger werk geven de schrijvers,
toen nog minder ‘arrivés’ en zelfverzekerd, blijk, zelve wel enigszins te gevoelen,
hoe afgesloten en zonder affiniteit ze tegenover hun stof bleven staan:
‘...l'avertissement mystérieux que la beauté vers laquelle mon désir s'élançait me
serait toujours étrangère.’ ‘...mon malaise de m'y sentir si étranger, si impuissant à
rien comprendre à tout ce qui passait sous mes yeux’ (La Fête arabe).
Bij de Tharaud's is het subjectieve construeren-willen der gegevens een
onaangename verrassing die den koel beschrijvenden, objectieven toon misleidend
doet schijnen. Ook kan men zich aan den indruk niet onttrekken, dat ze te zuinig op
hun invallen zijn, al hun notities willen te pas brengen, en daardoor den eigen
betoogtrant afbreuk doen, ondanks den fraai verzorgden zinsbouw. Het is
belangwekkend, al hun andere, op reis ontstane werken te vergelijken met La
Randonnée de Samba Diouf, dat, in tegenstelling tot deze, niet uit eigen aanschouwing
werd opgebouwd, maar naar inlichtingen uit de tweede hand. Het werd er veel
synthetischer door...
Zeer duidelijk komt hun eenzijdige voorstelling van zaken ook uit in het fantastische
voorlaatste hoofdstuk van Le Chemin de Damas, dat de Engelse politiek ten aanzien
der Arabieren tijdens en na den oorlog behandelt. Wie in de voorgeschiedenis der
oosterse mandaatregelingen thuis is, zal het onjuist achten, dat hier Frankrijk's
achteruitzetting in Syrië op rekening der Britse bondgenoten gesteld wordt.
Van de reeks boeken, die Joodse stof verwerken, is het eerste, Sous l'ombre de la
Croix, verreweg het beste. De levende zielsinhoud is hier nog niet zozeer verschaald
door den hang tot het schilderachtige. Het slechtste is Quand Israël est roi, - een
pamflet. Un Royaume de Dieu is een voor de Tharaud's bij uitstek
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kenschetsend boek; het uitgebeelde milieu is vluchtig en uitsluitend om zijn
anecdotische mogelijkheden bekeken, en in een geperfectionneerden stijl
weergegeven.
Maar dat is ook niet zo gewichtig. In Frankrijk, waar naar verhouding minder
Joden wonen, en waar dan ook Joodse aangelegenheden veel minder publieke
belangstelling trekken dan bij ons1, hebben deze romans een heel anderen lezerskring.
Men zal daar de gebroeders Tharaud uit litterairen smaak lezen, zonder in de eerste
plaats op het onderwerp af te komen. In Holland is sinds '80 Joodse milieuschildering
een stof, bij voorkeur litterair verwerkt door Joden geleverd voor Joden.
En voorzover de geassimileerden onder de Hollandse Joden de gevoelens missen
om een levend verband te beleven met het, verspreide en éne, eigen Volk, kunnen
zij hier toch aan Joodse toestanden op beschaafde wijze hun hart ophalen. Litterair.
Zij genieten zichzelf, pittoresk en uit de veilige verte, maar worden tot deze erkenning
niet innerlijk, of meer dan ze zelf graag willen, gemaand. Dit boek Pogrom, de
vertaling van Un Royaume de Dieu, draagt, op een over het afzichtelijk titelprentje
los geschoven kruisbandje, de tragiek van God's Volk in ballingschap aldus
aangekondigd: ‘In een Oekraiensch Jodendorp ontstaat vrees voor een “pogrom”
(opstand) en men roept de kozakken te hulp, hetgeen tot allerlei typische tooneelen
leidt.’
Hiermede kan het duidelijk geworden zijn, dat deze, slechte, vertaling aan haar
doel beantwoordt.
Notre cher Péguy daarentegen is met de warmte en charme der persoonlijke
vriendschap geschreven, al kan het niet anders of de auteurs blijven beneden hun
grote onderwerp. De Petite Histoire des Juifs is van een grenzeloze oppervlakkigheid.
De roman Les Bien-Aimées is een bewijs, hoe zowel kwaliteiten als verwerpelijke
eigenschappen zich beide hebben ontwikkeld, zonder elkander op te heffen.
Het (geografisch) exotische heeft ditmaal voor het (psychisch) uitzonderlijke plaats
gemaakt, al speelt het laatste deel ook in Tunis en Marokko. Gelijk in al hun werk
deze schrijvers van een concrete werkelijkheid uitgaan hebben zij, naar ons te verstaan
wordt gegeven, ook voor dezen roman een inderdaad voorgevallen historie tot stof
genomen. Voor een roman, die niet, gelijk hun vroegere boeken, de waarde van een
reisdocument moet hebben, kan ons dit volkomen koud laten. De een vindt nu eenmaal
zijn onderwerp in de directe realiteit, de an-
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der in de realiteit der verbeelding, de traditie of zelfs de litteratuur, en daarmee is
alles gezegd. De vraag is, wat van dat onderwerp, van welken aard dit ook zij, wordt
gemaakt. Men kan een gewoon, banaal, alledaags gegeven behandelen op een wijze
die het zo nieuw, zo adembeklemmend van gespannenheid voor ons maakt, dat het
ongewoon en zeldzaam wordt. Zeldzaam, ongewoon en nieuw is omgekeerd het ons
in Les Bien-Aimées voorgezette geval, maar de hierboven beschreven werkwijze der
gebroeders Tharaud maakt het enigszins alledaags, banaal en gewoon.
Wij maken van een mijmerziek jongmens een lange reeks minnekozerijen mee
met de meisjes, - allen Amerikaansen, Scandinaafsen, Britsen, Duitsen en andere
vreemdelingen -, die, om de taal te leren, als betalend gast in zijn ouderlijk huis
plegen te komen en, even vluchtig, te verdwijnen. Een beter woord dan het ouderwetse
‘minnekozerijen’ wil mij niet invallen: voor flirt zijn deze betrekkingen zijnerzijds
te idealistisch, romantisch en veelbetekenend. Haar geheime tegenwoordigheid blijft
hem ook na haar vertrek geheel vervullen. Voor een vertrouwelijker toenadering dan
een kus, een handdruk, een wandeling bij maanlicht, schrikt hij instinctief terug ook op ogenblikken wanneer deze verlangd en... verwacht wordt. Deze ganse
minnehandel, die levendig en levend, met geest en ironie en met vermijding der door
de herhaling dreigende eentonigheid is ontvouwd, blijft dus een preludium op - niets.
Geen physieke oorzaak ligt aan deze vreemde jeugdervaringen ten grondslag; dit
blijkt duidelijk uit een later avontuur met een der inmiddels gehuwde vroegere
vriendinnen uit de eigen kringen te Versailles. Het betreft hier slechts een psychische
predispositie - of moet men zeggen afwijking? -, die met vele scherp opgemerkte
karaktertrekken door de auteurs is verantwoord en volkomen menselijk en aannemelijk
gemaakt.
Juist wanneer Adrien (in wien ook het ruwe kazerneleven, waardoor zijn vader
hoopte dat hij aan den verwekelijkenden, dweepzuchtigen omgang met uitsluitend
meisjes voorgoed onttrokken zou worden, geen verandering heeft teweeg gebracht),
door meer aardse en hem natuurlijk zeer desillusionerende banden wordt teruggebracht
tot zijn ‘andere’ (lagere?) natuur, komt hij in kennis met een intelligente, ietwat
tyrannieke, geestelijk zeer emotionele maar overigens frigide vrouw, die, zijn
kuisheidsneiging en -ideaal fanatiek delend, een beslissenden invloed op zijn leven
zal verkrijgen. Karakteristiek voor Adrien
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is, dat de aanleiding tot de hechte vriendschap met deze Clotilde, een schilderes,
waarvan een voor hem nieuwe, niets ontziende eerlijkheid van weerskanten de basis
zal vormen, een half spontaan, half berekend gesprek is waarin hij, als steeds
scherpziend psycholoog, juist met die geïmproviseerde, onechte, aangenomen houding
reageert, die, naar hij altijd voelt, juist door de tegenpartij van hem wordt verwacht.
Deze betrekking leidt tot een ‘mariage blanc’, een huwelijk uit grote wederzijdse
liefde gesloten maar dat, volgens beider aanleg en uitdrukkelijke wens en belofte,
geen huwelijk in den eigenlijken en gewonen zin is. Gelijk men, na hetgeen in de
inleiding werd gezegd van de Tharaud's niet anders zal verwachten, wordt dit
hachelijke gegeven met veel tact en goeden smaak van alle kanten belicht. Zonder
dat overigens het ietwat ridicule element erin een kans krijgt. Want na de eerste 140
bladzijden enigszins raillerende schildering van Adrien's jongelingsportret, waarmee,
zoals de auteurs in hun Opdracht toegeven, het boek wel uit had kunnen zijn, wordt
de toon van een dodelijken ernst, en geheel doortrild van de noodlottige tragiek van
deze twee goedwillende en geenszins te pueriel voorgestelde mensen, die hun leven,
na een vijftal gelukkige jaren, langzaam aanvreet en hun liefde ondermijnt.
Aangrijpend en met feilloze kundigheid doen de scherpzinnig ontledende auteurs
ons gevoelen, dat degenen die een afwijkend geheten psychische constructie bezitten,
zelf deze afwijking in het algemeen niet als zodanig beschouwen, maar haar argeloos
voor de norm, het gewone of ten hoogste het betere, het gewenste houden en het
normale voor een minderwaardige depravatie.
Een fout in de compositie dezer geschiedenis, die overigens met groot talent,
evenwichtig in haar trapsgewijze ontplooiïng, voortreffelijk is opgebouwd, gelijk de
Tharaud's dit als weinig anderen verstaan, is, dat een van buiten komende oorzaak,
die niet uit de karakters der hoofdfiguren voortvloeit, de ontknoping of, wil men, de
oplossing moet brengen. Clotilde wordt n.l. ongeneeslijk ziek - een aanwijzing dat
de auteurs met de gehele historie verlegen kwamen te zitten. De verdringingen en
phobieën, die aan haar frigiditeit wel ten grondslag gelegen moeten hebben, treden
nu onverhulder en duidelijker dan te voren aan den dag, en in pathologischer vorm:
zij kan geen ogenblik meer buiten de tegenwoordigheid van Adrien: zelfs als hij voor
slechts enkele minuten de kamer verlaat, is dit een marteling voor haar. Met Clotilde's
gezondheid zijn ook de niets ontzien-
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de wederzijdse eerlijkheid en het vertrouwen geweken, zij moeten elkander nu, voor
het eerst in hun huwelijk, hun ware gedachten en gevoelens verbergen.
Vooral voor Adrien is dit bittere noodzaak geworden. Verliefdheid op een vriendin
van zijn vrouw, en die haar liefderijk verpleegt, heeft hem immers ten slotte zijn eens
zo boven alles verheerlijkt huwelijksleven met andere ogen doen zien; alles lijkt hem
nu achteraf - met de onbillijkheid van het radicaal veranderde en weer anders eenzijdig
verblinde standpunt - vergissing en mislukking. Zij doet hem de vollediger liefde
kennen, die de twee intussen voor Clotilde verborgen kunnen houden, rondom wier
sterfbed hun liaison tot eerste ontluiking en hartstochtelijken opbloei komt. Enkele
maanden na Clotilde's dood, die beiden inmiddels met oprecht leed vervult, zien wij
de gelieven voorgoed bijeen; de vrouw is verzonken in gedroom over het kind, dat
zij verwacht...
Ik schreef hierboven, dat zowel de goede als de slechte eigenschappen van de
gebroeders Tharaud in dezen roman sterker dan tevoren zichtbaar zijn geworden. In
hoever dit het geval is, kan wel reeds in dit exposé voor den lezer duidelijk geworden
zijn. Met klassiek evenwicht, in bewonderenswaardig Frans, waargenomen door de
ogen van geoefende mensenkennis, is hier een gewaagd en subtiel uitzonderlijk
verhaal geloofwaardig en met een helaas tegenwoordig steeds zeldzamer vakmanschap
genoteerd. Dit voor wat de waardeerbare zijde van deze schrijvers betreft. Nu hun
tekort: het is alles, desniettegenstaande, ietwat superficieel en kunstmatig gebleven;
het verband tussen de jeugdjaren en het huwelijk van Adrien blijft te uiterlijk en
willekeurig; de personen, hoe overtuigend ook getekend, (vooral aan Clotilde's
levensechtheid twijfelen wij geen ogenblik), nemen de eigen en elkanders zeurderige
sexuele conflicten en problemen, in ontelbare gesprekken en brieven, zozeer als
cardinalen levensinhoud au sérieux, - terwijl heel hun overig gedachten- en
gemoedsleven en ook hun omgeving naar verhouding veel te veel in de schaduw
blijven - dat een roman als deze slechts dan, als genre, niet verouderd zou aandoen,
indien de psychologische ontleding feller, dieper, wetenschappelijk geschoolder en
vooral vollediger, van binnen uit en ook in socialen samenhang, geweest ware.
Hetzelfde verwijt treft de Tharaud's, dat ik hun in den aanvang in algemenen zin
moest maken: zij zijn niet tot het einde gegaan. ‘Scherpzinnigheid van
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zeer goed gehalte’, zegt Denis Saurat over Les Bien-Aimées in de Nouvelle Revue
Française (Dec. '32). Na Joyce, na Proust, na Mauriac, na de moderne Duitsers,
betekent dit anachronistisch werk litterair-historisch een teruggang van den tijd. Al
blijft het daarom natuurlijk niet minder een interessant boek, een van de beste van
Jérôme en Jean Tharaud.
1925; 1932
Jérome en Jean Tharaud, Pogrom. Geautoriseerde vertaling van M.J. Premsela. Baarn,
Hollandia-Drukkerij, 1924
Jérome et Jean Tharaud, Les Bien Aimées. Paris, Librairie Plon, 1932.

Eindnoten:
1 Eerst in Dec. '24, nadat het voortreffelijk maandschrift Der Jude, onder Martin Buber's
competente leiding, sinds jaar en dag een bron van wetenschap omtrent het Joodse Volk is,
komt Frankrijk met een Revue juive, uitgave der Nouvelle Revue française. Albert Cohen is
directeur; met hem redigeren Einstein, Freud, George Brandes en Weizmann het orgaan, en
slechts twee Fransen, Ch. Gide en L.Z. Kahn. Frankrijk zelf schijnt geen groter aandeel aan
geschikte krachten te kunnen leveren. Bergson houdt zich blijkbaar afzijdig. Overigens heeft
men hier veeleer met een, voor Frankrijk nog zo nodige, vulgarisatie der elementairste Joodse
problemen te doen, dan met een meer vakkundige uitgave als Der Jude. In de eerste afl. vindt
men o.m. een bespreking van den roman ‘Silbermann’ van Jacques de Lacretelle, bijdragen van
André Spire, Pierre Benoit, Henri Franck, Max Jacob, Hamp, Einstein e.a.

Onzaakkundige zakelijkheid
Nooit is het nodiger, een begrip aan de werkelijkheid te toetsen, dan wanneer het
populair begint te worden, en men het voor (de) leus begint te gebruiken. De zogeheten
nieuwe zakelijkheid was, in bedoeling en uitvoering, voorbeeldig van eenvoud,
zolang ze een richting in de moderne bouwkunst betrof, waarin werk van mannen
als Le Corbusier en Oud een doorzichtig en ondubbelzinnig program inhield. Dat
was ook zonder theoretische toelichting algemeen verstaanbaar, men mocht het dan
aanvaarden of afwijzen. In de kunstnijverheid werden de overgangen en grenzen
minder duidelijk, maar ook hier was het nieuwe streven toch nog goed te
onderscheiden. Iets verwikkelder reeds bleek de toepassing in de schilderkunst, waar
zij aan de vraag gebonden was, in hoever schilderijen, in hun functie van siering,
een soort van gebruiksvoorwerpen genoemd moeten worden of kunnen worden. Het
bleef echter voor de letterkunde
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weggelegd, de volle maat tot de verdoezeling en verwarring van een oorspronkelijk
klaar omschrijf baar denkbeeld bij te dragen. De oorzaak ligt voor de hand. Niets
werkt verlammender dan de kwaal van het onmachtige en ondeskundige essayisme,
welke sinds jaar en dag, en in toenemende mate, aan onze letteren vreet. Met
inspanning en training kunnen sommige sportslieden het zover brengen, dat ze
zwemmende het Kanaal oversteken. Maar het zou hun onmogelijk zijn, dit te doen,
wanneer ze ondertussen nog ontledingen, lessen en beschouwingen betreffende de
zwemsport ten beste gaven. Degenen echter, die in dit kleine land de letterkundige
werken voortbrengen, zijn juist dezelfden die daar, uithoofde van hun beroep, over
schrijven.
Een andere factor die hier te lande de litteraire maatstaven en onderscheidingen
zo minderwaardig maakt, is dat men ze klakkeloos uit het buitenland pleegt over te
nemen, zonder ze eerst zelf veroverd en doorleefd te hebben. Daardoor kon het
gebeuren, dat de jongeren, in hun beschouwingen over de zakelijkheid in de nieuwere
letterkunde, over het hoofd zagen dat het hier in de eerste plaats een vormprobleem
gold. Ze hadden dien zakelijken vorm ontleend, niet voortgebracht, en miskenden
daardoor zijn essentie, juist als organisch nood-zakelijken vorm. Zo werd hij - typisch
Hollands - nog vóór gelééfd te hebben tot dogmatiek.
Weg met het woordgeknutsel en -gezwijmel van vroeger! riepen ze geestdriftig,
maar het was juist de zelfgenoegzame woordenroes van hun essayerend litteraille
die, van nu af, de journalistieke reportage, in mateloze overschatting, tot litterair
ideaal voor het proza uitriep. Om te komen tot een sober, strak, ongekunsteld proza,
meenden ze, had men slechts naar de kolommen der dagbladen te kijken. Had men
maar het vormprobleem zuiver gesteld, en begrepen als een kunstprobleem met een
eigen soort wetmatigheid! Jolles deed het eertijds in Bezieling en Vorm, en later zou
Nijhoff de betekenis ervan voor de poëziekritiek erkennen. Maar nu werd de fatale
vergissing gemaakt, dat b.v. Albert Londres, Egon Erwin Kisch en hun collega's het
lichtend voorbeeld werden. Remarque en zijn navolgers gaven, volgens deze leer,
slechts superieure journalistiek, en als zodanig bevatten zij alle
toekomstmogelijkheden.
Zo was men te verblind om in te zien, dat wanneer een krantenbericht en een
kunstwerk beide even nuchter en zakelijk zijn, het wezensverschil tussen hen niet
kleiner geworden is, dan wanneer het kunstwerk overweldigend lyrisch van structuur
ware.
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En omgekeerd, toen indertijd de z.g. Nieuwe Gids-stijl langzamerhand in de gehele
dagbladpers doordrong, en deze zich een tijdlang b.v. aan een Aletrino, en mindere
goden, assimileerde (Brusse schrijft nog steeds een weinig in dien trant), stond die
stemmingsreportage in wezen alweer niet dichter bij de toenmalige werkelijke
litteratuur, dan bij die van thans.
We hoeven van de kunst geen heilig huisje te maken. Maar we mogen anderzijds
de grenzen tussen kunst en dilettantisme niet ontkennen. ‘Ik heb buikpijn!’ is een
volkomen eenvoudige, geconcentreerde, onopgesmukte mededeling in haar
zakelijksten vorm. En beantwoordt dus - in meer dan een opzicht! - aan het
desideratum: ‘een normale uiting van tot leven gekomen innerlijk’ (Erts 1930). Doch
indien deze volzin al proza is, dan behoort hij toch tot het soort proza, dat Monsieur
Jourdain zijn leven lang maakte zonder het zelf te weten... En ongekunsteld is iets
anders dan kunsteloos.
De grondstoffen van de productie der tachtigers waren, het is overbekend, meer
emotioneel dan geestelijk. En, gelijk steeds geschiedt, trachtten zij door een theorie
hun persoonlijk gemis als een deugd te rechtvaardigen. Vorm en inhoud zijn één!
Maar het psychologisch ontstaan ener gedachte is nooit een argument tegen de
juistheid dier gedachte, en zo was, met dat al, deze wet een van de diepzinnigste
litteraire ontdekkingen die ooit gedaan zijn. Zo van zelf sprekend, of zo verwerpelijk,
acht het tegenwoordig geslacht die waarheid, dat het nimmer meer deze hoogbejaarde
koe uit de sloot haalt. Toch is zonder dat tachtigse uitgangspunt niet met enige vrucht
over de grote verandering in het proza onzer dagen te spreken.
Vorm en inhoud. In deze wonderbaarlijke unio mystica is er geen oorzaak of gevolg
meer te onderkennen, geen primair of secundair. Er is eenheid, vereenzelviging,
identiteit, en op de afwezigheid daarvan zou men een negatieve definitie van litteraire
kunst bouwen kunnen.
Na de vereenvoudigde spelling hebben we nu den vereenvoudigden stijl gekregen.
Men kan daar vrede mee hebben en deze hernieuwing toejuichen, als men maar inziet
dat niet een procédé een nieuwen beschavingsvorm schept, maar dat deze alleen uit
een innerlijke noodzaak voortkomt. Kunst is (o.m.) een dwanghandeling, een
instincthandeling, vóórdat ze een wilshandeling wordt. Ontbreekt deze basis, dan
vallen vorm en inhoud uiteen, en wordt de veelgeroemde ‘natuurlijke mededeling’
een vulgaire zakenbrief. Deze soort opzettelijke reactie te-
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gen een afgeleefde romantiek is dan puur romantisch. De jongere generatie nu, een
generatie van geboren lyrici, had voor het zakelijke een te groter theoretische
bewondering naarmate ze er practisch minder toe in staat was. Gelijk ook de
namaak-bohémien zich altijd van den echten onderscheidt door... zijn hang naar
bohème.
De enige overeenkomst der nieuwe richting met reportage zou te vinden zijn in
een nieuwe sociale belangstelling, gelijk bij haar dragers in Frankrijk en Duitsland
leeft. Maar deze ontbreekt juist bij onze jongere literatoren geheel. Die afwezigheid
van elke maatschappelijke oriëntering berust op een complex van neigingen, dat
uiteraard het duidelijkst aan den dag treedt, het scherpst uitgesproken wordt bij den
enigen woordvoerder dier generatie, die wijsgerig geschoold is. Ik meen Ter Braak,
wel een der begaafdsten van de essayisten onder hen. Ook hij had zijn Bezwaren
tegen den Geest der Eeuw kunnen schrijven. Hij grijpt terug naar een apologetisch
individualisme, waarin Carry van Bruggen's Prometheus hem voorgegaan was. (Vgl.
de probleemstelling in Gottfried Benn: Das letzte Ich, in diens Gesammelte Prosa.)
En hij formuleert daarmee slechts, wat in de anderen leeft, en wat verklaart, waarom
hun zakelijkheid ter zake onkundig blijft. Want behalve, gelijk we hierboven
vaststelden, de eruditie die een inzicht mogelijk zou maken in wetten en wezen der
litteraire vormgeving, missen zij zodoende tevens den socialen cultuurpsychologischen
kijk, welke hen tot een samenvattend tijdsbeeld in staat zou stellen.
Waar alzo bezinning op den vorm als organisme ontbreekt; waar voorts de culte
van een, van alle mogelijke gemeenschap afkerig, verouderd individualisme slechts
het onbelangrijke vermag te vereenvoudigen, ontstaat de onzaakkundige zakelijkheid.
Het publiek heeft het vage gevoel dat het, om avant garde te zijn, zakelijkheid moet
vragen, de auteurs hebben het niet minder vage gevoel, dat ze zakelijkheid moeten
fourneren of ten minste propageren, maar geen van beiden weet, waar het nu precies
om te doen is. Het is ermee als met dien plattelandskoopman, die den groten
landeigenaar àlles, zonder uitzondering, placht te leveren wat hij nodig had. Toen
deze dan ook een foxterrier bestelde, had hij zonder aarzelen verzekerd, dat hij dit
verschaffen kon. Nadat de koopman en de grootgrondbezitter het na langdurige
onderhandelingen tenslotte met veel moeite over den prijs waren eens geworden,
vroeg de koopman,
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reeds heengaand: ‘Eén vraag nog, mijnheer de baron, wat is eigenlijk een foksterrié?’
De argeloze, onopgesmukte, doelmatige en vooral ‘onlitteraire’ ‘mededeling’
wordt in Holland in het algemeen geproclameerd met een opzettelijkheid, die niets
minder dan onlitterair is. Geproclameerd; maar waar bleven in dit land niet de
propagandisten maar de makers van dat nieuwe proza? Van Wessem soms. Ruim
vijftien jaar geleden schreef Gerard van den Hoek reeds een dergelijk proza, o.m. in
De Gevloekte Thuiskomst en Jacoba en de Wereld. Hij stierf, naar ik meen, 21 jaar
oud en was onmiddellijk vergeten. Zijn werk verschilde nauwelijks in enig opzicht
van het huidige, waarmee ik een waardering van dit laatste bedoel, maar de betekenis
van vernieuwing eraan ontzeg. En De Haan is een ander voorbeeld. Wat hij in het
Handelsblad schreef, was kunstproza, al was het vaak ‘journalistiek’. Hetgeen aan
de waarde als proza natuurlijk niet afdoet.
Wanneer men ziet wat in Europa in de richting ener nieuwe zakelijkheid bereikt
is, dan staat men versteld over het gebrek aan zelfcritiek ten onzent. Kent men Kafka
hier dan zo weinig? Maar laten we twee recente boeken nemen. Cocteau's Enfants
terribles. Een antipathiek boek. Maar, waar de sfeer, en de stof, door en door
romantisch is, en zelfs broeierig morbide, is de ‘behandeling’ zo anti-romantisch
mogelijk: helder als glas, hard als steen, droog als kurk. Kortom, deze zakelijkheid
is volkomen echt, en volkomen bereikt. Of neem Aufstand der Fischer von St.
Barbara, van de jeugdige Anna Seghers. De zakelijkheid is daar levend als een
natuurverschijnsel, organisch gegroeid uit: onzen tijd en geheel verantwoord.
Zakelijkheid gaat de overgangen voorbij en richt zich op de dingen-zonder-meer.
Evenals in de goede moderne film, richt del aandacht zich niet zozeer direct op de
affecten, maar eerder op de voorwerpen. De gegevens, in hun eersten staat, blijven
het bewustzijn dan ook ingeprent. Deugt de soort zakelijkheid niet, dan wordt
onvermijdelijk het bewustzijn belast en vermoeid met waardeloos materiaal,
overbodige of gezochte concreta, die zich opdringen, en niet meer zo gauw op te
ruimen zijn. De geest wordt dan een rommelzolder van onbruikbare curiosa. Maar
hoe dit zij, in elk geval zit, bij dezen stijl, de herinnering opgescheept met een
onvervreemdbaar bezit.
De letteren, voorts, leven nu eenmaal niet buiten de conjunctuur, maar zijn er,
evenals de letters, om gelezen te worden. Het publiek, ruimschoots geïnstrueerd
omtrent de oorzaken zijner
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oververzadigdheid van het oude, weet wat hel vragen moet om ‘op de hoogte’ te zijn
en ‘niet van gisteren’. Het woord zakelijkheid krijgt hier intussen een ironischen,
dubbelzinnigen klank, en het is pech, dat onze taal voor chose en affaire slechts
eenzelfde woord heeft. Zaken zijn... zaken.
Op de vraag: de nieuwe zakelijkheid, ra ra wat is dat? kunnen we nu antwoorden
met een soort rebus. I. Een streng opsommende, min of meer inventariserende
spijslijst. 2. Men houdt een tastbaar bezit over. 3. Het geheel berust op een ietwat
kinderachtige woordspeling, en is als reclame bedoeld - In dezen geest: Heeft u ons
standaardmenu al eens geprobeerd? Als souvenir ontvangt gij een menustandaard.
1930

Slauerhoff's romantische werkelijkheidszin
Een belangrijk middel om zich van den eigenlijken aard van een letterkundig
kunstwerk bewust te worden, de structuur ervan te doorgronden, het wezen ervan te
benaderen, is, na te gaan hoe de schrijver zich verhouden heeft tegenover de
werkelijkheid en wat deze voor hem heeft betekend. De ware litteratuurbeschouwing
is niet psychologisch maar phenomenologisch; daarbij blijft echter het zielkundige
een veelal onontbeerlijk hulpmiddel om den verschijningsvorm en in engeren zin de
technische samenstelling te doorzien en op de juiste wijze te ervaren.
Men mag in dit verband onder ‘werkelijk’ naïef-weg de zintuiglijk en gevoelsmatig
ervaarbare ‘monde visible’ verstaan, en kan dan zeggen, dat we met den term
‘romantisch’ de vlucht uit, met de termen realistisch of classicistisch het streven naar
de werkelijkheid bedoelen. Na ronduit toegegeven te hebben dat al dergelijke slechts
als nuttige werkhypothesen bedoelde indelingen noodzakelijkerwijze te schematisch
en te generaliserend blijven, komen we dan tot de volgende paradoxale bevinding.
De romantiek, die de werkelijkheid beschouwelijk, van het innerlijk affectleven uit,
omvormt, subjectiveert, idealiseert, heeft een natuurlijken en zakelijken
uitdrukkingsvorm. Onzakelijk daarentegen is de observerende, objectiverende,
aesthetische en individualistische expressie van datgene wat het realisme nastreeft.
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Dat is ook verklaarbaar. De aandachtige weergeving en uitbeelding van de chaotische,
enorm gecompliceerde buitenwereld, met uitschakeling, zoveel mogelijk, van de
eigen persoonlijkheid, vergt een aan deze verwikkeldheid aangepast technisch taalen expressieapparaat en een geestesgesteldheid waarin de bekommernis om een
plastisch zichtbaar gemaakte zinnelijke schoonheid het streven naar onmiddellijke
en vereenvoudigde uitdrukking der eigenheid overtreft. Daartegenover wordt de
litteraire verbeelding der oppermachtige geestelijke en emotionele dromen van het
naar binnen gerichte, van de realiteit afkerige en afgekeerde ik beheerst door
dominerende grondtrekken, welke globale, ordenend samenvattende patronen zich
het best in onversierden, synthetisch geconcentreerden eenvoud laten vertolken.
Een goed voorbeeld van dezen paradoxalen toestand levert het oeuvre van
Slauerhoff, en met name zijn proza. Hij is de typische romanticus, met al de van ouds
daarbij behorende kenmerken van wereldverachting, mensen- en levenshaat, innerlijke
eenzaamheid. Zijn uitdrukkingsvorm evenwel is, bij alle beeldend vermogen, zakelijk,
en kan dus voor den oppervlakkigen beschouwer een uiting van realisme schijnen.
Evenals bijvoorbeeld Büchner's Lenz of Kafka's romans - naar den vorm sober en
nuchter zakelijk - realistisch zouden kunnen lijken voor wie om eenzijdig
normalistische vorm-critiek de psychologische vormverklaring verwaarloost. Door
een soortgelijke vergissing zou men het overladen proza van Van Deyssel en andere
Tachtigers voor romantisch kunnen houden.
De bovenal zakelijke, niet in de eerste plaats op het aesthetische gerichte
vormwereld van Slauerhoff's kunst leent zich overigens bijzonder goed om den
achtergrond van onlustgevoelens, onvrede, wrok, wreveligen weerzin en sterk
destructieve neigingen, welke in vrijwel al zijn werk aanwezig is, perspectief te
geven.
Ik behoor niet tot degenen, die zijn proza tegenover de belangrijkheid van zijn
poëzie onderschatten. Ik zou integendeel willen opmerken dat zijn befaamde
‘slordigheid’, agressief, cynisch en zeer welbewust gehanteerd, zijn proza minder
‘geschaad’ heeft dan zijn verzen - al zou ik haar ook in de verzen niet gaarne geheel
willen missen.
Het is trouwens met Slauerhoff's zogenaamde slordigheid een eigenaardig iets.
Zij is terug te voeren tot een karaktertrek, die misschien nergens beter geformuleerd
is dan in dit zinnetje uit
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D.H. Lawrence's Sons and Lovers: ‘He had that poignant carelessness about himself,
his own suffering, his own life, which is a form of slow suicide’. Dat zij, technisch
gesproken, geen onbekwaamheid was maar een overwogen procédé, staat wel vast.
In zijn levensbeschrijving vertelt Constant van Wessem hoe hij nog in de proeven
woorden en zinsneden wijzigde, uit vele varianten koos, strophen driemaal herschreef,
een schetsmatigen opzet componeerde die later werd uitgewerkt. Deze zorgvuldige
wijze van schrijven werd niet alleen op zijn gedichten maar ook op zijn verhalen
toegepast.
Hetzelfde moet tot op zekere hoogte gelden voor de romans. Niet voor alle. In Het
Leven op Aarde verliest de schrijver zich chaotisch in den halfduisteren schemer
ener vage, vormloze en te weinig reële mystiek, iets als een gevaarlijke zijweg
waarheen hij in de novelle Het Eind van het Lied reeds dreigde af te dwalen. En één
ding moeten wij in dit verband niet vergeten. Naar den psychologischen inhoud moge
de romantiek, gelijk wij in den aanvang zagen, een vlucht uit de werkelijkheid zijn,
voor zover zij zich zakelijk uit, zoekt ze het werkelijke. Zo in Het Verboden Rijk.
(In een boek als Het Leven op Aarde echter wordt in zekeren zin de romantische
geesteswerkelijkheid ontvlucht in de ongebonden vormdoorbreking.) Terloops zij
opgemerkt dat het realiteit-zoekend procédé ons het verschijnsel van het nieuwe
formalistische traditionnalisme, classicisme en in het slechtste geval zelfs academisme
in de vormgeving - en vooral de poëtische techniek - der jongeren in de eerste jaren
na '45 verklaart. Uit hoofde van zeer reële, dwingende, ondubbelzinnige
gevoelsreacties was, in en door de bezettingsomstandigheden, psychologisch wit
zonder tussen-nuances wit, en zwart volkomen ongenuanceerd zwart: een typisch
romantische geestesgesteldheid. Uit de spanning nu dezer situatie zijn de jongeren
gevlucht door hun romantische innerlijke verhevigingen af te reageren in de
realistische uitdrukking van een evenwichtig afgewogen klassieke vormbeheersing.
Zo heeft ook, eerder, Slauerhoff in Het Verboden Rijk de expressie zakelijk
uitgewogen en hiermede zeer kundig zijn romantischen inhoud gerealiseerd. Maar
deze blijft daarom niet minder romantisch. Hij beeldt geen psychologische
werkelijkheid uit, in de hoofdfiguur wordt alleen een geestelijke gesteldheid
geprojecteerd: de eigen aard van des schrijvers weerstrevende zwerfzucht en
gedrevenheid. Hier is van toepassing wat Oscar Wilde in The Decay of Lying
geschreven heeft: ‘The justi-
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fication of a character in a novel is not that other persons are what they are, but that
the author is what he is.’
Vestdijk heeft, niet één keer maar herhaaldelijk, betoogd dat wezenlijk belangrijke
romans zich nooit aan regels van compositie gestoord hebben. Hoewel het niet
waarschijnlijk is, dat de letterkunde zich ten dezen van alle andere kunsten zou
onderscheiden, kan men toch aannemen, dat deze paradox een grond van waarheid
bevat, indien men onder bedoelde regels theoretische en dogmatische voorschriften
verstaat. Veelal is bovendien in de meer moderne romanlitteratuur de structuur der
compositorische basis met toeleg ‘weggewerkt’ en kunstig verborgen in een slechts
schijnbare vormeloosheid. Zulks is ook in Het Verboden Rijk het geval.
De levensgeschiedenis van den in de zestiende eeuw levenden Portugesen dichter
en avonturier Camoës wordt er doorbroken door het verhaal van de omzwervingen
van een jongen zeeman uit den tegenwoordigen tijd, die door een vreemde
verwantschap in aanleg en wederwaardigheden een soort van dubbelganger vormt
van Camoës. Doordat de betrokkene, en ook de lezer, zich allengs van deze
eigenaardige lotsgelijkheid enigszins bewust worden, ontstaat dat gevoel van herhaling
- van ‘déjà vu’, zoals de psychologie dat noemt -, dat zozeer al het beklemmende
van den droom kan hebben. In den opzet van den roman zijn de beide motieven, die
uit de historische en die uit de hedendaagse wereld, met veel raffinement dooreen
gevlochten. De symbolische betekenis, die daarbij het eiland Macao als imago
verkrijgt in verband met het meisje Pilar en haar betrekking tot Camoës, brengt de
nodige eenheid in de verschillende structurele elementen van den roman. Een dieper
besef van de bovenbedoelde identificerende, verborgen samenhangen breekt bij den
jongen Iersen zwerver eerst bij het eind van het verhaal, in het laatste hoofdstuk door.
En het is karakteristiek voor Slauerhoff's ondergangsspheer, dat het daar niet
verlossend of verhelderend, maar eer verwarrend werkt: ‘Misschien hadden wij elkaar
afgelost, was ik hem geworden en hij mij? Dan was ik nu een ander? (...) Ik voelde
de oude verwarring weer over mij komen (...)’
De verwarring waarin hij ook den lezer wil brengen, heeft de schrijver subtiel
gedoseerd door den aard der compositie. De Proloog en de eerste vijf hoofdstukken
spelen in de zestiende eeuw. Daarvan zijn het Ie en het IIe stuk van het eerste
hoofdstuk (deze hoofdstukken bevatten elk vier afdelingen), het

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

81
IIIe

stuk van het vierde hoofdstuk en het Ie van het vijfde in den eersten persoon
geschreven, dien van Camoës, en de hele rest van deze vijf hoofdstukken alsmede
de Proloog in den derden persoon. Het zesde hoofdstuk speelt in de twintigste eeuw
en staat in den eersten persoon, dien van den Iersen zeeman. Het zevende verplaatst
de handeling weer naar de zestiende eeuw en is in den derden persoon gesteld. Het
achtste hoofdstuk, dat zich in de twintigste eeuw afspeelt, spreekt weder in den eersten
persoon. Het negende, laatste, betreft in zijn Ie, IIe en IVe afdeling eveneens de
twintigste eeuw, in de IIIe wederom den tijd van Camoës. Van deze staat alleen de
IVe in den eersten persoon. Laatste Verschijning van Camoës, dat als een epiloog op
den roman moet worden beschouwd, spreekt in den eersten persoon en speelt in de
twintigste eeuw.
Het leek mij niet ondienstig, even bij dezen technischen kant van het boek stil te
staan, omdat men hieraan kan zien op welk een kundige en overwogen wijze
Slauerhoff er zijn gecompliceerde psychologische oogmerken in verwezenlijkt heeft.
Hij heeft er een effect van troebel onbehagen mee bereikt; maar deze troebelheid is
niettemin doorzichtig als het eigenaardige licht in een aquarium.
In afwijking van Marsman, die Clair-Obscur prefereert, acht ik den dichtbundel
Serenade vrijwel zonder restrictie te prijzen als het beste, dat Slauerhoff vóór 1930
produceerde. Hij is er, natuurlijk niet gans, maar meer dan ooit elders, alle ‘fouten
van zijn deugden’ in te boven gekomen.
Wat dan die fouten wel zijn? Deze dichter is vol onberekenbare grilligheid. Een
recalcitrante en kribbige lusteloosheid doet hem schrijven met een uitdagende
nonchalance, welke zijn weerzin tegen de houding van ‘litterator’, tegen ‘litteratuur’
in het algemeen, demonstreren moet. In tegenstelling b.v. tot de lichtere elegische
melancholie van een Anthonie Donker, - gelijk Beethoven tegenover Mozart, - is
Slauerhoff's somberheid nors en humeurig. Vaak is ze niet zonder iets als een
boosaardig leedvermaak, dan weer vertoont zij een bijkans mystificerende zucht tot
het overdrevene en parodistische. Maar juist daardoor, en ten bate der jongere poëzie,
heeft zij ‘meer noten op haar zang’ dan de meeste van Slauerhoff's tijdgenoten.
Snauwend, onverschillig voor zichzelf, zijn gegeven en zijn lezer, schrijft deze
dichter een slordig, volkomen ‘onletterlievend’, maar tevens zeer doorleefd vers.
Onvrede, onrust, wreed-
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heid zijn er soms onmerkbaar innig verweven met schier sentimentele vertederingen.
Hij heeft dit romantisch dualisme gemeen met Van den Bergh, Hendrik de Vries,
zelfs met den zo anders geaarden, muzikaal harmonischer Besnard. Het anecdotische
van De Gouvernante, De Dienstmaagd, en enkele andere der oudere gedichten, men
zou het wellicht beter het, vreemd van erotiek doortrokken, incidenteel humanitaire
kunnen noemen, werd, reeds minderend in de latere bundels, in Serenade intussen
geheel verlaten.
Het is of zijn onwil tegenover meer positieve stemmingen hem van elke
evenwichtiger gaafheid, vooral ook waar die in zijn eigen gedichten als vorm mogelijk
zou worden, afkerig maakt. Een ziekelijke aarzelmoedigheid doet hem dan een
hechteren versbouw, dien hij als een te wankelloze bevestiging van des levens
vluchtigheid gevoelen zou, door een zonderlinge, moedwillige en bijna kinderlijk
bouderende bruuskheid weder tot losser verband terugbrengen. In dit alles ontwikkelt
hij een zeer persoonlijk eigen, karakteristieke zeggingswijze, die meer aan den
algemenen toon, dan aan enige nadrukkelijke klankwerking herkenbaar is. Heel zijn
werk werd een soort ontmoedigd dagboek, de poëtische reportage van een verbeten
défaitisme dat, na het leven, nu ook nog den versvorm saboteerde, en zo althans in
het aanvuren van dit weerbarstige behagen een genoegdoening vond. Waar zóveel,
in het leven, kapot was gegaan, moest dan ook maar het vers kapot. ‘Deze nonchalance
lijkt mij... moedwillig, een verzet tegen het ordenend bedrijf der poëzie, dat... (hem)...
met weerzin vervult.’ ‘Sommige van Slauerhoff's verzen zijn met een soort
gemelijkheid geschreven.’ ‘Nu en dan deelt het verlammend besef der doelloosheid
zich aan het vers zelf mee en dreigt hij zelf daar zich niet meer om te bekreunen.’
(Donker).
Slauerhoff is romantisch, en daarin dan niet modern, maar intrinsiek ouderwets.
Dit elegisch verbreken van den vorm met misanthropische ironie en exotisme,
behoorde bij de romantische beweging die in vorige eeuwen Europa beheerste.
Modern is echter het hard zakelijke, daar tussen door niet alleen, doch daarmede
vergroeid, en dat hem tot zijn elliptische, zeer geserreerde zegging dwingt. Een
onnavolgbaar eigen gemoedstoon doet bij Slauerhoff het romantische en het
realistische tot een volkomen eenheid ineenvloeien.
‘De overdrijvingen... zijn... toe te schrijven... aan een primitieve voorkeur voor
barbaarsche tafreelen en krasse ontkenningen.
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Overigens is zijn werk ongecompliceerd.’ ‘Slauerhoff's werk is een verwijtende
litanie der levensonlust.’ (Donker). Hij ‘schrijft uit een eigenaardig protest tegen de
decepties die het leven de fantasie aandoet’. (Van Wessem). Hij ‘kiest soms motieven,
die tusschen Byron en oude prentenromantiek het midden houden, en wij vinden er
van oudsher bekende ensceneeringen terug’... (Donker).
Maar, aan den anderen kant, wordt ‘het fantastische... zijner romantiek... door een
realistische visie... in toom gehouden’. (Binnendijk). ‘Dit verleidelijk romantisch
sentiment van Slauerhoff's poëzie is... en dat geeft zijn werk zoo diep reële waarde
- niet half doorleefd en half gespeeld en verdicht.’ ‘...Zijn poëzie (is) uitermate
plastisch en scherp van waarneming.’ (Donker). Het zijn de gewaarwordingen en
gemoedsaandoeningen welke te groot, te zwaar en te pijnlijk zijn, dan dat men ze
als levende werkelijkheid kan gevoelen, die omgezet, verbleekt, vervalst, den vorm
van abstracties aannemen. Slauerhoff is zeer weinig abstract en dat draagt duidelijk
bij tot zijn grootheid.
Hij, ‘l'ennemi des lois’, de mensenhater, werd in de pure lyriek van Serenade bijna,
wat hij nooit was: beminnelijk. Voor het eerst vond hij hier een subtiel geraffineerde
techniek die, hoewel toch het onverwachte en kernige der expressie van vroeger
behouden bleef, harmonisch is en evenwichtig. Daarom is deze gaafste bundel tevens
voor hem het minst karakteristiek. Althans in dezen zin, dat zijn talent, groeiende,
zich, over zijn kenschetsende zwakheden heen veralgemeend heeft, en tot een soort
bovenpersoonlijke zuiverheid getild werd.
Het Lente-eiland werd uit dezelfde atmospheer geschreven en, zij het dan in den
ongebondener prozavorm, naar gelijksoortige motieven, uit den zelfden geest als de
gedichtenbundel Yoeng Poe Tsjoeng. Evenals ze het wel voor den dichter zullen zijn,
moeten dus voor den lezer beide bundels als onafscheidelijk beschouwd worden. Du
Perron, in zijn omvangrijke Gesprek over Slauerhoff, gaat zelfs zo ver, dat hij den
verzenbundel ‘een poëtiese voorhal van het bundeltje Chinese verhalen’ noemt, al
zie ik niet in, waarom men niet met hetzelfde recht de omgekeerde rangorde zou
mogen aannemen.
Ook zijn mening dat het laatste verhaal, - ongetwijfeld het geslaagdste uit dit
werkje -, ‘wellicht, op het ogenblik, Slauerhoff's zuiverste proza bevat’, en, wat meer
is, dat ‘in het huidige streven naar een nieuw zakelik proza..., dit verhaal bovendien...
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misschien wel het enige volmaakte specimen tot dusver, door de Nederlandse jongeren
geleverd’, zou zijn, lijkt mij vergaand overdreven.
Tot één opmerking geeft Het Lente-Eiland intussen nog aanleiding. Wij vinden
er, zij het dan wellicht ontleend aan Chinese motieven, een belangrijke contra-indicatie
in voor veel, dat voor Slauerhoff als poëtische figuur, tot nu toe en voor de toekomst,
verontrustend leek. Immers het is verheugend, juist in dezen tijd, en door een der
meest anti-litterairen der jongeren, hier meer dan eens, op zinrijke wijze, het
Dichterschap, als waarde van en voor alle tijden, verheerlijkt en in ere hersteld te
zien. Door hierop den nadruk te laten vallen, nam Slauerhoff zich tegen zichzelf in
bescherming.
De inleiding tot het bundeltje poëzie Yoeng Poe Tsjoeng vermeldt het volgende. ‘De
verzen van deze verzameling zijn uit het Fransch, Duitsch, Engelsch, of rechtstreeks
uit het Chineesche landschap overgebracht met vermijding van de zijden gewaden,
rozen, maneglans, die men in andere zoo overvloedig vindt, met een voorkeur voor
de bitterheid van het leven, in China overvloediger gevonden en met meer nuchterheid
beleden dan bij ons. Voor de liefhebbers van het poëtische, voor de dwepers met het
Oosten is zij dus: “Yoeng Poe Tsjoeng” (van geen nut).’ Wij vinden in deze regels
den auteur van Such is Life in China (Schuim en Asch, 1930) wel duidelijk terug.
Blijkbaar volgt uit het mystificerende, voor Slauerhoff zo karakteristieke regeltje
over de vertaling ‘uit het Chineesche landschap’, dat hij sommige dezer gedichten,
naar we wel mogen aannemen, zonder bepaald Chinees voorbeeld in denzelfden trant
geschreven heeft als de wèl vertaalde. Wij moeten daarbij erkennen dat ze toch geen
‘pastiches’ werden.
Al naar gelang hetgeen men in poëzie in de eerste plaats ervaart, den toon of den
‘inhoud’, zal men respectievelijk aan de min of meer oorspronkelijke, of aan de naar
bestaande Chinese gedichten bewerkte verzen de voorkeur geven. Aardig blijkt deze
verschillende, en op verschillend uitgangspunt berustende appreciatie, uit de twee
tegenovergestelde opinies van E. du Perron en A. Defresne. ‘Zij die geen kenners
zijn van Chinees’, schrijft de eerste in zijn genoemde Gesprek, ‘prefereeren
waarschijnlijk de verzen die het meest van de modellen moeten verschillen.’
Daarentegen Defresne: ‘Merkwaardig is, dat de meeste van deze (verzen) anoniem
zijn. Zijn die soms rechtstreeks
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uit het Chineesche landschap geschreven? Van sommige... heeft de gedachte zoo
weinig beteekenis... dat er van den inhoud niets overblijft en het versje ten onder
gaat in volstrekte nutteloosheid.’ En t.a.p.: ‘de onderteekende verzen zijn allemaal
zeer goed’. Tussen haakjes: dat de anonieme verzen, gelijk Defresne aanneemt,
zonder uitzondering van eigen inventie zijn, meen ik te moeten betwijfelen. Zo vindt
Vroege Sneeuw zijn nauwkeurigen tegenhanger in een gedicht uit La Flaûte de Jade.
Interessant is het, Slauerhoff's vertaling van het Marschlied, naar Sji-King, met
die van Klabund voor diens toneelspel Kreidekreis te vergelijken. Hoewel Du Perron
het tot het allerbeste van den bundel rekent, meen ik het bij de Duitse versie te moeten
achterstellen, ondanks haar grotere gladheid en, als men wil, zoetelijkheid. Klabund
verstoort m.i. de stemming minder met te scherpe, afleidende detailvondsten.
Zowel van Slauerhoff's romantische zeegezichten (verspreid in Archipel (1923),
Clair-Obscur (1927), Eldorado (1928), Saturnus (1930), als van zijn meer uitsluitend
plastische, of met deernis karakteriserende vroegere verzen, onderscheidt zich dit
bundeltje. Slechts aan Oost-Azië (1928) is het verwant, welks ‘kleine schetsen’
‘vluchtig maar fijn geaquarelleerd of gepastelleerd’ genoemd zijn. Mij doet veel uit
Yoeng Poe Tsjoeng, om de spheer, den toon, de schrijfwijze, onweerstaanbaar denken
aan Die Idyllen um Sylphe (1922) van Ossip Kalenter, welke Slauerhoff zeker niet
zal kennen. Uit deze toevallige overeenkomst blijkt wel afdoende, (en hier krijgt Du
Perron tegenover Defresne gelijk), hoe weinig essentieel het Chineesachtige karakter
dezer verzen te achten is.
In een tijd, toen het een zeldzaamheid was, dat een der jongere auteurs zijn stof in
de vaderlandse historie zocht, waagde Slauerhoff zich aan de veel omstreden figuur
van Jan Pietersz. Coen. Hij stelt hem tegen een achtergrond van verraad en lafheid,
een sanguinisch en driftig man, ondermijnd reeds door de tropische koortsen en
ziekten die aan deze ontembare wilskracht, deze mateloze heerszucht eerst door den
dood een halt zullen toeroepen. Een dwingeland naar buiten, die onverzettelijke
gehoorzaamheid afdwingt, en voor de belangen der Compagnie den te overvloedigen
oogst doet verwoesten der inlanders, wier leven, als zij zich verweren, hij niet spaart:
‘Daarvan zijn er ook te veel en iedere doode inlander is een vijand minder; daar is
niets aan verbeurd’. Een dwingeland ook in zijn hofhouding
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en zijn gezinsleven; zijn vrouw verwaarloost hij, zelfs in den tijd dat zij hem een
kind zal schenken. Een liefdeloos man, die breekt, wie hem weerstaat. Maar een
zeldzaam plichtgetrouw en moedig man ook, die eenzaam, slechts op zichzelf
bouwend, zijn weg gaat; die de weifelende Raden van Indië even goed als zijn
ontevreden veldheren naar zijn hand zet; die, hoewel door de zuinige Hoogmogenden
zonder de nodige versterking gelaten, persoonlijk aan de gevechten deelnemend
Batavia tegen de door overlopers aangevoerde overmacht weet te behouden. Maar
dan is ook het ogenblik gekomen dat zijn lichaam, gesloopt door tropische kwalen
en door de hevige hartstochten des geestes nooit gespaard, het opgeeft. Als een tweede
Fortinbras verschijnt nu Coen's tegenstander Jacques Speckx, gewezen bewindvoerder
ener Hollandse factorij in Japan, met een ontzettingsleger. Hij wordt, op aanbeveling
van de Hollandse bewindhebbers, door den Raad van Indië die van den stervenden,
eens zo gevreesden gouverneur-generaal thans niets meer te duchten heeft, tot diens
opvolger benoemd. ‘Op mijn dood wacht men’, roept Coen verbitterd. ‘Batavia is
ontzet, ik ben niet meer noodig. Hem die kwam op 't juiste oogenblik en op geen
tegenstand meer stuitte, begroet gij als overwinnaar. Ik, die de plaats hield in de
benardste omstandigheden..., ik kan gaan nu de nood geweken is. Maar ik wijk niet.
Zoolang ik leef zal ik hier bevelen.’ Het zijn zijn laatste woorden; de dood, die hem
velt, bewaart hem ervoor, van de benoeming kennis te nemen.
Deze gebeurtenissen zijn het kader, waarin het persoonlijker, innerlijker drama
ener noodlottige liefde speelt. Het is de bekende geschiedenis van Sara Speckx, het
zestienjarige halfbloedje, onwettige dochter van Jacques en staatsiejoffer van Coen's
echtgenote. Onder Coen's toezicht met de grootste gestrengheid tot puriteinse
beschouwingen opgevoed, en door hem tot gemalin van den veel ouderen predikant
Hurnius bestemd, van wien zij een innigen afkeer heeft, wordt zij betrapt in gezelschap
van luitenant Cortenhoeff, die voor deze samenkomst de verdediging van het fort
Nassau in den steek liet. De gouverneur-generaal zet door, dat Cortenhoeff ter dood
veroordeeld en nog vóór den wettelijk gestelden termijn opgehangen wordt. Sara's
dood kan hij niet afdwingen, maar zij wordt tot vijftig geselslagen veroordeeld,
waarop hij van zijn raam uit toezicht houdt, en tot verbanning, hoewel ook dit vonnis
onwettig is en slechts onder pressie tot stand komt. Haar vader,
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Jacques Speckx, is onderweg verwittigd, maar hij komt te laat aan om zijn geliefde
dochter van dezen gruwelijken smaad te redden.
In een psychologisch zeer belangwekkend gesprek tussen Coen en Françoys Blaeu,
zijn secretaris, ontwikkelt Slauerhoff een nieuwe, ietwat gewaagde maar m.i. zeer
scherpzinnige hypothese omtrent den grond van Coen's onverbiddelijke
hardvochtigheid in deze zaak. Met gevaar voor zijn eigen leven verwijt Blaeu zijn
meester de drijfveren, die hij bij hem meent te zien: ‘Waarom staat Coen, onkreukbaar
in zijn plicht, wars van persoonlijke ambitiën en hartstochten, toch dit weerloos
meisje naar het leven, om als hem dat ontglipt haar vileinig te laten folteren? Ik zal
het u zeggen. Laat mij daarna ophangen als gij kunt. Wij allen zijn verliefd op haar...’
‘Ook de strenge hooghartige Coen was gevoelig voor de lieftalligheid van haar die
hij in zijn onmiddellijke nabijheid, in zijn eigen huis had. Maar zijn rechtschapenheid,
zijn waardigheid, de echtelijke trouw aan zijn eerbiedwaardige gade, gedoogden niet
dat hij een welgevallig oog liet rusten op de teedere bekoorlijkheid van deze. En hij
werd streng en hard, wilde haar dwingen tot een liefdeloos huwelijk, verwoestte haar
geluk, vernederde haar zoo diep als hij kon.’
Slauerhoff's dramaturgisch experiment is een unicum in zijn oeuvre gebleven. Wij
behoeven dit niet te betreuren. Al geeft het een curieuze aanvulling van het beeld,
dat wij ons van zijn groot, maar weinig veelzijdig talent kunnen vormen, wij vinden
er niet veel van hemzelf terug. Het is een drama der menselijke hartstochten en
conflicten geworden, waarbij niet naar historische of locale kleur is gestreefd. De
auteur heeft zich niet te nauw aan de geschiedkundige werkelijkheid gehouden maar
het stuk toch ook weer niet in strenge stylering boven de historische atmospheer uit
veralgemeend. Zo blijft het iets tweeslachtigs houden. De taal is wel wat te gezwollen
en boekerig en, vreemd genoeg bij Slauerhoff, hier en daar zelfs niet vrij van
ouderwetse rhetoriek. Wonderlijk doen echter daartussen weer allerlei Slauerhoviaanse
trivialiteiten uit de moderne omgangsspheer aan.
Men kan natuurlijk niet zeggen dat de kijk van den schrijver op Coen objectief is;
dat kan en hoeft ook niet; maar hij is ambivalent.
Dat een man als Coen, die bij alle felheid van temperament in godsdienstzaken
zo star rechtzinnig was, den calvinistischen
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dominee, wanneer deze zijn pasgeboren dochtertje wil dopen, toevoegt: ‘'t is thans
geen tijd voor het aanwerven van nieuwe christenen, gaat liever naar de wallen en
geeft den vijand de vuurdoop’, lijkt heel weinig geloofwaardig. Geestigheid van
fijner gehalte is in deze woorden van Coen: ‘Is het clementie pleiten, het verzachten
van elke maatregel, een manie van die luyden! Het komt niet voort uit de
zachtmoedigheid die den waren christen moet kenmerken. Het is de ingeschapen
neiging tot uiterste zuinigheid die hen drijft zelfs op straffen af te dingen.’ Wordt
het wrede en cynische, volgens Slauerhoff's kijk, in Coen's karakter niet verdoezeld,
ook diens andere trekken worden met rechtvaardigheid in het licht gesteld. ‘Zijt gij
dan onverzadigbaar?’ vraagt zijn secretaris hem, ‘en weegt uw wraak zwaarder dan
het belang van het gemeenebest?’ Coen antwoordt: ‘Mijn wraak? Mijn eerherstel!
Mijn huis is geschandvlekt, wat ik bij niemand dulden zou is binnen mijn muren
geschied! Voordat de daders verdelgd zijn, kan ik niet vrij ademen.’ ‘Gij zijt een
rechtschapen en eerlijk man’, erkent Blaeu elders, en de laatste woorden van het
drama luiden: ‘Laten wij zijn gebreken vergeten die de keerzijde van zijn groote
qualiteiten waren’.
In hoever het stuk geschikt is voor vertoning, valt moeilijk te beoordelen.
Waarschijnlijk lijkt het mij niet, na wat ik over de taal moest opmerken, waarin het
is geschreven. De verouderde terzijde's en lange alleenspraken zouden in ieder geval
geschrapt moeten worden.
Keren we terug tot de verzen. H. Marsman in zijn Inleiding tot de uitgave van Nijgh
der Verzamelde Gedichten, welke in die van Stols niet herdrukt is, geeft zich streng
rekenschap van het element van vooropgezetheid in veel, waarmee de dichter zuiver
elegische momenten in zijn typische fin de siècle-poëzie ondergroef. ‘Zijn cynisme
ontspoort gewoonlijk in pueriele rauwheid en grove platituden’, schrijft hij, ‘zijn
ironie was bot en gezocht, zijn geestigheid doorgaans vrij zouteloos.’ Hij wijst op
de ‘kenmerkende demonische vernielzucht, die zeker niet minder naar binnen dan
naar buiten was gericht’ en in zekere zin een wraak was om het leed, ontstaan doordat
hij ‘rebelleerde tegen een werkelijkheid, die in geen enkel opzicht beantwoordde aan
zijn hoogmoedig visioen’.
In de jaren 1991-'21 was dit nonconformisme nog sociaal gericht in de verzen, die
in het communistisch maandblad De
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Nieuwe Tijd verschenen, klaarblijkelijk onder den directen indruk van de
gebeurtenissen in Rusland. Maar van dan af zal het nog maar zuiver negatief zijn.
Daarom echter niet onvruchtbaar, gerekend naar de baat, die het voor onze dichtkunst
heeft opgeleverd. Slauerhoff's destructieve neigingen, zijn wrok en wreveligheid,
hebben hun romantisch verzet tot iets positiefs en blijvends omgesmeed in de zakelijke
expressie en plastische kracht, die hun dichterlijke uiting werd.
In het tableau van de Nederlandse poëzie blijft zich, indrukwekkend massief, het
beeld aftekenen van dit naar omvang en geest groot en onverwrikbaar werk. In bijna
twintig jaar tot stand gekomen, uniek en onherhaalbaar als een streng en blijvend
teken van een tragisch Nederlands dichterlot, blijft het staan voor de komende tijden.
1930; 1948
J. Slauerhoff, Serenade. Maastricht en Brussel. The Halcyon Press., 1930.
J. Slauerhoff. Het Lente-Eiland. (Kan-Lung-Sen). Brussel en Maastricht A.A.M.
Stols, 1930.
J. Slauerhoff, Yoeng Poe Tsjoeng. Brussel en Maastricht, A.A.M. Stols, 1930
J. Slauerhoff, Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.Maastricht en Brussel,
A.A.M. Stols
J. Slauerhoff, Verzamelde Werken V, Proza II. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar
N.V., 1944.
J. Slauerhoff, Verzamelde Gedichten I en II. Vierde druk. 's-Gravenhage, A.A.M.
Stols, 1948.

De ongeloofwaardige droom
Enkele jaren geleden heb ik mijn pols gebroken. Sindsdien kan ik mijn hand niet
helemaal meer ombuigen. Hoewel ik daar in het dagelijks leven zo goed als geen
last van heb, is dit toch anderzijds geen reden tot verheugenis. Toch betrap ik mezelf
soms op een zekeren trots ten aanzien van dit ongeval. Het is een algemeen menselijk
verschijnsel, dat elke afwijking het zelfgevoel van het individu min of meer versterkt,
want het maakt het tot een onherhaalbare uitzondering. Zelfs de gebochelde of
verminkte vindt zich vaak, bij alle ellende, juist door zijn gebrek enigszins interessant.
Dit geldt ook voor wien op geestelijk gebied sterk van zijn medemensen afwijkt, al
is het dan in pejoristischen zin. Hij is duidelijk van hen onderscheiden, een uitzon-
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dering; dat verhoogt, voor zijn gevoel, zijn persoonlijkheid. Iets dergelijks, met deze
voorbeelden vergelijkbaar, lag ten grondslag aan de bekende leuze der tachtigers,
dat kunst moest zijn: de allerindividueelste expressie van het allerindividueelste
gevoel.
Tegenover zulk een verhoogd zelfbesef en het cultiveren van een scherp
onderscheiden, uitzonderlijke ikheid, staat het ideaal van het verzwakte
individualisme, van het verwant zijn aan de anderen, het andere, van zich aan wereld
of God gelijk te gevoelen. Het opgaan in het niet-ik, het zich oplossen der eigenheid,
die zonder voorbehoud blindelings aan dat andere overgegeven wordt, ervaart men
dan als een bevrijding. De uit deze neiging van den geest ontstane kunst moet als
verwant beschouwd worden met wat wij de mystiek plegen te noemen.
Deze beide grote hoofdrichtingen van het menselijk zieleleven zijn ook in de
letterkunde, die daarvan immers de spiegel is, te vinden. Vooral in de latere,
na-tachtigse dichtkunst nu treft men vaak dat kosmische levensgevoel aan, dat de
eigen persoonlijke gescheidenheid als een last, een benauwenis voelt, een omgrenzing
die overschreden moet worden om vrij te zijn. Van de moderne Fransen voerden de
surrealisten deze mentaliteit in haar uitersten vorm en somwijlen ad absurdum door.
In haar meest gematigden vorm vertegenwoordigt de dichter, wiens naam onder dit
artikel staat, enigszins dezelfde richting, en wel door het gegeven zijner verzen.
Hoe moeten wij ons het proces voorstellen, waarin dit streven. naar onbewustheid
verwoord wordt? In poëzie komt de diepste droom, van de mensheid en van het
individu, tot uiting. Die diepste droom doet hier een van de gewichtigste grondslagen,
waarop de menselijke persoonlijkheid berust, tijdelijk en voor een deel wegvallen:
het gedachtenleven. Wat daarvan, zelfs in zg. ‘verstandelijk’ lijkende gedichten,
overblijft, is als zodanig niet essentieel, omdat het daar aan andere logische
wetmatigheden onderhevig is dan het waakbewustzijn.
Zulk een verwijding, tevens toch concentratie, van de bewuste aandacht, is,
voornamelijk voor den lyrischen kunstenaar, dikwijls de enige weg om een
begrijpende verwantschap met de mensen en al wat leeft en lijdt te ervaren. Een bijna
dierlijke intuïtie speelt dan in zijn werk een overwegende rol. ‘Ons droom is animaal
en goed’, heet het dan ook in Het Donker Vuur. Maar wij vermogen in dien droom
niet te geloven, wanneer zijn zintuiglijke gegevens, in dezen verzenbundel, ons zozeer
ont-
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houden blijken te worden; wanneer het vers niet, magisch, een hogere ervaring
suggereert, doch slechts een inzicht in begrippen en gedachten vertolkt.
Het werk van Urbain van de Voorde is typisch abstract. Het is voor den lezer een
verademing, dat het op een ruimer plan staat dan de gewone kleine ik-emoties; maar
al lezende bemerkt hij tot zijn teleurstelling, dat het desondanks litteratuur in den
beperksten zin werd. Hieruit blijkt weer eens, dat men verkeerd doet aan het
onderwerp van een gedicht, afgezien van de geestesgesteldheid en gemoedstoestand
waaruit het ontstond, belang te hechten. ‘Indien gij alleen wéét’, laat Van Deyssel
Frank Rozelaar zeggen, ‘dat uw inktkoker daar staat en dat gij een genot-rijk
perendrupsje op de tong hebt, schrijf dan niet dat God u is verschenen of dat het
Heelal een reaal-dialektiek is. Ja, al meent gij nog zoo zeker te weten, dat God u is
verschenen, schrijf toch liever van den inktkoker en het perendrupsje. Want dàn zult
ge de proef op de som eerst verkrijgen. Indien namelijk hij u werkelijk is verschenen,
zullen de inktkoker en het perendrupsje goddelijk worden onder uw handen’.
Deze les is door Van de Voorde niet ter harte genomen. Het onbewuste is hem
een moeizaam begrip, en niet een levend beginsel als b.v. voor Kloos, die dit
stokpaardje van zijn vroegste tot zijn laatste critieken bereed, maar wiens creatief
werk er inderdaad zijn kracht aan ontleende. Sedert Freud ons het wezen van den
droom openbaarde is het bijkans een gemeenplaats geworden, te zeggen dat het
onbewuste in symbolen denkt. Maar deze symbolen zijn dan nooit bedacht, gelijk
bij Van de Voorde. Voor wat het geven wil is zijn werk te weinig bezeten van den
daimoon: het is te geciviliseerd, te redelijk en verstandelijk. Waarschijnlijk is dit aan
Franse cultuurinvloeden toe te schrijven. Hij praat óver zijn kosmische angsten en
aandriften; hij beschrijft ze maar schrijft niet van-uit hen. Zijn ietwat droge
formuleringen die nooit eens, uit overmaat van impulsie, den vorm verbreken, werken
niet overtuigend. Ongetwijfeld houdt het hoogste en edelste zijn geest bezig, maar
dit is voor zijn dichterschap onwezenlijk. Een voorbeeld moge dit aantonen. Blijkens
diens critisch werk zijn voor iemand als Bloem, uithoofde zijner politieke
preoccupaties, weinig woorden gehater dan humaniteit, verbroedering e.d. Toch is
deze een der meest menselijke onder onze levende dichters; zijn gevoelsleven, in
zijn poëzie, hunkert naar gemeenschap met anderen. De bewuste levensbeschouwing
van den maker behoeft dus in een kunstwerk niet te
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overheersen, en de scheppende persoonlijkheid blijft als zodanig veelal onberoerd
door de eigen gedachtenconstructies. Wat zij tot zichtbaarheid brengt gaat ver boven
de individuele bedoeling uit.
Of blijft daar, als in Van de Voorde's geval, beneden. Niemand kan mij dwingen,
deze verzen mooi te vinden omdat er verheven gedachten in uitgesproken worden.
Men is daardoor nog geen dichter, evenmin als b.v. Prof. Casimir, door verheven
gedachten uit te spreken, een denker is. In Per Umbram Vitae vindt Van de Voorde
toch vaak, ik zou bijna zeggen ondanks de hoge vlucht van zijn geest, treffende
accenten. De hoofdidee bij hem is de vergankelijkheid en nietigheid, de eenzaamheid
en de ontreddering van al het aardse; en daartegenover de vastheid, in
eeuwigheidsdroom, van de ziel die God aanschouwt. En nu is het merkwaardige, dat
zijn stem het zuiverst klinkt, wanneer ze door dat pessimistische sterfelijkheidsgevoel
bewogen wordt, en niet wanneer ze zich daarboven verheffen wil. Hem inspireert
vooral, wat Gezelle zo mooi noemt ‘de oude en onverganklijke alverganklijkheid’.
‘We hebben niets van 't Leven dan 't vergaan’, eindigt een van zijn beste sonnetten.
Het sonnet ‘De nacht gloort koud als gepolijst zwart marmer’,waar in hetzelfde besef
uitgesproken wordt, heeft terecht zekere bekendheid gekregen; en dat andere, ‘'t
Rond oog gericht op 't Al...’, zou ik daarnaast willen stellen. Karakteristiek zijn ook
verzen als deze:
Intusschen de aard woelt om haar eenzame as....
Moe zwalpt de zee, de aleeuwig ingetoomde,
naar 't zelfde verre waar ze al immer was.
Oermacht der stof! War gekrioel van 't Al!
Van 't niet-gevraagd ontstaan naar de ijlen val!
- Tot vaag besef gedegen groep atomen,
wriemlen wij voort langs de aarde in strijd en nacht

Of elders:
Vreugde en verdriet, angstig en doelloos krielen,
geloof en hoop en alle drang der zielen,
- in stâge wiss'ling gaat 't gedempt voorbij.

En ten slotte:
voorbij 't bestaan zal smart noch vreugde duren
en liefde en sterren zijgen meê in 't graf.
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Stellig zijn deze verzen in hun soort treffend. Maar hier is toch een waarschuwing
op haar plaats. De houding van den door een recensent voorgelichten lezer is
gemeenlijk te weinig op onbevangen opnemen en genieten gericht, omdat de eerste
bij voorbaat zijn aandacht aan het verwoorden en verdedigen van een oordeel pleegt
te wijden. Het gevaar hiervan is een eenzijdig en afzonderlijk beschouwen van een
gedachteninhoud, die alleen in en door den versvorm reden van bestaan heeft. Daarom
zou men verkeerd doen, den indruk dien Van de Voorde's, ons allen wel gemeenzame,
denkbeelden nalaten, te verwarren met de emotie van wie voor poëzie ontvankelijk
is. Het kosmische, dat in zijn bundels tot uiting komt, doordringt ook de verzen van
b.v. Besnard of Dèr Mouw; maar, hoewel minder glad, gedragen en innemend, gaan
deze toch dieper. Met name de vaak zo familiare Dèr Mouw in zijn prachtige Brahman
is er een voorbeeld van dat men, om het verhevenste uit te spreken, geen mooie
woorden behoeft te bezigen.
Veel in Van de Voorde's werk laat ons onbevredigd. Zijn gevoel komt tot vormen,
maar niet tot gestalte; tot besef, maar niet tot tastbare expressie; tot wil, niet tot kracht.
Deze verzen zijn met veel talent samengesteld, ze zijn niet gegroeid. Het is niet zozeer
het onaanschouwelijke dat ons erin hindert, maar het onexpressieve der, te formele,
taalbehandeling.
Hierboven heb ik erop gewezen, dat in Urbain van de Voorde, met vaak treffende
accenten, een zoekende denkende geest tot uiting komt, wiens gezichtskring zich
wijder uitstrekt dan gemeenlijk in de persoonlijke gevoelsuitingen der hedendaagse
lyriek het geval is. Tevens legde ik er den nadruk op, dat de middelen, waarmede dit
geschiedt, naar mijn mening poëtisch ontoereikend zijn.
Wat raakt het mij, dat sfeer en levenshouding dezer gedichten mij sympathiek zijn,
wanneer ze niet tot een concreet bestaan van dwingend leven kwamen, door vorm
en rhythme, lijn en kleur, woordval, overgang, klank, beeld, nuance, zinsbouw,
woordkeus, kortom door datgene wat essentieel een litteraire kunstuiting van een
inval zonder meer onderscheidt. Het is niet een psychologische ontleding van des
dichters emotioneel leven, hoe belangwekkend wellicht op zichzelf, die ons nader
kan brengen tot een juiste schatting van zijn werk, noch een weergave van zijn
wijsgerig wereldbeeld, maar alleen een onderzoek naar de poëtische waarde van dat
werk zelf.
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De uitdrukkingsvorm wemelt hier van vage, welsprekende alge meenheden, die in
hetzelfde verband steeds terugkeren. Opvallend is het frequent gebruik van woorden
als heilig, ziel, puur, diep, nood, God, leven, droom, bloed, lust etc. Zij allen worden
in het onprecieze, oneenvoudige à peu près van den versdreun opgenomen, zonder
tot werkelijkheid te komen. Het zijn de dode plekken in het werk. Het valt niet te
ontkennen, dat deze verzen soms tot iets visionnairs naderen, maar het blijven de
visioenen van een mooi-schrijver, gedrenkt in rhetoriek. En niet ten onrechte heeft
Verwey gezegd: ‘wie rhetoriek schrijft, liegt’. Hiermede bedoelde hij natuurlijk
slechts een oordeel, naar den maatstaf van kunst gemeten; want psychologisch en
menselijk is dit alles waarschijnlijk wel doorleefd. Maar geenszins in den aesthetischen
kunstvorm, als vers. En alleen daarmede hebben we te maken.
Het is een misverstand, te menen dat het nodig is, dat een z.g. ideeënkunst in deze
nietszeggende abstracties vervalt. Ook voor den jongen Van Eyck was zulk een al
te fraaie en te gemakkelijke vormbeheersing naar classicistischen trant een groot
gevaar, maar deze heeft zich daar in zijn latere publicaties bovenuit gewerkt. ‘Das
sinnliche Scheinen der Idee’, volgens Hegel's prachtige definitie, is juist hetgeen aan
Urbain van de Voorde ontbreekt.
Het lijkt meer zwakheid dan kracht, dat hij zich zozeer op het sonnet heeft
vastgelegd, den in zijn bundels overwegenden traditionelen en virtuozen vorm. Ook
theoretisch verdedigt hij in zijn, naar ik meen in 1930 opnieuw gebundelde, essays,
tot het uiterste en steeds weer opnieuw het strenge maatschema tegenover het vrijere
vers, en eerste recht tegenover de nog groter ongebondenheid die technisch ‘vers
libre’ genoemd wordt. Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar ik vrees dat hier het
corset een zekere slapheid moet steunen en maskeren. Overigens is zijn hardnekkige
hobby begrijpelijk als reactie op de na-oorlogse anarchie in de Vlaamse dichtkunst,
op den Whitman-cultus der ‘Moensen en Boensen’. Inderdaad zijn die anderen
verrassend smakelozer en belachelijker en onhandiger. Maar in hun barbaarse
onbeholpenheid en misschien juist doordat ze minder gemakkelijk en geschoold
schrijven, blijken deze vaak terecht verguisden een enkelen keer echter en raker dan
ooit Van de Voorde, in wien Van de Woestijne's traditie levenloos verstarde. En de
jongste, te weten Van Ostayen, al lijkt oppervlakkig gezien zijn uitdrukkingswijze
al te geserreerd, bereikt per slot
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meer expressie met minder middelen. Want technisch drijft Van de Voorde's vers
krachteloos op het geijkte rijm, zonder levendigheid, zonder enige verrassing. Zo
wordt, in Het Donker Vuur, het rijm nood-dood-schoot-groot in vijf kleine Nocturnen
niet minder dan zestien keer aangetroffen! Dit is, hier, klaarblijkelijk, geen strenge
zelfbeperking, maar suffe kleurloosheid en armoede. In deze serie, waar de dichter
zich duidelijk ‘l'homme fatal’ waant, wordt hij integendeel juist zoetelijk en zijn
verzen lispelen.
Er is nog een ander bezwaar. Ondanks des dichters zucht naar het aesthetische,
treffen ons in zijn schrijfwijze meermalen woorden en uitdrukkingen als onschoon.
Ik wil hier dadelijk aan toevoegen, dat het in dit geval onbillijk zou zijn, hem hiervan
een verwijt te maken. Voor Hollandse oren klinkt dikwijls als wansmaak, wat in het
Vlaamse taalgevoel een gans andere waarde heeft dan bij ons. Maar het bezwaar
blijft niettemin bestaan. In Het Donker Vuur is het lelijke woord ‘telen’, als ik mij
zo mag uitdrukken, niet van de lucht. Om de haverklap en in verbazingwekkende
mate wordt er in dezen bundel geteeld: Maar 't bloed der aadren zwelt in telensnood.
En toch met u, ge- kozen uit de velen, wil ik het eeuwige in ons, menschen, telen. En
wonder leven teelt de nacht. Het woud, het woud teelt, oer-geweldig, 't woud. Zoo
leeft de liefde en teelt ons duurste goed.
Ook beeldspraak als deze: Wen 'k aan uw schoot liep dronken over, of Fatale
pelgrim, ik, van schoot naar schoot werkt onherroepelijk op onze lachspieren, evenals
wanneer de dichter zich vergelijkt met een ros, door u bereén vanpool tot pool. Deze
stijlbloempjes bloeien in Het Donker Vuur; in Per Umbram Vitae vernemen we: Een
vrouwenheup maakt al mijn aandacht gaande, en ook: 'k Heb aan uw mond uw
binnenste genoten. - Ik geef deze voorbeelden niet, om mij ten koste van den dichter
op ongepaste wijze te vermaken, maar om aan te tonen, dat zijn toch reeds zwakke
en precieuze vormelijkheid dikwijls nog geschaad wordt door onzuiverheden, die,
naar ik hoop te mogen aannemen, goeddeels op rekening van zijn, van het onze
verschillend, taalgevoel komen. Een aanwijzing in die richting vind ik ook in sommige
germanismen: ‘kwellen’ voor ‘bronnen’, en ‘daarzijn’ voor ‘bestaan’.
Per Umbram Vitae is een bloemlezing, samengesteld uit de bundels De Haard
der Ziel en Diepere Krachten, die respectievelijk in 1921 en 1924 verschenen. Hoewel
dus aanmerkelijk ouder dan Het Donker Vuur, acht ik Per Umbram Vitae zeer veel
beter.
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De fouten van den dichter zijn er nog minder uitgegroeid, en de intenties aanzienlijk
geslaagder verwerkelijkt, zodat ik uit dezen bundel de enkele verzen koos, die ik in
dit bestek kon citeren Het is jammer, dat desondanks de gavere, tot leven gekomen
momenten er, bij alle doorwrochtheid, zo schaars zijn. De bundel is aan Dirk Coster
opgedragen, en dikwijls is de directe invloed van diens sonore en diepzinnige
gemeenplaatsen onmiskenbaar.
Intussen, al greep hij, in het geheel genomen, te hoog, de ogenblikken, hoe
zeldzaam ook, dat hij poëtisch bereikte, wat hij als denkende geest doorzag, doen
ons rekening houden met de mogelijkheid, dat Urbain van de Voorde zich als dichter
nog eens vernieuwen en boven zijn bestaande oeuvre verheffen zal. Wanneer eens
zijn zo nobele mystisch-wijsgerige preocupatie inderdaad geheel van dat
geheimzinnige scheppend beginsel doorlicht mocht worden, dat de bron van alle
echte poëzie is, kunnen wij verwachten, dat hij tot de toppen zal stijgen, die hij nu
nog maar uit de verte aanschouwde.
Over dit scheppend beginsel echter, onherkenbaar, onherhaalbaar, niet aan regels
gebonden, kan niet generaliserend gesproken worden. De voorbereidende factoren,
de persoonlijke en algemene voorwaarden, waaronder het werk tot stand kwam,
mogen zich lenen tot ontleding en rangschikking - verder gaat de taak van den
recensent niet. Het mysterie zelf der creatieve daad onttrekt zich aan critische
beschouwing: hier past slechts stilzwijgen.
1930
Urbain van de Voorde, Het donker vuur. Santpoort, C.A. Mees, Antwerpen, ‘De
Sikkel’, zonder jaartal
Urbain van de Voorde, Per Umbram Vitae. Santpoort, C.A. Mees, ‘De Sikkel’,
Antwerpen, 1929

Gorter's laatste worsteling
Toen Herman Gorter oud werd, verging het hem gelijk zo velen anderen: hij keerde
zich van de wereld af en tot zich zelf in. Met andere woorden, hij deed, wat voor een
kunstenaar het gevaarlijkst is. Het gevoelsleven, dat zich in de ervaringen van een
zinnelijk vormbestaan ongebreideld en hevig als schone verschijning had gebeeld,
verliet de uitwendigheid des levens en vouwde
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zich naar binnen dicht, op het beleven van een andere wereld. Een andere, en toch
dezelfde. Want hierin verschilde Gorter dan van die vele anderen, dat hij niet verzonk
in een begripmatige, niet meer in en met de aanschouwelijke verschijning bestaande
afgetrokkenheid.
Ik zou integendeel deze diepe geestelijke verinniging willen zien als een terugkeer
des dichters tot de gestalte zijner zo intens levende jeugd. Alleen is hier alles veel
stiller, veel onwerkelijker geworden, en glanzende van een onwerelds licht. Het is
zichtbaar als achter een glazen stolp, maar niet tastbaar. En toch weer zo levend dat
wanneer Gorter, telkens opnieuw, het phantasma zijner geliefde, verrijzend tegen
den hemel, of gaande aan het avondstrand of in de duinen, of bij hem in de kamer
verwijlend, oproept, wij er geen ogenblik aan twijfelen of hij heeft haar - visioen?
hallucinatie? - in waarheid en lijfelijk vóór zich gezien, haar vereenzelvigd wellicht
met een aards wezen dat hem na stond, en tevens haar vereenzelvigd met den voor
hem zo reëlen ‘geest der muziek der nieuwe menschheid’, die hem weer identiek
was met de revolutie.
Niet meer in den brede, maar in de diepte zal zich van nu af aan de richting van
zijn aandacht ontwikkelen. Wie bij Gorter's dood meende, uit het tot dan afgesloten
en bekende oeuvre een volledig beeld van den dichter voor zichzelf te kunnen fixeren,
moet deze mening herzien. Met de nagelaten gedichten is een nieuwe phase begonnen,
onderscheiden van de vorige.
De weg, tot hiertoe afgelegd, was zwaar; maar Gorter bleef ongebroken. Zelden
was iemand van aanleg minder decadent: wie was zozeer de verbrokkeling van onzen
tijd ontkomen? En toch ging de eigen, oorspronkelijk harmonische persoonlijkheid
hier door den zelfden schismatischen ontwikkelingsgang als het gehele tijdsbeeld.
Slechts een sterk wilsbeleid kon het natuurlijke in dezen dichter onverlet en
onverminderd staande houden en redden. Want welken langen tocht moest ook hij,
individueel, afleggen vóór zijn laatste jaren bereikt waren. Een machtige klassieke
propaedeuse; maar niet, als in de Middeleeuwen, het helend eenheidsbesef van
opgenomen te zijn, gesteund en beveiligd, in één Godsvoorstelling, één cultuur, één
denkwereld. Het heidens zingenot der jeugd doorbroken door menselijke deernis en
een brandend gemeenschapsgevoel. De spinozistische Godsidee had zich zelf,
Hegels-Marxistisch, op de wijze der dialectiek stukgedacht. Blijkens de critiek op
de beweging van '80 was ook de strijdbare kameraadschap met de letterkun-
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dige tijdgenoten vernietigd en ontkend. Van de links-revolutionnaire
arbeidersbeweging werd hij, door verschillende omstandigheden, met de daad
uitgesloten en, na zo lange jaren van offerende activiteit, practisch tot lijdelijkheid
gedoemd. Zo bleef een mens, een van de grootsten, in al zijn menselijkheid moederziel
alleen in en tegenover de Natuur, hem van nu af enige bron van transcendentale
eenheid en aardse toeverlaat. En hier deed zich nu de grootse wil van Gorter kennen:
in deze extreme verlatenheid bevestigde hij zich tot een - subjectief, van zijn
psychologie uit gesproken - hoogste stijging van den lust des levens en der ziel.
En dan doet zich de late verwantschap voor van zijn laatste met zijn eerste wereld.
De roekeloze en verdwaasde opvlucht van zijn vroegste periode, steil en prachtig en
adembenemend, naar de verste mensengebieden en tot voorbij de poëzie, geschiedde
met een zo vurigen en blindelingsen moed, dat wij de uiterste kansen van onze taal,
de uiterste psychische mogelijkheden der Hollandse woorden tot verre tijden eraan
te danken zullen hebben. Deze jeugdige opvlucht nu en deze moed, dit voortstormen
naar de ontoegankelijkste grensgebieden der ziel, zijn in het laatste werk niet terug
te vinden; maar ze zijn daar niet meer nodig. Integendeel lijkt daar een element van
eenzame hoogheid bereikt, dat thans geen onkenbare, verhevigde of verklaarde
achterwereld meer is, maar uitgangspunt voor het leven van dag na dag. Natuurlijk
is dit slechts schijn, maar het zegt veel. Het zegt, dat ten langen leste schier alle
hulpmiddelen, als nutteloos of althans onnodig, verworpen werden; dat dezelfde
sfeer, die toen met fel en martelend streven veroverd moest worden, hier, niet
inderdaad maar dan toch poëtisch, natuurlijkweg ingeademd wordt. Wij missen nu
dan ook wel iets van het bloedwarme leven der jeugdverzen, dat ons zoveel nader
stond. In deze laatste wereld kunnen wij den strijd vermoeden, maar zien doen wij
alleen de zegepraal.
Waarin echter de oude dichter, ongebroken maar verstild, zijn jeugdfiguur weer
nader komt, is de kinderlijke argeloosheid van vroeger. In den tweeden bundel der
Liedjes lezen we ergens: ‘De zee één blauwe weide, Groenbleek maar zonder gras’.
Om het naïeve van zulk een vers te vinden, moeten we teruggaan tot Mei, waarin
sprake is van zitten ‘Als op een sofa, maar die was er niet’.
Merkwaardig is, dat ondanks deze simpelheid het dialectische element in Gorter
ook hier nog zijn sporen nagelaten heeft.
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‘Geluk, Vrouw, Mensheid’, begint een aanroep in deel I, die in deze volgorde een
diepere betekenis heeft. De aanroep gaat van de onzijdige abstractie, die voorop staat
omdat ze de eerste en hoogste werkelijkheid was, langs de vrouwelijke concreetheid,
naar de synthese der vrouwelijke abstractie, waarin de drie identiek zijn, en die de
samenvattende vereniging is, waarin de beide gesteldheden opgeheven zijn. Hiermede
verwant zijn twee verzen van het laatste gedicht uit den laatsten bundel: ‘Voel ik mij
zelf, Geliefde, en Menschheid overgaan In elkander, en Eén worden, met het Heelal’.
De vooraan gestelde algemeenheid is hier exactste bijzonderheid geworden, maar
de alles omvattende eenheid bleef.
Niettegenstaande die van doel bewuste, straffe denkrichting blijft Gorter, behoudens
in de inzinkingen, volkomen dichterlijk. Een van de diepste en tegelijk vaagste,
hemzelf onduidelijkste twijfels van het type intellectueel in onzen tijd, wanneer hij
van natuur en maatschappij, van al wat in den geest der jeugd leeft en opkomt, niet
geheel vervreemdde, is die aan zijn eigen noodzakelijkheid. De echte intellectueel,
juist door zijn eenzijdige verstandelijkheid, is er in zijn hart nooit zeker van, dat hij
niet overbodig is. Hoewel van minder erkend en zichtbaar nut voor de samenleving,
zal echter de werkelijke dichter nimmer aan zijn roeping twijfelen. Ook Gorter
twijfelde niet daaraan: zijn trots vertrouwen blijkt uit vele dezer gedichten.
Als dichter evenwel meende hij ook nog een bijzondere roeping te hebben: de
nieuwe mensheid in een betere samenleving te bezingen zoals hij die zag. Dit heeft
velen, die Mei nog geestdriftig bewonderden, van zijn later werk vervreemd. Het is
met name de frequentie der politieke en sociologische terminologie, voor het eerst
in die mate in het Klein Heldendicht aangewend, die zovelen te gemakkelijk zou
verhinderen, de talloze schoonheden in het, schandelijk miskende, gedicht Pan te
kunnen ontdekken. In deze korte, minder gearticuleerde en tot een minder uitvoerig
geheel uitgebouwde Liedjes nu, met uitzondering voornamelijk van sommige
gedichten uit den derden bundel, zal de gemiddelde lezer dit bezwaar nog maar
nauwelijks ontmoeten. Dit is wellicht hieraan toe te schrijven, dat Gorter, misschien
wel als mens, maar niet meer in zijn laatste poëzie het smartelijk conflict van een
Henriëtte Roland Holst beleefde tussen verstand en gevoel. Hij schijnt dit in de
uiteenzettingen zijner politieke geschriften afgereageerd te hebben.
Niet naar den geest, of liever naar den denk-impuls, maar wel
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technisch, in de kristallisatie tot vorm, is intussen, ondanks hetgeen ik als Gorter's
bijzondere in de algemene dichter-roeping aanduidde, zijn poëzie typisch
individualistisch, oncommunicatief tachtigs gebleven. Evenmin als Henr. Roland
Holst is hij aan zijn practische vervreemding van de arbeidersbeweging ten onder
gegaan: een aanwijzing, dat hij zich, evenals zij, ongewild in het individualisme kon
redden, dat hij theoretisch verwierp en bestreed. Door aanleg, afkomst, omgeving
en dergelijke constante en fundamentele elementen, werden bij hem zielkundige
ervaring en aesthetische emotie op de wijze van het individualisme, dus anders dan
de massa doet, beleefd. Variabeler factoren daarentegen als wilsspanning,
ideeënconcentratie, zedeleer en geestesneiging, wezen in de richting van het
collectieve. In Gorter's latere poëzie, waarin de verworven eigenschappen zich steeds
meer tegenover de aangeborene zouden bevestigen, moest dit aan de beelding te kort
doen.
Hoe konden de hier besproken individualistische kenmerken verenigbaar zijn met
de postulaten van den gemeenschapszin?
De Liedjes zijn meer een vernieuwing dan een voortzetting, waarin echter Gorters
fundamenteel individualisme tot uiting blijft komen. Het dialectisch, verstandelijk
element is er wel verminderd, maar niet verdwenen.
De verklaring lijkt mij deze, dat dit element de bindstof vormt tussen des dichters
persoonlijke sensitiviteit en de communistische inzichten. Hoe kan het ook anders,
wanneer het een gedroomde toekomstmaatschappij betreft. Waar immers het begrip
de waarneming, bij gebrek aan adaequate werkelijkheid, voorafgaat, moet deze
waarneming wel onvermijdelijk voor een belangrijk deel een zien in den geest blijven.
‘Een nieuwe poëzie’, schreef Van de Woestijne reeds in 1913, ‘ontstaat niet, dan uit
een nieuwe sociale orde, uit nieuw sociaal evenwicht. En niet het trachten naar het
evenwicht, of het strijden ervoor, bezorgt ons een socialistische poëzie, vermits de
algemeene dichterschap veel minder voorlooper dan product is van een tijd.’ Een
nauwkeurige lezing van Gorter's Voorrede tot deze Liedjes, in deel 1 afgedrukt,
brengt ons ten opzichte der ‘afbeelding van die geheele wording’ tot een zelfde
gevolgtrekking. Toegegeven moet weliswaar worden, dat ook de primair aan de
dialectische tucht van Marx onderworpen gedachtengroepen niet volgens afgebakende
schema's tot stand kwamen, doch groeiden uit den levenden geest van den dichter.
Maar al bezocht hij dan Sowjet-Rus-
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land, de communistische heilservaringen in deze poëzie konden nauwelijks op
zintuiglijke waarneming, tenzij dan die van een soort innerlijk gezicht uit, berusten.
Dit wat de toekomstmaatschappij, gezien als ‘de Geest der Muziek der Nieuwe
Menschheid’, betreft. Maar van de natuur is hier de concrete waarneming, waartoe
de dichter het krachtige vermogen uit zijn jeugd heeft meegered, niet voorbijgegaan
om afgetrokken begrippen te bespiegelen. Want, en dit is juist het bijzondere, die
naturele waarnemingen werden als het ware tot een meer abstracte visie uitgepuurd,
gedistilleerd. Gorter's sterk evenwichtige, onverwoestbare geestesgezondheid bleef
de grondslag van zijn werkelijkheidszin-ondanks-alles. De psychiater Janet rekent
in zijn boek Les Névroses tot de hoogste en tevens moeilijkste functies van den
menselijken geest: het zien van een boom met het volledigste gevoel van de
werkelijkheid van dien boom. Dit gevoel was Gorter altijd zeer eigen.
In zijn nagelaten werk is eigenlijk voor het eerst, in de poëzie zijner
na-spinozistische periode, dit primitief heidense natuurgevoel tot een volkomen
geheel samengesmolten met en opgegaan in die andere elementen: inzicht, kennis,
overtuiging, levens- en maatschappijbeschouwing. Men kan niet zeggen dat deze
verzen in hun beelding niet exact zijn. Ze zijn dit, onder de bezwaarlijkste praemisse,
op bewonderenswaardige wijze; - maar alleen op een plan van vergeestelijking en
veralgemening. Ondanks deze veralgemening wist Gorter zodoende te ontkomen
aan vaagheid, en wist hij de Liedjes vrij te houden van de halfslachtigheden, waarvan
Nederland in zovele vrij- of half religieuze groepen en bewegingen de kweekplaats
is.
Daarom tevens kan ook hij de mystische essentie dezer verzen als onverwelkbare
kracht erkennen, die tegenover Gorter's staatkundige en wijsgerige beginselen
afwijzend staat. In wezen is alle mystiek één, al ontspringt ze aan de meest
tegengestelde voorvormen. Deze communistische mystiek leeft in erotische beelden
en zinnebeelden evenzeer als de christelijke; want het collectief-onbewuste grondt
zich overal op dezelfde zielswetten.
Men zou geneigd zijn deze verzen kinderlijk te noemen, wanneer men in hun uitersten
eenvoud, vereenvoudiging, niet het resultaat van een hevige gespannenheid en
concentratie van gemoed en geest vermoedde. In deze spanning zou men zich ook
als lezer weder geheel moeten verplaatsen, om ze ten volle te
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kunnen doorpeilen, als compendia der laatste wijsheid van een anachoreet.
Hier vindt men een aan de aarde ontrukt geluk, dat ook de neerslachtigheid van
vervoering doorstroomt; een geluk, bijkans onuitsprekelijk blijkend en dat vrij is en
gezuiverd van vruchtbaarheid of wisseling. De werkelijkheid bleef werkelijk, maar
het verband met de wereld, eens om zichzelf zwaar van draagkracht en betekenis, is
nog maar voornamelijk zinnebeeldig gebleven. Smaakloos en helder en koud als
water, komend uit diepe bron van extaze; uit dromende passie ontstaan, maar thans
niet in den eersten staat meer doch in den laatsten, die dezen, koeler evenwel en
simpeler, gelijkt; na een lang uitvloeien weer tot de plaats des oorsprongs genaderd;
niet geschreven uit, maar terugveredeld naar de trance: - zo zijn deze verzen. Daardoor
gelijken ze weer herhaaldelijk op Gorter's eerste gedichten, op Verzen (1890) en De
School der Poëzie (1897), en verschillen ze er, door hun geringer zinnelijkheid, toch
van.
Als om aan te duiden dat elk gedicht uit een zee van stilte afgezonderd werd, staan
op de grote bladzijden meestal verzen van slechts enkele regels afgedrukt. Toch doen
de herhalingen, van dezelfde gedichten woordelijk of met geringe afwijkingen, soms
tot in een anderen bundel, ons veronderstellen, dat de Liedjes niet als elk geïsoleerde
zelfstandige gehelen, maar meer als strofen van één groot poëem beschouwd moeten
worden. Daartegenover is ons weer het weinige stelselmatige dier, al dan niet
gevarieerde, herhalingen, en het feit, dat elk lied op een aparte pagina aanvangt, een
aanduiding, dat in dit poëem geen strenge compositie beoogd werd, maar dat veeleer
een, telkens door overmacht van gevoel onderbroken, telkens opnieuw ingezette,
stroom van gezang zich er overweldigend in baanbrak.
Uit het voorwoord van de beide in 1928 verschenen delen Verzen, de eerste
publicatie uit de nalatenschap, is mij niet duidelijk geworden, of Gorter nog zelf deze
Liedjes persklaar heeft gemaakt en in dezen vorm voor uitgeven bestemd. Ik meen
eruit te mogen opmaken, dat dit gedeeltelijk het geval is; en gaarne waren wij omtrent
den juisten omvang zijner persoonlijke bemoeiing bij het tot stand komen van den
tekst nauwkeuriger ingelicht. Maar van groot belang is dit ten slotte niet, want we
mogen wel aannemen, dat bij het bezorgen van deze uitgave geheel in zijn geest is
gehandeld.
Zoveel is zeker, dat deze verzen merendeels geschreven zijn in
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‘den tijd dat de eerste uitgave van Pan ontstond’, en daar direct bij aansluiten. Gelijk
ook de jaartallen: 1910-1924 aantonen.
In de abruptheid zelf der korte brokstukken, die deze bundels geven, komt tot uiting
een eerbied voor de openbaringen van het diepst onzi(e)nlijke, die den dichter
weerhoudt, aan de eenmaal vluchtig gegeven opperste essentie der bezinning, zoals
zij in hem ontwaakt en hij haar in notitie's vasthoudt, nog iets te bouwen, te voltooien,
te verbinden. De klanken die hier tot ons overwaaien zijn de signalen van een
benijdbare gelukzaligheid, waaraan wij geen deel hebben. Niet meer dan seinen,
maar genoeg om ons, zij het niet zonder inspanning, dat ver en ontoegankelijk gebied
te doen bevroeden, dat ze duiden.
Gorter's geestelijke en op het onzichtbare gerichte wijsheid deed hem de hoogste
mystieke inzichten als stamelend benaderen. De tragiek van zijn levenshouding is
deze, dat te allen tijde menselijke macht is te kort geschoten, om dit bovenmenselijke
op algemeen verstaanbare wijze te vertolken. De woorden zelf immers, voor den
ziener van een innerlijken glans doorlicht, verkrijgen dan een nieuwen, maar slechts
voor hem invoelbaren zin. Want alleen in het plastisch afzonderlijke dezer aardse
gestaltenwereld zijn wij allen in eersten aanleg verwant. De abstracte kristalbouw
des geestes echter, en deze niet alleen, maar evenzeer de daaruit opbloeiende
psychische oereigenste stijgingen, beroeren slechts indirecter en in tweede instantie
anderer binnenwereld.
Ik zeide dat Gorter zijn waakdromen als stamelend benadert. Evenals bij gefluister
de consonanten het langst hoorbaar blijven, rijmen hier zelden de klinkers zonder de
medeklinkers, maar wel, omgekeerd, vaker alleen de medeklinkers. Doch dikwijls
wordt het fluisteren zingen. Dan zijn wij de verbijsterde getuigen van een schier
ondraaglijke vervoering, uitgezegd door een zo hoge, schelle, pure, eenzame stem,
dat haar schaduwloos licht ons verblindt.
Welk een geestkracht moet het gevergd hebben, om op deze zuivere hoogte, waar
bijna niets meer groeit, nog te ademen en te leven. Maar hiervan is niets te bemerken.
De volkomen zuiverheid, waarin deze poëzie ons verschijnt, maakt dat de enigjuiste
uitdrukkingsvorm hier aandoet als moeiteloos gevonden, zonder eerst gezocht te
zijn. Waarschijnlijk is dit slechts een schijn, maar dat maakt voor den lezer geen
verschil. Hij ontdekt, dat toch nooit enig effect beoogd, dat nooit getracht is,
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een bepaalden indruk bij hem op te wekken, en weinig ontdekkingen zijn juist
indrukwekkender. Hij vindt hier het gebrek aan wat gemeenlijk charme heet, dat
sedert de periode die met Mei afsloot, aan Gorter's werk een eigenaardige en
kenmerkende kracht, bijna zou ik zeggen een speciale charme gaf.
Intussen is zulke poëzie uiteraard geen verpozing. Meer nog dan bij de twee posthume
delen Verzen, geldt dit voor de Liedjes, waarvan misschien de eerste bundel nog het
minst ‘aanspreekt’, al zijn de beide andere nauwelijks ‘mededeelzamer’. Voor deze
weinig ‘uitvoerige’ poëzie zou de ideale lezer als het ware even geoefend moeten
zijn als de muziekliefhebber die, in zijn kamer een partituur lezend, niet minder
geniet dan de concertbezoeker die hetzelfde werk ‘uitgevoerd’ hoort.
Maar wij anderen zijn in wereld en cultuur te verwikkeld geraakt, om ons nog tot
de voor dezen grootsten eenvoud nodige ontvankelijkheid te kunnen dwingen, anders
dan door een moeizaam pogen dat haar juist weder vervalst. En slechts zelden vinden
we die felste spanning in ons, waardoor alleen deze verzen invoelbaar blijken, en
toegankelijk.
Dat dit werk zonder meer dan gewone aandacht, moeite en goeden wil enigszins
benaderd kan worden, zal dan ook niemand, die het kent, durven beweren. Wie echter
den rijpsten arbeid van een der weinige tachtigers, die tot hogen ouderdom ongebroken
en productief bleef, wil leren kennen; wie gesterkt wil worden door deze zeldzaam
edele krachtmeting, de grenzen en mogelijkheden onzer bezinning te verwijden; wie
eren wil de laatste ontroerende worsteling, hachelijk en voor den geest vol gevaren,
die de grijze dichter moedig, in uiterste eerlijkheid en simpelheid, ten einde volstreed
- hem zal geen der genoemde bezwaren afschrikken.
1930
Herman Gorter, Liedjes aan de Geest der Muziek der Nieuwe Menschheid. Deel I:
Bij het naderen der Revolutie, Deel II: Bij het komen van de Revolutie, Deel III: Bij
de nederlaag der Revolutie. Bussum, Van Dishoeck, 1930
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Enige gebakjes en dropjes
In den banketbakkerswinkel laat ik mij, tegenstribbelend afgezant van zeer aardse
gebiedsters, dwingen tot een terminologie die de mijne niet is. Een innerlijk verzet
overwinnend, moet ik, om te begrijpen en begrepen te worden, meespreken over
oublies, butterflies, Chantilly's (spreek uit: gentilles!), mergpijpjes en hoe al dat
heerlijks verder heten moge. De tegenzin, het soort schaamte waarmee ik dergelijke
gesprekken voer, berust op het gebruik van deze woorden zonder dat ze de gewone,
eerst-aanwezige betekenis hebben. Ik wordt er onbehaaglijk aan herinnerd, dat dit
mijn terrein niet is, en dat de voor de winkeljuffrouw gebruikelijke woord-associaties
afwijken van de mijne en van de algemeen geldende: en wel in de richting van het
weezoete. Een dubbele oude, een straffe gentiaan, zijn mij vertrouwde begrippen;
een kleurloze groene, een jonge lithauer weet ik tegenover leken vlotweg te preciseren.
Maar over een Josephientje vermag ik eerst dan zonder blikken of blozen te spreken,
wanneer ik een meisje en niet een taartje bedoel.
Deze voorbeelden tonen aan, dat iemand ongaarne afstand doet van de bijzondere
waarde, die de woorden voor hem of voor de groep, waartoe hij te rekenen is, hebben.
Naast deze bizondere bestaat er echter nog een algemene waarde. In het onbewuste
verzonken ligt de onuitputtelijke schat onzer woorden, die slechts wachten tot ze,
langs den weg der associatie, door de ik-centrale ontboden en voorgeroepen worden.
Ze zijn paraat, de seconde daarna weer uit den smallen lichtkring der bewuste aandacht
te verdwijnen, tot een volgenden keer. Als pasmunt uitgegeven, vertonen ze bij
verschillende individuen zekere, overigens vrij bekende en stabiele, koersverschillen.
Wordt dit verschil evenwel al te groot, dan kan een inflatie ontstaan die aan bedrog,
staatsbankroet of valse munterij doet denken.
Mij dunkt dat ik dit beeld nu niet verder behoef uit te werken, om duidelijk gemaakt
te hebben, waarom het lezen van den bundel van Flora de Lannoy mij even wrevelig
stemde als een gesprek met de juffrouw uit den taartjeswinkel. Haar woorden
betekenen iets anders dan de onze. Maar dit niet door grotere verfijning, of intensiteit,
of eenvoud, of schilderlijkheid of welke eigenschap ook, die ons ernaar zou doen
verlangen, hun waarde in de onze om te rekenen. Zij onderscheiden zich integendeel
door kleurloosheid, slordigheid en vals effectbejag. Ze vervullen hun functie slecht:
ze dekken geen gevoel en geen be-
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grip, en zelfs als schone klinkklank zijn ze niet te aanvaarden. Ze noemen niet: ze
blijven steken in een zelfingenomen gewauwel. Ze zijn banaal, omdat hun gevoel
ongevoeld is; en belachelijk omdat hun beeld in de hoogste mate ongezien is.
Het ergerlijkste in dit quasi-moderne verbalisme is niet de aanstellerige
pretentieusheid, waarmede ondoorleefde emoties in precies de verkeerde woorden
gepubliceerd werden, maar het misplaatste zelfvertrouwen, dat van dit voze debuut
elke bladzijde kenmerkt. Het ergerlijkste is, dat de schrijfster zichzelf geen kans
gegeven heeft. Want door de misbruikte en ontkrachte woorden heen, door al deze
verdoemelijke dikdoenerij en napraterij heen, met, soms ineens, de ongemotiveerd
opgewarmde typografische buitenissigheidjes à la Ostayen, gevoelt men een enkelen
keer dat hier met oprechtheid, geduld en toewijding toch iets echters mogelijk had
kunnen zijn, iets aandoenlijks misschien wel. Was dit boek maar overal ronduit even
slecht! dan had ik er niet over hoeven te schrijven. Maar hier en daar is het nèt éven
teveel ernaast, om althans ietwat acceptabel te zijn; en dat is nog veel hinderlijker.
Men kan de afgrondelijke dwaasheden, in dezen bundel tot een rijk mozaïek
verzameld, niet uit beschrijvingen leren kennen, maar moet ze daartoe zelf bezichtigen.
Van de zee heet het, dat ‘'t klare altaarlicht... speren langs het jagen van haar grage
passie-aders slaat’. Niet minder erg maakt de ‘Gij’ het ergens anders, ‘die in mijn
hart met malse riemslag langs koele vlakten scherend de liefde hebt gegoten’. Maar
het wordt nog mooier. Een ‘Herfstnacht’ geeft aanleiding tot deze opmerkelijke
handeling: ‘nu ik ga en lijkzwaar in mij omdraag het vormeloze overschot der
prikkelende gedachte.’ Wij moeten wel vrezen, dat deze prikkelende gedachte, die
ons verder niet onthuld wordt, zelf reeds vrij vormeloos was, voordat zij overschot
werd. ‘Mijn bast is week en zondig’, lezen wij elders, (de ik is geen boom, maar de
dichteres) ‘maar binnen-in laait klaar de dag’. Nog vreemder is het echter, zonder
nadere explicatie te moeten horen: ‘Mijn moeder schiep zichzelf, nadat zij moeder
was’. Even lastig maar minder prettig lijkt dit: ‘u kleeft in eerlik open ogen het sterke
stofgoud van het leven’. Maar volkomen betreurenswaardig is het slot van ‘Wanhoop’:
De daver van de tijd
heeft mijn te schrale nek gebroken
en spiegelt zich nu vreed
in mijn wanhopige ogen.
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Ik moet er niet aan denken, aan de vreed spiegelende, nek brekende daver!
Wij mogen het hierbij laten. De boekerige bedachtheden worden met zulke
opgedirkte woorden voorgedragen, dat we die woorden eerst weer moeten afkrabben
en in ons eigen taalgevoel terugvertalen, voor we onze oorspronkelijke, eenvoudige,
deugdelijke, bekende, bruikbare, echte en trouwe woorden, in hun eigen waarde
terugvinden. Om dit te begrijpen moeten we nu de confiserie verlaten en tot den
drogist gaan. Daar heb je van die pretentieuze dropjes. In den grond verschillen ze
niet van de klassieke zoutedropjes, veter-, pijpe-, bruine, witte, laurier- en andere
dropjes, die we in de klas onder de les pleegden te consumeren. Maar er zijn nu
wetenschappelijke prospectussen bijgevoegd, attesten van hoogleraren; voor talrijke
onvermoede kwalen zijn ze onontbeerlijk; ze zijn gedoseerd, en van een
gebruiksaanwijzing voorzien; ze zijn tienmaal zo duur geworden; ze hebben een
fraaien en geleerden naam gekregen, en een wettig gedeponeerd handelsmerk; ze
staan overal geadverteerd; hun scheikundige formule staat buiten op de
gecompliceerde verpakking. En alleen met onzen smaak herkennen we ze nog als
onze zelfde oude dropjes van vroeger...
1930
Flora de Lannoy, Solanum. Antwerpen, Ernest Sele, 1930

De Domprijs voor poëzie 1930
In De Vervreemding (1928), een plaquette van vijftien gedichten, bleek reeds de
grote technische beheersing van Theun de Vries, die echter geen vernieuwing was.
Proteus, het beste gedicht van dien bundel, deed aan Verwey denken. In het algemeen
sloot de uitdrukkingswijze eerder aan bij Aart van der Leeuw, bij Bloem, een enkelen
keer zelfs bij Nine van der Schaaf, bij Boutens en andere ouderen, dan bij zijn eigen
generatie. Er was geen spoor der streng zakelijke directheid van Marsman, wiens
spanning, zelfs wanneer deze soms wel eens gespannenheid slechts der spieren was,
in De Vries' zachtkleurige schoonschrift ontbrak. Tot op zekere hoogte geldt dit ook
nog voor diens bundel Westerse Nachten. Toch is de vorm hier wel expressiever
geworden, korter en krachtiger. De dichter hanteert met feilloze zekerheid
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het middel der suggestie; hij heeft zich van veel omslachtigheden losgemaakt, en
weet met kunstige bekoring een harmonisch geheel op te bouwen in verzen als deze:

Het dorp
Soms keer ik terug en ga als in droom langs de slingerpaden der kerk;
de mannen en vrouwen van mijn geslacht rusten onder hun grauwe zerk.
De zwarte ernstige velden dragen den eersten oogst,
Een reuk van rauwe vruchten waait. Het voorjaar is op zijn hoogst.
Het gras geurt krachtig en pasgemaaid als toen hier het leven begon
en achter de breede hoeven staat nog een groote verblindende zon.
Maar o God - de steden, de nachten, en alles wat sinds is geschied:
ik ben een ander geworden; de eenvoudigen groeten mij niet
Ik ga de korte grijze straat van 't verleden op en neer.
Maar levenden en dooden erkennen mij niet meer.

Twee dingen echter zijn, bij alle kwaliteiten, in deze poëzie verre te zoeken. In de
eerste plaats passie. Men versta mij goed: Ik bedoel hier natuurlijk niet den directen,
onverwerkten hartstocht, zoals de leuze der tachtigers die voor de kunst opeiste. Maar
wat wij in De Vries missen is de noodzaak en dwingende kracht, den demon der
vervoering, het felle leven, die aan de schepping vooraf moeten gaan en, hoe ook
gelouterd, getemd, getuchtigd en bezonnen, op enigerlei wijze als drijfkracht in kern
aanwezig moeten zijn. Wij vinden bij hem een overwogenheid, die niet voldoende
door een voorafgaande bewogenheid gerechtvaardigd wordt. De rust, waarmede de
zinnelijk waargenomen wereld hier tot strakken vorm beheerst werd, lijkt een te
gemakkelijk verkregen overwinning: wij gevoelen de getemde onrust er niet achter.
Inkeer en bezinning zijn slechts echt, schoon en vruchtbaar, voor wie in de rijke,
beweeglijke veelzijdigheid van het leven voldoende tot volheid gerijpt is. De wereld
van De Vries is verfijnd en sensibel, maar al te begrensd en te ondiep: zij blijft décor.
Deze klassieke en strakke harmonie is dikwijls een beetje doods: zij mist adem,
felheid, grootheid; te zelden
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gevoelen wij haar bevochten op de vurige aandrift van een diep getroffen mens.
Dit is mede oorzaak van het tweede gemis: hier ontbreekt, wat ik zou willen noemen
diepte, diepzinnigheid, perspectief, wijdheid, wijsheid. Ik behoef hier nu niet verder
over uit te weiden - het vloeit logisch voort uit het voorafgaande. Toch, dat het vers
van De Vries te glad en gemakkelijk is, mag ons niet blind maken voor zijn
bewonderenswaardige helderheid en beeldendvermogen. Hoe rijk dit vermogen kan
zijn, moge blijken uit het volgend gedicht.

Kerstmis
Droefgeestige aarde, Uw zware en somb're kimmen
strekken zich leeg en grauw.
Wat oude wolken gaan als dunne schimmen
langs een verloren blauw.
Aan onze zijde rijzen schrale zonnen,
en soms bij nacht
staat er een maan rood als uit bloed geronnen
op doodenwacht.
Er blies een koude over onze handen,
een stem zonk heen Ons leven wandelt over veege landen,
hoe, dat weet God alleen.
Overal stort het duister op de steden
angstwekkend groot,
en kruis en grafzerk merken het verleden
buit van den dood Vergeet! vergeet! en neem de oude boeken
waar 't is bericht,
dat, waar wij dag en nacht vergeefs naar zoeken:
Gods helder licht.
O ster, o stal, o wonder zoo verheven
in Uw onnoozelheid,
kan zich een hart nog éénmaal overgeven
dat stokt en schreit -?

Om de werkwijze van den dichter te leren kennen en de pijnlijk nauwkeurige zorg,
waarmede hij zijn vers vijlt en polijst, is het belangwekkend na te gaan, welke subtiele
wijzigingen hij in de
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vier gedichten heeft aangebracht, die eerder in Erts verschenen. Meestal - niet steeds
- kunnen wij hen bij vergelijking der beide lezingen als verbeteringen aanmerken.
Zij leren ons, dat deze dichter rusteloos naar een straffen, onbewogen vorm blijft
zoeken, naar maat en terughouding en evenwicht. In dit opzicht wijzen twee,
onveranderd gebleven, verzen uit Epitaaf op den directen, onloochenbaren invloed
van Jacob Israël de Haan:
Ik luisterde, ik wachtte. Jaren, jaren
Veel kwamen weer. Hij keerde nooit terug.
Doch dit is slechts accidenteel en alleen karakteristiek omdat het toont dat de
uiterste strengheid in vormbewerking onvermijdelijk tot eenzelfde procédé voert.
Men zou dan ook kunnen zeggen dat meer dan enigen specialen invloed de bundel
de algemene geestesgesteldheid onzer hedendaagse poëzie spiegelt. In een enkel
gedicht speurt men iets van Nijhoff's vroegeren stijl, zonder dat dit echter in de kille
Nijhoff-manier van Van Geuns vervalt. De titel is: Lansknechten. Maar Nijhoff
schikte zijne barokke vondsten, vanuit een verscherpten en ontwrichten doch
behaagzuchtigen geest, met temperament en een eigenaardige, bijkans kinderlijk
speelse genoegdoening voor den lezer aaneen, tot een kostelijke uitstalling van
felkleurige kentekenen. In Lansknechten wordt, in zekeren zin, hetzelfde te laat en
zonder geestdrift gedaan:
De slag begint. Onze hoofden duizelen
van wijn en nachtgelag in de taveernen;
en 't dronkenmakend zingen van de deernen
hooren we steeds weer in onze ooren ruizelen

‘Nachtgelag’ is, ook om den klank na ‘slag’, een gelukkige trouvaille. Maar de hele
strophe is veel te veel op het, niet opzettelijk opzichtig bedoelde, en daarom hier veel
te onderlijnde, rijm geconstrueerd, waardoor we ook met het lelijke ‘ruizelen’
opgescheept zitten. En voelt ge het doffe en slappe van dit ‘steeds weer’? Er is in
uitgedrukt: een herhaling van een telkens onderbroken, maar bij tussenpozen telkens
terugkomend zingen; maar om de typische, als onlust bedoelde sfeer op te roepen,
zal de dichter wel een aanhoudend, niet intermitterend zingen hebben willen
suggereren. ‘Steeds weer’ is dus naar ons gevoel een fout; ten aanzien van de
geestelijke doorleefdheid van het gedicht duidt het op een tekortkoming. En de aard
dezer tekortkoming is karakteristiek voor De Vries. Zuiver aesthetisch
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beschouwd immers, is uit een oogpunt van verstechniek tegen dit ‘steeds weer’
eigenlijk niets in te brengen. Het bederft noch den klank, noch de maat, noch het
rhythme van het vers. Zonder onderzoek naar haar emotionele waarde op precies
déze plaats, geeft De Vries daarmede een faciele vloeiendheid, door een vanouds
geijkte woordverbinding gedachteloos tot een bevredigend verloop van den volzin
in te voegen. En juist ten opzichte van wat door geen bedrevenheid of smaakvol
fijnzinnigen versbouw vervangen kan worden: verdieping, echtheid, menselijkheid,
ervaring, werkelijkheidszin, - schiet het te kort. Door een dergelijke fout wordt deze
strophe uit een ander gedicht (De Steden) verknoeid:
Booten verschepen uit blauwzilvren havens
't noodlot van velen naar een andre kust.
Kajuiten gloeien zacht bedrieglijk 's avonds.
Het scheepsvolk zingt, steeds koortsig verontrust.

Het woord ‘steeds’ is hier volkomen misplaatst en verzwakt gelijk men direct zal
voelen, den totaalindruk doordat het, midden in de beschrijving van één moment,
een algemene mededeling als wetenswaardig invoegt. Maar na mijn uitvoerige
uiteenzetting van hierboven zal ik de verdere ontleding van dezen lapsus den lezer
overlaten.
Waar de gedichten meer afbeeldend dan beeldend worden, komt de hier beschreven,
hun ingeschapen zwakheid het meest aan het licht. Het valt den dichter moeilijker,
voor een scherp afgebakend gezichtsbeeld den adaequaten vorm te vinden, dan zich
op een meeslepende, voortreffelijk waargenomen stemming te laten wegdeinen. Dat
laatste is, technisch alweer, zijn eigenlijke terrein, en tot welke uitnemende dingen
hij daar kan komen moge nog uit een laatste aanhaling blijken.
Nu keert het levensgeheim in menschen en dingen.
Met de lente komt het over de kleine steden,
nestelt zich tegen grijze verweerde gevels
en in de schrale heesters op kleine binnenplaatsen.
Des morgens hangt het in roode zonnevliezen
tegen de ruiten en breekt in den middag zacht stralend
op groene grachten. Door donker geregende parken
zwerft het bij nacht met zilte bittere geuren
langs het oud marmer, langs de verwelkte paden.
Het verontrust ons in den halven slaap,
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maar vreedzaam; het doordringt onze leden
met zacht geweld, hernieuwt gestorvene droomen,
en langzaam herstelt zich het heimelijk evenwicht:
In meisjesoogen glanst innigheid voor het eerst
wanneer zij, schuchter, het eigen zwellen streelen.
En mannen herkennen hun jeugd; ze wandlen verwonderd
om zooveel hervonden herinnering de vergeten wegen
der eerste liefde, der eerste ontgoocheling;
en in hun glimlach is rijk en smartlijk geluk.

Hier kon het stemmingsbeeld nog, eclectisch, de elementen ener bevredigende
woordwerking naar willekeur tot een impressionnistisch effect groeperen. Maar in
de andere, visuelere verzen is de afbootsende vorm teveel uit een soortgelijke
werkwijze ontstaan om, daar, bezwerende kracht te hebben. Natuurlijkheid en
sensitivistische ondervinding beide zijn daar niet met den nodigen eenvoud, met de
juiste verantwoordelijkheid, benaderd. Ze zijn zoetvloeiend, maar oppervlakkig, en
zonder geduld weergegeven. Ze zijn, aan den anderen kant, evenmin opgenomen en
versmolten in een plan en beeld tot nieuwe, scheppende eenheid omvormende visie.
De gegevens dezer gedichten zijn te weinig door oorspronkelijken aandrang uit de
traditionele, bleke en van oudsher bekende hulpmiddelen, uit de fraaie verwoording
en de toevallig in onze dagen poëtisch aan de orde van den dag zijnde gevoelens,
losgemaakt. Verzen als De Boeren, De Steden, Les Jardins Galants I, doen ons
verlangen dat ze nog eens opnieuw geschreven zouden worden door des dichters
naamgenoot, Hendrik de Vries. Diens gehallucineerde werkelijkheid wordt zo wreed
en scherp eerlijk geobserveerd, dat ze aan Hieronymus Bosch, Goya, Redon doet
denken. Hierboven citeerden wij enige regels uit het bijna geheel geslaagde gedicht
Epitaaf (Armenkerkhof); het heeft treffende momenten, maar het vraagt om
transpositie in dien wonderlijken en zonderlingen, eentonig nonchalanten doch
onontwijkbaar insnijdenden toon, die Slauerhoff vaak eigen is.
Want de bundel van Theun de Vries is, alles wel beschouwd, wat bloedarm door
te weinig levenservaring. Hij is ten slotte weinig opmerkelijk. Zeker, dit is in zijn
soort kundig en begaafd werk. Stellig niet onbetekenend. Er gaat echter geen enkele
vernieuwende kracht van uit, terwijl het de bestaande krachten niet op een bijster
levende, eigen, doorvoelde wijze tezamen-
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bindt. Het is zeker niet gemaniëreerd; wel is het onvrij. Het sluit, immers, niet aan
bij een (historische, maar nog levende) traditie, gelijk, elk op zijn manier, het werk
van Gossaert en van Buning; doch het sluit aan bij een (hedendaagse, maar dode)
conventie. Het is beschaafd. Het verraadt geoefendheid, het verraadt smaak. Toch
is, hoe aangenaam en prijzenswaardig deze eigenschappen ook mogen zijn, goede
smaak een te tijdelijk en cultureel begrip om reeds zonder meer iets met schoonheid,
in hogeren zin, te maken te hebben. Men denke slechts aan een Van Gogh, een
Dostojewskij. Er bestaan schone kunstwerken van barbaarse pracht, of hartebrekend
van diepe menselijkheid, die de gruwelijkste vergrijpen tegen den goeden smaak
vertonen. Zelfs bij de Latijnse volkeren - ik noem slechts Balzac, Hugo, die twee
reuzen. Een kunstwerk kan evengoed van afwezigheid van smaak, als van den meest
verfijnden smaak getuigen: het criterium ligt elders. Zonder op dit onderwerp hier
nader te kunnen ingaan, verwijs ik in dit verband naar de interessante beschouwingen,
die Camille Mauclair in Les Idées vivantes wijdt aan het onderscheid tussen
classicisme en academisme; of naar de onderscheiding, door Thomas Mann tussen
cultuur en civilisatie gemaakt.
Zeker, Westersche Nachten heeft naast zijn smaakvolle ongetwijfeld nog andere,
en zeer goede kwaliteiten; ik meen ook daarop ruimschoots gewezen te hebben. Maar
er gaat te weinig kracht van den bundel uit, dan dat deze toekomst zou hebben: hij
blijft geheel aan de speciale constellatie der Nederlandse poëzie in dit tijdvak
gebonden. Zoals op zekeren leeftijd verjaarsgeschenken het karakter ener vertroosting
beginnen te krijgen, zo moet onze van ouwelijkheid krakende poëzie van thans dezen
prijs als troostprijs voelen.
1930
Theun de Vries, Westersche Nachten. De Gemeenschap, 1930

Gewezen Benjamin
Halbo Kool heeft enigen tijd de eer gehad, de jongste dichter van Nederland te zijn.
Zo stond hij althans geboekstaafd in den eersten jaargang van Erts (1926), welke
uitgave, naar men weet, van de meeste publicerende mannelijke poëten van ons land,
volgens een ietwat onbescheiden traditie, onder meer wetens-
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waardigs den leeftijd pleegt te onthullen. De bedoelde opgave nu vermeldde Halbo
Kool als geboren in Januari 1908; toen hij dus een jaar tevoren in De Vrije Bladen
debuteerde, was hij amper zeventienjarig. Misschien iets ouder; de drie volgende
Ertsjaarboeken gaven 1907 als zijn geboortejaar aan.
11 faut que jeunesse se passe! oftewel jeugd moet uitrazen. Deze jeugdige dichter,
wiens voor het eerst gebundelde gedichten goeddeels in de bovengenoemde jaren
ontstonden, laat het daar niet aan ontbreken. Zijn poëzie ontstaat uit de primitieve
dronkenschap, die voor het jong zijn en jong zien zo kenmerkend is.
En wie zou haar daar een verwijt van maken? Maar de chaotische grootspraak,
waarin zij die sfeer van verzaligde verdwazing vertaalt, vindt haar oorzaak in een
gebrek aan concentratievermogen. De opbouw immers, als in halfslaap, van de
woorden, tot een rangschikking van gezichts- en gehoors-associaties, is hier zinnelijk;
hun samenhang daarentegen, als weergave van een emotief geheel of van een
gedachtenreeks, zinneloos. Tenzij dan voor den psycho-analyst, die hier een kolfje
naar zijn hand kan vinden.
Cijfergeheim en sleutel tot deze codetaal berusten slechts in de onklare gevoelens
van Halbo Kool zelf. Hij bekommert er zich niet om, of hij verstaan wordt, anders
dan door even duistere, vanuit een even troebele ‘Ahnung’ uitgezonden vermoedens,
die puur toevallig met zijn eigen ‘illuminations’ overeen zouden komen. Het is niet
zonder bedoeling, dat ik hier den titel van een werk van den genialen in zijn tijd even
jongen en weerbarstigen Rimbaud noem. Van diens invloed kan geen sprake zijn:
maar een bijna even grote ontoegankelijkheid kenmerkt dikwijls De Tooverformule.
Schier surrealistisch mag daarin de geringschatting voor een meer bewustgeworden
afbeeldingswijze der gemoedsaandoeningen genoemd worden. Uit een vage kern
donker besefte verrukking en zelfvergetelheid, die hij als het onverwoestbare
groeibeginsel van elke creatie ervaart, rukt de dichter op den tast een handvol
woorden. Die tracht hij, een kort gedicht lang, in hun blindelingse aanvangssnelheid
te handhaven. Maar hemzelf halen ze in, en lopen hem, in het loopje dat ze met hem
nemen, teugelloos voorbij, en gaan er van door.
Enkele van deze verzen zijn dan ook fameus slecht. Daarin is alles zo gewild
interessant en ‘erg’, als alleen door het jeugdige van den auteur te verklaren valt.
Hoewel ook daarin nog iets van een oorspronkelijken toon doorklinkt. Voor zoveel
naar de, als tijdschriftpublicatie vroeger verschenen en hier niet opgeno-
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men verzen geoordeeld kan worden, is de keuze voor dit bundeltje niet zonder critisch
inzicht tot stand gekomen. Toch had ik gaarne ook nog gedichten gemist als het (in
anapaesten geschreven!) eerste, Ontmoeting getiteld: met uitzondering van de eerste
strophe een onding, dat niet boven impotent brallende, romantisch onverteerbare
conventie uitkomt. Hetzelfde geldt voor het onbelangrijk geknutsel van Spleen, De
Verloren Zoon, Voor Hedda Gabler en De Krijger, altemaal onvolgroeide,
spasmodische erupties. Wederkeer is een cocktail, grondeloos eigenwijs gemengd
uit Weruméus Buning en... Jacob Cats! waarin men desniettegenstaande bij aandachtig
proeven een originelen en aantrekkelijken smaak ontdekt: het geheim van den shaker.
Want ondanks alles voelt men voortdurend vol vreugde: dit wordt, neen dit is een
talentrijk dichter, deze jonge man weet instinctief met zekerheid, wat poëzie is, welke
haar bron en haar richting zijn. Al schrijft hij misschien nog in geen jaren een gehéél
gaaf, voldragen of zelfs maar volgehouden-zuiver vers, toch slaat het hemelvuur
telkens onverwacht bij hem in, en doet alle zekeringen van lectuur-herinnering door
kortsluiting smelten en hem in lichterlaaie opvlammen. Een kort strovuur is het altijd
maar. Want het is kenschetsend voor de jongeren dat zij allen, volgens het voorschrift
van Poe, slechts zo korte gedichten schrijven; niets is erbij van langeren adem; en
bij dezen wedren op de korte baan bereiken zij toch nog maar hijgende het eindpunt.
Maar naast de zwakheden die zijn leeftijd eigen zijn, vertoont het werk van Halbo
Kool toch ook zeker die twee heerlijke eigenschappen van de jeugd, die een
jongelingsvers een zo onnavolgbare bekoring kunnen geven: intensiteit en roekeloze
speelsheid.
Aan den anderen kant ontbreekt die karakteristieke verwarring der adolescentie
niet, die ook die aandoeningen als autonome bestanddelen van het affectleven meent
te kunnen beschouwen, welke slechts een, als zodanig niet onderkende,
verschijningsvorm van tot wasdom komende geslachtelijkheid zijn. Iets dergelijks
moet Binnendijk voor den geest gezweefd hebben, toen hij in Kool's werk ‘de
tragische verleidelijkheid, die de jeugderotiek eigen is’, opmerkte. Wat m.i. bij uitstek
een nog vooral op groei en rijpen gerichte, jonge persoonlijkheid als die van Kool
kenschetst, is niet, dat het sexuele daar in overwegender mate dan bij ouderen het
gehele psychische leven in wezen bepaalt, maar wel dat het, tot zelfs in zijn
onmiddellijker uitingen, niet als sexueel gekend, herkend of erkend wordt.
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Dit maakt deze poëzie soms te onbekookt, te ondiep, en van een ‘betekenis’, die voor
ieder ander dan den maker dikwijls, als het ware, ongeldig wordt. Anthonie Donker
wijst naar aanleiding van dit boekje terecht op, ‘dat jeugdige titanische imperialisme
der meeste jonge dichters, dat geen sterren en planeten ongemoeid laat, dat het heelal
doorkruist, maar zijn eigen wereld en het nabije, maar moeilijkst van al te benaderen,
hart nog niet ontdekt heeft, veel minder nog is binnengegaan’. De soms wat eenzijdige,
maar meestal zeer fijn onderscheidende criticus Engelman ziet in dit werk ‘de late
invloed van Herman van den Bergh en in het algemeen van een soort expressionisme’,
niet ten onrechte misschien, al ben ik geneigd eerder de inwerking van Marsman's
vroegere verzen aan te nemen.
Het is zeer te hopen, dat deze jonge dichter, die met de voorbarige en onstuimige
voortvarendheid der jeugd al weer een nieuwen bundel klaar schijnt te hebben, er
eens in zal slagen, voor zijn gevoelsleven een bewuster en verantwoorder samenvatting
te vinden, tot concieser helderheid gerakende en daardoor mededeelzamer. Ik ben
ervan overtuigd, dat dit aan de welhaast boers robuste gezondheid, of liever
levenskracht, die De Tooverformule, bij alle decadentie, eigen is, geen afbreuk zal
doen.
De situatie van jongste der jongeren is vanzelf van zeer vergankelijken aard. Halbo
Kool is daarin misschien reeds afgelost.
Maar ook in zijn werk zijn reeds veranderingen te zien. Het wordt hier en daar
hechter en bezonkener (zie het kwatrijn Stemmen). Dit zijn dan, vertrouwen we, de
voortekenen van een overgang tot een rustiger en aandachtiger werkwijze. Een
werkwijze, waarbij hij het zich minder gemakkelijk zal maken; waarbij hij den
gevaarlijken invloed van Marsman's jeugdwerk minder lijdelijk zal ondergaan; waarbij
hij, naar mijn stellige verwachting, tot wellicht nog steeds onbehouwen en barbaarse,
zeker even vurige en sterke, maar thans verinnerlijkter stemvorming zal komen;
waarbij zijn nog steeds scherp modern, daardoor nog steeds decadent, maar thans
bewuster karakter zich in de, voor hem blijkbaar aangewezen richting verder zal
ontwikkelen van een ‘zuivere’ en absoluut bedoelde poëzie, - in ons land nog vrijwel
onontgonnen gebied. De Tooverformule lijkt mij een afscheid van des dichters
jonkheid, en van zijn plaats als jongste.
‘Haast ben je niet meer mijn Benjamin’.
1930
Halbo C. Kool, De Tooverformule. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en Van der
Zande, 1930
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Vlaamse uitbundigheid
Zoals Binnendijk een typerend voorbeeld van de Vrije Bladenpoëzie, en een Van
Wessem als het ware de Onbekende Soldaat van het leger der jongere prozaïsten
dierzelfde groep is, evenzo is Van den Wyngaert's bundel Kaleidoscoop een
karakteristiek specimen der moderne Vlaamse poëzie, gelijk deze zich (Van de
Voorde en de z.g. dichters van Het Fonteintje uitgezonderd) in het algemeen aan ons
vertoont.
Tot de algemeen geldende richting van de nieuwere Vlaamse dichtkunst, in haar
verbinding van religieuze, humanitaire en revolutionnaire elementen, behoort ook
dit werk. Niet bij den initiator dier richting, Wies Moens, sluiten deze verzen echter
aan. Ze staan in zover dichter bij onzen tijd, dat ze, zo al niet op Van Ostayen, dan
toch op Marnix Gijsen (en, wellicht, enigszins op den Noord-Nederlander Van
Schagen) voortbouwen.
In ons land zijn het uiteraard de jongkatholieke dichters van het tijdschrift De
Gemeenschap, wier werk met de moderne Vlaamse poëzie het meest verwant is. (De
uit De Gemeenschap voortgekomen prozaschrijvers worden, vreemd genoeg, door
essentieel andere eigenschappen gekenmerkt, en blijven hier dus buiten beschouwing.)
In Vlaanderen, waar alle dichters van huis uit katholiek zijn, vormen dezen intussen
een gevarieerder, minder naar buiten afgesloten geheel, dan zij die om De
Gemeenschap gegroepeerd zijn. Ondanks de frequente medewerking van enkele
niet-katholieke jongeren aan dit tijdschrift, heeft een wederzijdse doordringing en
vermenging dan ook niet plaats: en de vurige bewondering van Marsman voor Gerard
Bruning is er een voor dat, wat hij niet heeft. Het lijkt me dat de jongkatholieke
dichters in ons land in hun verzekerdheid en zelfbesef gesteund worden door de
omstandigheid, dat ze een eigen en vrij constanten lezerskring in hun letterlievende
geloofsgenoten bezitten. Terwijl ik daarentegen bij het gros der minder prominente
vertegenwoordigers van de andere Hollandse jongerengroep vaak het gevoel heb,
dat ze wel voornamelijk door elkander, en door hun eigen tantes gelezen zullen
worden.
Niet het minst de zwakkeren onder de nieuwere Vlamingen en de
Gemeenschap-dichters vertonen de bovenbedoelde verwantschap. Bij alle
geestverwantschap is er bij hen evenwel, behalve het genoemde verschil in
saamhorigheid, ook nog dit onderscheid op te merken: De dichters van de Hollandse
groep hak-
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kelen vaak door weidsheid aan een te schaars, die van de Vlaamse school door vorm
aan een te overmachtig sentiment te willen geven. Overigens zij hier vastgesteld, dat
in het algemeen de nieuwere Vlaamse poëzie De Gemeenschap meer beïnfluenceerd
heeft dan omgekeerd deze de Vlamingen.
Deze laatsten zijn ook in hun letterkunde doorgaans gemoedelijker dan men hier
pleegt te zijn. Ze zijn rijker aan invallen. En uitvallen. Het moet duidelijk gezegd
worden, dat wij niet uit een conventie van Noord-Nederlandse plechtstatigheid en
boekerigheid hun grotere familiariteit veroordelen; hun onbeheerste barokheid, hun
loslippige vertrouwelijkheid; de verbazingwekkende vrijmoedigheid van hun
bandeloze beeldspraak, versbouw en woordenkeus; het meer nadrukkelijk intieme
der persoonlijke mededelingen in hun werk. Dit alles, al is het een betrekkelijk
toonaangevende groep Hollandse dichters minder vertrouwd, willen wij op zichzelf
nog niet verwerpen. Mits het maar poëtisch verantwoord uit scheppende noodzaak
ontstaan, tot een, zij het eigenaardige, schoonheid verwerkt is.
Maar dat is bij dezen dichter niet het geval. Door Van den Wyngaert worden deze
elementen, gelijk helaas bij onze zuiderburen wel eens meer voorkomt, meestal
aangewend om te snoeven, te pralen en ons te overbluffen. In zijn werk zoekt een
grof effectbejag dikwijls zijn kracht juist in die factoren, die wij alleen maar op den
koop toe zouden nemen. Zelfs de pogingen tot grappigheid zijn te studentikoos, en
zelfs de zelf-ironie is te overbekend, en gelijk trouwens de hele rest, te aangedikt.
En met een surplus aan temperament kan deze onmatige, doldriftige, volkomen
onnodige kracht-exhibitie, waarin alles ‘kosmisch’, superlatief en gezocht is, niet
langer verontschuldigd worden.
Bij dezen dichter is de versificatie ‘vrij’, maar gebrekkig. De verwilderde
beeldspraak verliest zich in sprakeloze symbolen, vol verkeerd begrepen
dooreenwerking van overdrachtelijke, en aan de onmiddellijke werkelijkheid ontleende
wendingen. De breedheid, de grootsheid der onmatig opeengestapelde stukken van
(poëtische) overtuiging, blijkt reeds op het eerste gezicht voos: zij berust voor het
grootste deel op een onbezield en narcistisch forceren van de stem. En geen ogenblik
blijft de dichter vrij van dien onaangenamen, om instemming en bijval pleitenden,
zijdelingsen blik naar den denkbeeldigen lezer, dien blik van: ‘hoe lever ik 'm dàt?’
en: ‘dáárvan heb je niet terug!’, stralend van zelfvoldaanheid.
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Een enkel gedicht, als Asta Nielsen, - eerder in De Vrije Bladen verschenen, - doet
inmiddels, in zijn soberder zegging, grotere conciesheid en geringer misbruik van
excessieve uitdrukkingen, meer nog dan aan een figuur als Werfel, wel even aan
sommige verzen van Else Lasker Schüler denken, b.v. uit den bundel Theben (1923).
Maar Else Lasker Schüler is toch verfijnder genuanceerd in haar woordkeus,
melodieuzer ook; ze heeft een zuiverder afgewogen, organischer gevormd rhythme;
- kortom zij is veel groter dichter. Doch het pleit reeds voor Van den Wyngaert, dat
de vergelijking even bij ons opkomt. Het bedoelde gedicht moge hier volgen; naast
het beste, waartoe deze dichter in staat is, geeft het tevens een kijk op den aard zijner
tekortkomingen.
Een fonkelende Engel
waakte over u
bij uw geboorte.
Hij nam de Poolster van de hemel
en plantte haar
- een magies Teken midden op uw voorhoofd.
Dan zoefde hij driemaal rondom de luisterende Aarde
en bliksemde over de zeeën en het vasteland
de Boodschap van uw Komst.
En mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards,
allen togen uit
bij deze wekroep van de fonkelende Engel...
Toen zij, na dagen,
eindelijk het kindje vonden met het Gesternte
midden op het voorhoofd
hebben zij u, het Wicht,
hóóg, doch zonder blijdschap opgetild.
Zij hebben niet aanbeden,
niet één woord gesproken,
maar 't Noodlot van een gansch Geslacht
als een verschrikkelijk geschenk gelegd
aan uwe paerelmoeren kindervoetjes...

1930
Frank van den Wyngaert, Kaleidoskoop. Verzen met houtsneden van Hans Orlowski.
Antwerpen, Bibliofielenvereeniging Tijl. Oude God.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

120

Protestantse poëzie?
Intimiteit, berustend op vermaagschapping der sentimenten, is een wonderlijk iets.
Wat den betrokkenen heilig is, lijkt den buitenstaanders dikwijls belachelijk, of erger.
Elke gevoelsgroep heeft haar eigen, en op eigen wijze ontstane conventie. Zo b.v.
de brabbelende kindertaal, waarin overigens serieuze gelieven en vaak reeds stokoude
echtparen elkander menigmaal plegen toe te spreken bij manier van hartelijkheid.
Het verschijnsel van dit bizarre taalgebruik bevat dan, behalve het element van
schuchterheid tegenover een onverholener gevoelsuiting, voornamelijk het in elke
liefde aanwezige element van terugkeer tot de vroegste, veilige kinderjaren, kortom
tot de moederliefde. Hier kenmerkt dus de vertrouwelijke liefde tussen man en vrouw
een geheel van verwante gevoelens, aanwijsbaar volgens hun overeenkomstige
woord-uiting. Wat omtrent de essentie van iemands persoonlijkheid het meeste
uitsluitsel geeft, is dan ook niet zijn systeem van overtuigingen en gevoelsgewoonten.
Men leert iemand beter kennen door hem b.v. een wijsje te laten improviseren, dan
door hem naar zijn religieuze inzichten te vragen.
De dichters van Stille Opvaart spreken niet één taal, en behoren dus niet tot dezelfde
gevoelsgroep. Zij treden, in dezen bundel, minder aaneengesloten op dan de katholieke
dichters van De Gemeenschap of Roeping. Deze bloemlezing vertoont evenveel
verscheidenheid als er, ook buiten de christelijke poëzie, verschillen bestaan in de
stromingen en uitingswijzen der hedendaagse Nederlandse dichtkunst. Maar mag
men die poëzie dan nog wel christelijk noemen?
Immers, zij is hier, naar wij zagen, niet volgens haar geestesgesteldheid, haar
dieperen ontstaansgrond, haar dichterlijke opvatting, haar poëtisch beginsel, haar
taal, haar vorm, ofwel haar psychologische overeenkomstigheid tezamen gebracht.
Maar naar haar onderwerp. Dat onderwerp is protestants godsdienstig. De inhoud
echter verschilt, uiteraard, in wezen, naar gelang de expressie litterair verschilt. En
de, willekeurige, rangschikking naar het onderwerp laat juist deze verschillen des te
duidelijker uitkomen. Het is ermede als met die zonderlinge
schilderijententoonstellingen die ik me, van jaren geleden, herinner. Ook daar was
men, - waarschijnlijk met kunstpaedagogische bedoelingen, - op de vreemde gedachte
gekomen, de meest heterogene doeken niet naar hun schilderlijke en psycho-
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logische hoedanigheden, maar volgens hun onderwerp te groeperen. Zo kreeg men
toen exposities van Het Naakt, Het Kind, Bloemen, enz.
Zelfs het zwakke verband van het gelijksoortige onderwerp bestaat intussen hier
niet overal. De enige aanleiding tot opneming is dan in die gevallen de, nog
toevalliger, omstandigheid geweest, dat de verzen in Opwaartsche Wegen verschenen,
of dat de dichter tot de medewerkers aan dit tijdschrift behoorde. Men vindt overigens
in dit boek enkele namen, die ook buiten de christelijke kringen zekere letterkundige
bekendheid verwierven. Onder de dichters met algemener lezerskring treft men aan:
J.J. van Geuns, Martin Leopold, Willem de Mérode, en zelfs Helene Swarth. Deze
laatste weliswaar met verzen uit Opwaartsche Wegen; maar wanneer zij (evenals De
Mérode) nog onder de ‘jongere’ christelijke dichters moet compareren, waarom
ontbreekt dan Geerten Gossaert? en waarom Aart van der Leeuw, die toch ook wel
eens een, naar de stof, christelijk gedicht heeft geschreven? De bundel werd
‘samengesteld uit verzen, in hoofdzaak van hen, die zich rondom Opwaartsche Wegen
hebben geschaard, en (de) volledigheid is dan ook daardoor beperkt’, lezen we in de
inleiding. In hoofdzaak: het zij zo. Doch waar van dit richtsnoer afgeweken werd,
geschiedde dit volkomen willekeurig. Voornamelijk ging men naar den
onderwerp-maatstaf te werk; waar het medewerkerschap aan Opwaartsche Wegen
niet den doorslag gaf, was dit zelfs zonder uitzondering het geval. Het is er blijkbaar
om begonnen, niet zo erg magertjes voor den dag te komen, en daarom werd immers
noch het ‘jongere’, noch het ‘christelijke’ zo bijzonder streng gehandhaafd. Noch
werden dat de ‘laatste jaren’, waarvan de inleiding in afschuwelijk dominees-Hollands
constateert: ‘In deze laatste jaren is daar gekomen een leven’.
Inmiddels staat een deel van de bijdragen dezer bloemlezing op een vrij behoorlijk
peil. In verband met wat ik zeide over de verschillende stromingen, die ook hier te
vinden zijn, zal men begrepen hebben, dat allerlei litteraire invloeden in den bundel
aan den dag treden. Delvers, van W. ten Kate Jzn., kon evengoed van een der indertijd
door Coster ontdekte, vrijzinnig hervormde dames van De Stem zijn. Nog meer
gedichten trouwens herinneren, merkwaardigerwijs, aan bepaalde vóór-tachtigers,
aan Staring, Beets, Heije, De Genestet, aan anderen soms. Scheltema-invloeden zijn
terug te vinden in A.J.D. van Oosten (Het Drijfwerk), C. Rijnsdorp (Van Dek) en een
aantal anderen.
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Er is invloed van Boutens (niet uitsluitend bij De Mérode), van Nijhoff (niet
uitsluitend bij Van Geuns). Er is ook katholieke invloed - litterair gesproken - van
Mussche, Gijsen, De Gemeenschap en de ‘Woensiaanse’ Vlamingen. Wel vreemd
is het, dat juist van den grootste der bij uitstek protestantse christelijke latere dichters,
Geerten Gossaert, nergens enige invloed te bespeuren valt. Dit is te betreuren: zijn
mannelijke tucht had bevruchtend kunnen werken.
Over het algemeen munten de verzen van Willem de Mérode, door grotere rijpheid
en gaafheid, boven de anderen uit.
1930
A.J. van Dijk en Jan H. de Groot, Stille Opvaart. Verzen bijeengebracht uit werk
van jongere christelijke dichters. Amsterdam, Uitg. Mij. Holland, 1930

Succes als onderwerp en doel
Een vooruitstrevend kunstgeleerde in staatsdienst wordt, door politieke invloeden,
betrokken in een proces wegens meineed en, ondanks een omvangrijke, door zijn
geliefde tot zijn redding op touw gezette actie, onschuldig tot drie jaren
gevangenisstraf veroordeeld. Hij sterft in zijn cel, en zijn geliefde, die zich overigens
getroost heeft, maakt een klankfilm over het geval, om waarheid en gerechtigheid
achteraf nog enigszins te doen zegevieren.
Wie op deze wijze den inhoud van Feuchtwanger's roman Erfolg, Drei Jahre
Geschichte einer Provinz zou samenvatten, zou niets, maar dan ook niets omtrent
zijn werkelijke betekenis gezegd hebben. Want deze hoofdlijn in het verhaal,
nauwelijks uit de algemene tekening naar voren komend, is slechts het motief, waarop
en waar overheen zich de veel gecompliceerder schildering van ‘drie jaren
geschiedenis ener provincie’ ontwikkelt. De jaren zijn 1920-'23, en de provincie is
Beieren, waar de geest, die richting geeft, het achterlijke en primitief gewestelijke
vertoont, dat den schrijver de benaming ‘land’ of ‘staat’ in zijn ondertitel doet
verwerpen. Het hoofdmotief wordt alleen maar als aanleiding gebruikt tot deze meer
algemene historische kroniekschrijving. Daarin wordt een zeer grote verscheidenheid
van gebeurtenissen, figuren, problemen behandeld: de beide delen van het werk
vormen tezamen een boek van bijna 1000 bladzijden.
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Met ontstellende knapheid heeft Feuchtwanger het tijdsdocument geschreven van
de hierboven genoemde periode, die nog maar zo kort achter ons ligt. In de ganse
moderne litteratuur kunnen wij ons niemand anders denken, die zo volslagen
onlyrisch, met zo indringend vernuft, een zo pathetisch gegeven had kunnen
projecteren. Koel overzichtelijk en als spelenderwijs belicht Feuchtwanger uitsluitend
de hoofdzaken. Datgene namelijk, dat karakteristiek voor die jaren en dat land, doch
tevens voor alle tijden en landen in dieperen zin geldend is. Uit de enorme veelheid
der politieke, geschiedkundige, culturele gegevens heeft hij juist zulke verwerkt, die
in hun kern als algemeenzaam menselijk probleem geldigheid behouden, ook afgezien
van hun belangwekkende actuele en anecdotische waarde. Door een volmaakte
beheersing der chaotische stof, heeft hij in dit boek een tegelijk zoveel omvattend
en zo scherp beeldend werk tot stand gebracht, dat het zijn vroegere romans
gemakkelijk overtreft.
Uit die vroegere publicaties tot hier, is zijn ontwikkeling overigens zonder moeite
aan te wijzen. Wij vinden duidelijk dezelfde karaktertrekken van vroeger terug; alleen
lijkt het, of zij eerst thans de materie gevonden hebben, waarin zij zich ten volle
ontplooien konden. Uit Feuchtwanger's voorliefde voor den historischen roman bleek
reeds zijn neiging, om vooral een in zijn universeelheid organisch beschouwden
groei uit te beelden. De, naar zijn oorzaken gemeten, traag werkende, maar op
momenten van crisis plotseling tot snelle beweeglijkheid en hevigheid verzichtbaarde
gang van het leven interesseerde hem in de eerste plaats. De onontkoombare
noodlottigheid daarvan, door talloze, vaak verborgen factoren bepaald, dit was het,
wat hij in die romans steeds, en van zo algemeen mogelijk standpunt, achter de
eigenlijke fabel wilde laten zien en gevoelen. Slechts schijnbaar stonden zij buiten
het tempo en de bekommernissen van dezen tijd. Het geschiedkundig karakter van
zijn werk moest hem echter dienen, om den afstand te bewaren tot de gevoelens, die
hem het naast aan het hart lagen. Als zodanig kan men er een voorschool in zien tot
Erfolg. In meer regelrecht verband met den eigen tijd schreef hij zijn, Amerika
parodiërende Pep-gedichten, die niet boven een weinig oorspronkelijke aanpassing
aan het oeuvre van bepaalde tijdgenoten uitkwamen. Uit Drei Angelsächsische Stücke,
waarvan het in samenwerking met Brecht geschreven Kalkutta, 4 Mai het gaafste is,
bleek, hoe
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weinig zijn historisch werk hem uit zijn eigen tijd geïsoleerd had. Daarin immers
kwam een volkomen vertrouwdheid tot uiting, niet alleen met de techniek, maar ook
met het beste van den geest van het Duitse expressionnisme.
Erfolg daarentegen bewaart min of meer de werkwijze der historische romans,
doordat de gebeurtenissen beschreven worden als waren ze door een kroniekschrijver
uit een verren, toekomstigen tijd gezien. Het maakt een curieuzen indruk, in zo
historiographischen stijl over Suzanne Lenglen, de Potemkin-film, Oberammergau,
Freud, Stresemann etc. te horen spreken, en dan nog wel als in een ‘roman à clef’
onder enigszins veranderde namen. Van het ‘simultanéisme’ der moderne Fransen,
en van de moderne film, heeft de auteur den snellen ‘Querschnitt’ door de meest
diverse beelden geleerd. Telkens leidt hij de nieuw optredende mensengroepen of
evenementen in met een algemeen overzicht, vaak vol statistiek en in reporters-stijl,
maar nimmer een droge opsomming wordend. Dat overzicht resumeert dan de
toestanden en werkingen, waardoor de meer bijzondere geschiedenis omraamd wordt.
Geen maatschappelijke, economische, zede-, rassen-, rechts-, staatkundige, biologische
gegevens worden den lezer dan bespaard. Dit alles in een toon, alsof een
encyclopaedie over een onbekend land en volk uit de verre oudheid bericht. Zonder
enig commentaar, doch zeer levendig door de sprekende groepering der feiten. De
nauwe samenhang met het verhaal maakt, dat men dergelijke intermezzi niet als een
onderbreking van de, zeer dramatische, handeling gevoelt. Deze wordt integendeel,
in een geheel van tijdsverschijnselen opgenomen, sterker als noodzakelijkheid beseft.
In dit aan onzen eigen tijd aanknopende, uiterst spannende werk vindt men
natuurgevoel en behagen aan zintuiglijke waarnemingen in veel geringer mate dan
in Jud Süsz, waar het visuele, het plastische toch vaak nog doel op zichzelf was. Daar
werd ten slotte, niettegenstaande den psychologischen grondtoon van het boek, toch
zoveel aan het schilderachtige geofferd, dat de kern van het Joodse vraagstuk en de
Joodse ziel, ondanks al het aanwenden van diepzinnig kaballistische elementen en
de prachtige beginbladzijden van het Vijfde Boek, slechts zeer onvoldoende gepeild
werd. Erfolg daarentegen is volkomen anthropocentrisch geworden.
Den auteur van Jud Süsz vindt men echter terug in zijn machtige
massa-schilderingen. Nimmer zondert hij een individu af uit
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zijn omgeving, zonder die omgeving, in al wijder kringen, als groep, als milieu, als
klasse, als volk, als ras, en in haar ontstaan, beweging, streven, verandering, met
onvergetelijke helderheid weergegeven te hebben. Als een eigen, bezielde
persoonlijkheid, dynamisch gezien en synthetisch begrepen, heeft de massa niet
minder zijn aandacht dan de enkeling. En door haar steeds opnieuw in haar historisch
verband te plaatsen, doet hij haar op onvergetelijke wijze leven.
Dit is een van de kenmerkende eigenschappen, die dezen roman een zo uitgesproken
modern karakter geven. Een andere is de aard van Feuchtwanger's psychologie. Ik
zeide reeds dat de zielkundige beschrijving van mensen het voornaamste onderwerp
van zijn boek uitmaakt. Men verwachte echter geen ontledende schrijfwijze, zoals
bij den vroegeren psychologischen roman. Hij houdt zijn figuren schematisch: het
zijn geen mensen naar typen. Hij generaliseert. Abstracte bedenksels worden het
evenwel nooit: de schrijver weet hun genoeg leven te verlenen om hen, ondanks deze
vereenvoudiging, geloofwaardig te maken. Hij geeft hun omtrekken scherp aan, met
een neiging tot het excessieve. Toch vermag hij deze neiging voldoende te beheersen,
om zijn personen voor het caricaturale te bewaren. Men denkt aan een wemeling van
over een groot doek verspreide Breughelfiguurtjes; die van het tweede plan zijn tot
in onderdelen even nauwgezet getekend als die van het eerste, zonder dat het
perspectief ontbreekt. Alleen de centrale vrouwenfiguur vertoont een tederder, ietwat
geïdealiseerden toets, evenals dit bij de vrouwen in Jud Süsz het geval was. Deze
ganse, hoogst merkwaardige portretgalerij betekent overigens een intensivering van
het leven, die ons het recht geeft den auteur typisch romantisch te noemen. Hij tekent
met vollen inzet van zijn temperament, en veelal niet zonder een flinke dosis haat.
Maar in zover is zijn romantiek toch weder modern, als hier voldoende afstand tussen
den schepper en zijn emoties in acht genomen is. Een overdrijving in de richtingen
‘goed’ en ‘kwaad’, als bij de historische romantiek, komt niet voor, en het
temperament is omgevormd tot koel wrede, maar eerlijke en onpartijdige waarneming.
Het naar aanleiding van Die häszlicht Herzogin en Jud Süsz vaak ten onrechte
gebruikte woord ‘visioenair’ zou ik dan ook evenzeer voor Erfolg willen vermijden:
daarvoor werkt Feuchtwanger met te bewuste en overwogen middelen.
Een spoor van deze vinden we in sommige vaste en eigenaardige stijlwendingen,
die we ook in Jud Süsz aantreffen, en die duiden
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op wat men het episch decoratieve karakter van dit in grote trekken geschilderde,
zonder litteraire preoccupatie ontstane tijdsbeeld zou kunnen noemen. Ik noem slechts
enige voorbeelden. Op de eerste twee pagina's van Jud Süsz vinden we een opsomming
van al diegenen, die het kruisnet van landwegen van het hertogdom Wurtemberg
plachten te bereizen. Dit geschiedt met hetzelfde zinsbegin, vijftien tot twintig maal
herhaald. Dezelfde stereotiepe herhaling vindt men in den zinsbouw van Erfolg 1 §
13, vijf bladzijden lang. Een vaste stijlfiguur van Feuchtwanger dus.
Een tweede aanwijzing voor het episch karakter van dit werk ligt in het veelvuldig
gebruik van epitheta ornantia in Homerischen zin. Heeft de auteur eenmaal een
bevredigende karakteristiek voor een bepaalden persoon gevonden, dan neemt hij,
in de vaart van de vertelling, noch de moeite, noch den tijd, om bij de volgende
gelegenheid, dat diezelfde persoon optreedt, nieuwe, weer anders genuanceerde
adjectieven te zoeken om hem te kenschetsen. Het gehele, omvangrijke boek door,
blijft dezelfde persoon zodoende met de nu eenmaal voor hem vastgestelde,
onveranderlijke bijvoeglijke naamwoorden gedoodverfd, wellicht mede om hem
zodoende den lezer beter in de herinnering te prenten. Een hoogst eigenaardig procédé,
dat in een naturalistisch werk storen zou, maar hier aanvaardbaar is, waar men het
overigens minder frequent dan in Jud Süsz aantreft. Behalve bij de schrijvers der
oudheid en hun directe navolgers, zag ik het in zo sterke mate nooit door enig ander
auteur toegepast.
Als laatste, voor Feuchtwanger kenmerkende, stijlwending, zowel in Jud Süsz als
in Erfolg, noem ik de aan het Frans ontleende hier ietwat geaffecteerd aandoende
zinsconstructie waarin na een bepaling, onderwerp en werkwoord omgezet zijn. In
dezen trant: ‘Im Hauptsal der Möbelhändler schlief nicht gut’. ‘In München die
Wahrhaft Deutschen triumphierten.’
Tegenover deze technische overeenkomstigheden bleven hier echter achterwege
de in hun werkingen buiten de kunst liggende, occultische motieven van Jud Süsz.
Hier geen angst voor gebruikelijke, geen hang naar ongebruikelijke gevoelens.
Verwonderlijk is Feuchtwanger's vermogen tot het aanschouwelijk groeperen van
een uitgebreid feitenmateriaal. Aan een zeldzame kennis van het menselijk gemoed
paart hij een ongewoon inzicht in het wezen der politiek. Het staat wel vast, dat dit
boek tallozen zal leren, hun tijd, hun maatschappij, hun wereld beter te verstaan, en
bovenal het eigen hart. Door de volkomen lo-
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gisch geziene ontwikkeling der gebeurtenissen en karakters schrijdt deze ‘tragedie
van het recht’ haar onverbiddelijken weg, en geeft daarin het beeld van gans een
tijdperk, generatie, mensdom.
Wat ontbréékt, is de milde, verzoenende wijsheid die over die andere tragedie van
het recht, Arnold Zweig's Grischa straalt. Feuchtwanger mist stellig de artistieke
integriteit van Arnold Zweig, die meer in zijn eigen Joodsen volksaard is blijven
staan en daardoor zuiverder bleef. Arnold Zweig gaat misschien minder diep en vat
ook niet zó veel samen. Maar zijn menselijkheid en ethisch besef zijn ongetwijfeld
van hoger gehalte. Die ethiek interesseert ons hier niet op zich zelve. Maar zij kan
als litterair bestanddeel niet buiten beschouwing gelaten worden, omdat zij, ook en
vooral door het proces-gegeven, van de kunstwaarde en -betekenis der beide
vergeleken boeken niet is af te scheiden. Het doet er niet toe van welken aard zij is,
zelfs al ware zij volslagen negatief, als ze maar waarachtig is.
Feuchtwanger nu, evenals zo menig modern cineast, denkt te veel aan zijn werking
op het publiek. Wij erkennen zijn grootheid. Maar zonder die bijgedachte aan het
publiek, zonder dat kleine beetje effectbejag en opzettelijkheid, dat iemand van zijn
capaciteit toch eigenlijk niet nodig heeft, zou hij ons liever zijn. Wij misten dan
mededelingen als deze: ‘Erscheint gleichzeitig in sämtlichen europäischen Sprachen
und in Amerika’. Weliswaar wordt Lion Feuchtwanger door zijn machtig
kunstenaarschap boven zichzelf en zijn handigen opzet uitgeheven. Maar ten slotte
mag hier, na zoveel lof, niet ongezegd blijven, dat niet alleen naar zijn onderwerp,
maar tevens naar zijn allereerst beoogde doel, deze roman werd genaamd -: Erfolg!
1930
Lion Feuchtwanger, Erfolg, Drei Jahre Geschichte einer Provinz, Berlin, Gust.
Kiepenheuer 1930.
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Du Perron als dichter
Vriendin, grote vriendin, die nimmer zijt gekomen!
Traag zouden zijn uw voeten, doch uw handen breed
en hecht om beî mijn handen, want gij weet, gij weet
dat ik naar u verlangd heb in mijn diepste dromen
O, onbekende! 'k Zag u ééns toch: 'k was - vijf jaren?
hoog was uw kapsel, zwart, met enkele grijze haren,
Vóór een psyché, die koel en zuiver kaatste
terug uw beeld, dat zich, tweezijdig, plaatste:
bloot tot het middel, in mijn starend kinderoog.

Deze regels uit het sonnet Evocatio schrijf ik over, niet omdat zij een zo karakteristiek
staal zijn voor de gedichten van Du Perron, of tot de beste daarvan behoren
(integendeel!), maar omdat zij, als steeds onder andere gestalte terugkerend motief,
zo karakteristiek zijn voor wat ons zijn zieleleven beter kan doen begrijpen.
Naar mijn stellige overtuiging zal er, spoediger misschien dan men zou verwachten,
een tijd komen, waarin geen ernstige litteratuur-kritiek de methode en resultaten der
psycho-analytische wetenschap buiten beschouwing zal kunnen laten. Intussen zijn
deze voorshands nog te weinig tot de algemene inzichten van het grote publiek
doorgedrongen, om ze reeds thans genoegzaam, buiten litteraire of psychiatrische
vakkringen, in kunstbeschouwingen te kunnen betrekken. Slechts enkele gevallen
geven nog maar aanleiding zich met aperte gerechtigdheid op zodanig gericht
onderzoek te kunnen beroepen.
Het werk van Du Perron is zulk een geval. Het is immers overduidelijk, dat daarin
een, met sterke doch overmeesterde gevoelsgroepen verbonden, gewaarwording van
bedreigdheid vanwege de mensengemeenschap tot uiting komt. Deze zit vast aan
eerste ervaringen. De conflicten van toen worden thans in anderen vorm herhaald.
De dichter ontbeert de moeder der eerste levensjaren, hetgeen hem een smartelijk
gemis betekent van de verbondenheid met aarde, wereld en leven. Het door zijn
herhaling verscherpte samenstel der kindheidskwetsuren wreekt en bevredigt zich,
in deze poëzie, door een, met genoemde ervaringen als verweer gepaard gaand,
verhevigd zelfbesef. Een verhoogde behoefte aan bevestiging der waarde van het
eigen ik, is hiervan
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het gevolg. Vandaar de in den grond gedesinteresseerde, uiterst critische en
ontluisterende blik op mens en leven. De eigen driften, het eigen gevoel van
onveiligheid geven eenzijdig den doorslag bij de houding tegenover de buitenwereld.
Met Nijhoff heeft Du Perron zodoende den trek gemeen van het in zijn tegendeel
geperverteerde sentimentalisme. In wezen is dat een teveel tussen eigenliefde en
zelfhaat geslingerd, en in elk geval romantisch en egocentrisch gevoel. Het komt
neer op een in onvoldoende mate zelfstandig afgesplitst zijn van de donkere
omslotenheden, de eenheid gevende primaire verwantschap, der moederfiguur. Zo
wordt het gehele register der levensgewaarwordingen en der betrekkingen tot
medemensen, overal waar dit met het eigen zieleleven en de daarin gereed liggende
voorvormen der verbeelding in contact komt, eigenlijk als een pijnlijk ongeoorloofde
inmenging ervaren, een geüsurpeerd (vaderlijk) gezag.
Een zo verstandelijk bewuste, en op het beleven der werkelijkheid gerichte geest
als Du Perron verwerkte deze inmenging op een voor hem bij uitstek tekenende
wijze. De uit haar voortkomende neiging tot het excessieve immers, waarvan ‘de
mensen’ de directe aanleiding waren, ging zich, aldus door de fundamentele driften
gekleurd, vooral in emotionele, van koele waarneming losstaande voorstellingen
kenbaar maken, die echter beheerst bleven in vorm en uiting. Zij vertoonden een
soort chagrijnige overdrijving in het oordeel, alweer over diezelfde mensen, hun
instellingen, gewoonten, sentimenten, waarde.
Nooit zonder geest, nooit zonder de wrang ontgoochelde maar genadeloos alle
zwakheden blootleggende inzichten van een levenskrachtig en geoefend vernuft,
kwam deze overdrijving tot ons. Wij vinden haar in Du Perron's critisch werk, hevig
onbillijk en fel eenzijdig soms, maar altijd interessant; in zijn Cahiers van een Lezer,
vóór alles, die weldra in gematigder vorm en onder anderen titel ook voor een groter
publiek uitgegeven zullen worden. In zijn proza tevens; tastend nog in den roman
Een Voorbereiding (1917); strakker reeds en zekerder in zijn veel omstreden
novellenbundels: in Bij Gebrek aan Ernst (1928) eerst, en in Nutteloos Verzet (1929),
waarvan de voor ons land innoverende betekenis den criticus Lichtveld ontging.
Gerijpter uitgewerkt, en tot boeiende en gracieuze speelsheid opgeheven, vinden we
haar ten slotte terug in een belangrijk deel zijner poëzie, in Poging tot Afstand (1928)
en, volkomen creatief geworden, in Parlando.
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Ik noemde hierboven den naam Nijhoff. Waar deze zich echter ‘bewust behaagziek
en melancholiek’ toont, in de uitbeelding van een zijner talrijke psychische gedaanten,
kan men Du Perron wel bewust, maar niet behaagzuchtig achten. Integendeel lijkt
het, of zijn werk een zeker querulant genoegen schept in ‘the gentle art of making
enemies’. Hij beziet het leven van een hinderlaag uit: ‘franc-tireur’ bekent hij zich
in het aanvangsgedicht van dezen bundel. Hij maakt den indruk, zijn omgeving
achterdochtig en met tegenzin te besnuffelen. Overigens is hij daarbij zozeer van
zichzelf vervuld, dat zijn houding tegenover het leven hem ten minste evenveel
preoccupeert als het leven zelf. Die houding is, als vertraagde uitdrukking der
gegriefdheid van een kinderlijk gemoed, in de volwassen jaren romantisch destructief,
en voertuig van een gerationaliseerden wereldhaat. Niet klaaglijk elegisch overigens,
maar giftig efficiënt en weerbaar. Stekelig. De werkelijkheidszin ten aanzien van het
heden geneest den dichter van de prilste, lang vergeten verwondingen der jonkheid.
Omgekeerd ontvlucht hij echter ook de conflicten en den kwellenden onlust en onrust
van thans, door zich in het verleden te verdiepen. Een voorbeeld hiervan is het lange
gedicht: Hubertus bij Zon en Schaduw, dat ik in deze bespreking nog herhaaldelijk
zal moeten noemen. Vaker dan zulk een vlucht in jeugd-idylle vindt men echter het
mannelijk gevecht met de werkelijkheid.
Het naïeve, tot vertederde harmonie komende vermogen der blij spontane
gevoelservaring, dat men tegelijk met de kinderjaren pleegt te verliezen, is bij Du
Perron niet zonder meer spoorloos te loor gegaan. Reddeloos door het leven verslagen,
is het niet afgestorven, doch heeft zich geweerd door zich in zijn tegendeel te verkeren.
Het wreekt zich: het slaat terug. Er zijn verzen in dezen bundel, die een bitter
haatdragende, huiveringwekkend venijnige wraak op het leven inhouden. Dat dit
wapen zich uiteraard in de eerste plaats tegen hem richt, die het hanteert, ontneemt
het zijn wrokkend en wrekend karakter niet. En wat betekent zulk een poëzie anders,
dan dat in deze gewijzigde gedaante het goedvertrouwende kind van vroeger,
onherkenbaar verminkt, nog voortleeft? Een zeer oud en zeer wijs, zwaar beproefd
kind is het, wankelend tussen koortsig zelfvernietigende felheid en mismoedige
afweer. Misschien ware het echter, bij groter zielsgezondheid, een onuitstaanbaar
knaapje geworden. Bedreigd, bezeerd en gekweld leeft het nog, en doet zich zo, nu
het eenmaal volgens zijn natuur niet gaat, tegen zijn natuur in
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gelden. Wie zou durven zeggen, dat hierdoor een poëtische kans verloren is gegaan?
Want wellicht was, van den aanvang af, juist dit reeds de eigenlijke bestemming van
zijn oorspronkelijken aanleg.
Doordat Du Perron zijn gevoelens meestal met critischen geest controleert, geeft
hij zich zelden geheel zoals hij is. Alleen in zijn spitsvondige agressiviteit tegenover
de liefde, die hij, teleurgesteld en oververzadigd, met hartstocht bederft; tegenover
alle positieve en geijkte levenswaarden ook, zowel in zichzelf als in de burgerlijk
bevonden samenleving met haar hypocriet conventionele betamelijkheid, vertoont
deze dichter steeds een verbazingwekkende, uitdagende eerlijkheid, die aan
exhibitionnisme grenst.
Wat aan positief gevoel krachtig genoeg is, om door het ironisch criticisme heen
te breken, is intussen, hoewel schaamachtig verhulder, wel zeer echt. En het is overal
op ontroerende wijze gebonden aan het kind in den dichter, en den kindertijd.

Het kind dat wij waren
Wij leven 't heerlikst in ons vèrst verleden:
de rand van het domein van ons geheugen,
de leugen van de kindertijd, de leugen
van wat wij zouden doen en nimmer deden.
Kindertijd, op een eiland of in steden,
van wie reeds deugen wilden of niet deugen,
zuiverste bron van weemoed en verheugen,
verwondering en teerste vriendlikheden.
Het is het liefst portret aan onze wanden,
dit kind in diepe schoot of wijde handen,
met reeds die donkre blik van vreemd wantrouwen.
't Eenzame, kleine kind, zelf lang verdwenen,
dat wij zoo fel en reedloos soms bewenen,
tusschen de dode heren en mevrouwen.

Het gevoel voor zover het, in schaarse ogenblikken, bij Du Perron ongedeerd
doorbreekt, vindt een zeer eigen, dadelijk tot het kwetsbaarste hartgebied sprekenden
toon, die ons de vaak slordige of stroeve versificatie gaarne voor lief doet nemen.
Doch ook waar zonder meer weerzin, wrevel en ongenadige spot tot uiting komen,
zijn deze gedichten ten zeerste te bewonderen. Ik wil van deze soort geen voorbeelden
aanhalen, want
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schier alle zijn het lezen en herlezen overwaard. Ongetwijfeld laat deze kunst een
bitteren smaak op de tong na. Maar deze bitterheid geneest van veel vals gevoel, en
brengt nader tot een werkelijkheid, die al te teergevoelige zielen zal afschrikken,
doch aan virieler geesten door haar onmiskenbare levenswaarheid dierbaar en
onvergetelijk blijft.
Dit is niet het lugubere en ijskoude pessimisme, dat onder invloed van
Schopenhauer, de Indiërs, de natuurwetenschap en het positivisme, de litteratuur van
het einde der 19e eeuw beheerste. Het stamt er van af; maar het wordt doordrenkt
van een droog zakelijke, koel constaterende ironie, die wel zeer van onzen eigen tijd
is. De tijd der ‘poètes maudits’ is voorbij. Verlaine, het zwak verblinde maar
begenadigde kind; Corbière, de vertwijfelde, en Laforgue, de weemoedig sarcastische
weter; Baudelaire, de trots opstandige individualist; de hartstochtelijke en geniale
Rimbaud, die voor Verlaine even noodlottig werd als Douglas voor Wilde en Gauguin
voor Van Gogh -: hun tijd is voorbij en een nieuw, veelszins gelukkiger geslacht,
dat evenzeer hun brandend innerlijk leven als hun machtig technisch
uitdrukkingsvermogen mist, gaat over tot de orde van den dag (en welk een orde!).
Maar de nawerking hunner grote levens blijft onuitwisbaar. Wat iemand als Du
Perron met hen gemeen heeft (gelijk trouwens Slauerhoff), is de steeds door zelfspot
belaagde, doch nimmer uitgeroeide romantische houding van wereldleed en
wereldhaat. Wat hem van hen onderscheidt, is, dat hij, bij groter nuchterheid, geen
ogenblik zichzelf ernstig kan of wil nemen. Deze stem, die nooit uitschiet in vals
pathos, die nimmer uitdrukkelijk betoogt, maar vlakweg de wegen van een scherp
verstand nawijst, is nuchter zoals de Hollandse geest nuchter kan zijn. Maar achter
die nuchterheid, die zelfbeheersing is, leeft de aandoening van een nood, gelijk slechts
het sceptisch intellect eigen kan wezen, welke den alles en tenslotte zichzelf
vernietigenden twijfel als enig houvast uit de kennis der ervaringen meebracht.
Een al te grote achterdocht tegenover de waarachtigheid van ‘letterkundige’
schoonheid ontneemt Du Perron's vers intussen, bij zoveel winst, wellicht enkele
van zijn beste kansen. De onlust ener levenshouding, die, zonder zelfbegoocheling,
als voor velen der besten ook voor hem in dezen tijd slechts negatief kon zijn, vrat
ten leste misschien enigszins de zuivere dichterlijke mogelijkheden in zijn natuur
aan. Over de winst aan oprechtheid kunnen wij ons slechts verheugen, zolang zij de
schoonheid
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niet aantast. Maar blijvend behoeft dit eenzijdig overwicht van een ten top gevoerd
verisme niet te zijn. Waartoe reeds thans Du Perron ook aesthetisch in staat is, leert
de reeds genoemde Hubertus-afdeling van den bundel.
Wij zagen dat het werk van Du Perron onlitterair is, in den besten zin. De titel
Parlando geeft reeds aan, dat hier de eenvoud en directheid van het gesproken woord
werd nagestreefd, in tegenstelling tot het meer zangerige en galmende ener
declamatorische poëzie. Verlaine's voorschrift: ‘Prends l'éloquence et tord lui son
cou!’ is hier met overtuiging toegepast. Toch moeten we een onderscheid maken
tussen des dichters intentie en het resultaat. Waar hij zich, misschien ongewild, niet
te nauw aan zijn anti-aesthetisch programma houdt, waar de spreekstem in een
zangstem overgaat, ontwikkelt hij een kant van zijn talent, die wij niet gaarne zouden
missen. Als voorbeeld van zulk een meer zuiver poëtische schoonheid noemde ik
Hubertus bij Zon en Schaduw.
Dit merkwaardige, negen bladzijden lange gedicht neemt een aparte plaats in Du
Perron's oeuvre in. Het is zeer duister, en verschilt ook reeds als zodanig van zijn
overige werk. Ik kan me voorstellen, dat een onwelwillend lezer er zich ietwat
gemystificeerd door zal geloven, en ironisch, met de woorden van het Parelhoen uit
Chantecler, zal uitroepen: ‘Ah! j'ai compris le dernier mot!’ Geduldig en moeizaam
moet men zich in deze verzen inwerken, eer ze begrijpelijk worden. Het loont echter
de moeite, deze vreemde kronkelwegen van gevoel en zeggingswijze te volgen. Hier
is de ironie niet hard en wreed meer, maar van een liefderijke vertedering. Licht,
sierlijk, geestig zonder zwaarmoedigheid, benadert de dichter het kind dat hij geweest
is; en dit met een weergaloze kennis der gevoelige kinderlijke verbeelding die voor
een volwassene verwonderlijk lijkt. Ten zeerste onderscheidt deze toon zich van het
in den verderen bundel overheersend sarcasme. Zijn verzen dragen er de sporen van:
ze zijn klassieker bewerkt, gedragener, welluidender. Hun lichter en zwieriger
bevalligheid vormt in dit oeuvre een tegenspraak, die een der elementen uitmaakt
waardoor Anthonie Donker kon schrijven over een ‘tweeslachtige persoonlijkheid,
die een kruising is van een hoveling uit den pruikentijd en een hedendaags franctireur’.
Al meen ik, dat des dichters pessimisme veeleer recht geeft van een nabloei uit de
19e eeuw, dan van den pruikentijd te spreken.
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Wat de lectuur van Hubertus zo moeilijk maakt, is, dat de dichter, herinneringsbeelden
uit zijn prillen kindertijd overpeinzend, naast- en doorelkander twee
waarnemingsvelden, twee gedachtengangen laat optreden, zonder hun overgang in
elkaar te begrenzen of aan te duiden. Hij laat het jongetje Hubertus zien door diens
eigen ogen, in het landschap zoals het zich aan het kind voordoet, en met diens eigen
kindergewaarwordingen en -overdenkingen. Daar doorheen, en niet daarvan
onderscheiden, geeft hij echter tegelijkertijd zijn eigen volwassen herinneringen aan,
en treedt in beschouwingen over datzelfde kind en datzelfde landschap. Het resultaat
van dit wonderlijk dubbelzinnig procédé is weliswaar verwarrend, maar heeft
niettemin een zeer eigenaardige bekoring. De Pirandelleske dooreenmenging der
verschillende realiteiten (op andere wijze ook in de prozabundels te vinden), eindigt
hier in een samenkomst van den dichter met het kind dat hij was. In dezelfde,
zodoende nog eens dubbel onwerkelijk geworden omgeving, zit
‘hij-die-niets-meerwacht naast wie-hem-nooit-verliet’.
Zo zien we ook in dit belangrijke gedicht het overwicht van des dichters kinderjaren
in zijn zieleleven. De totaal-indruk, die het, met zijn vreemd archaïserende elementen,
nalaat, is die van een gobelin, waaraan men de bekorende taferelen van een schoner
weleer afleest. Ook aan een broderie doet het denken. Want dit wijze kind Hubertus,
wanneer het bijwijlen ouder dan zichzelf is, wordt zijn eigen mama op de wijze
waarop de moeder van Karel de Nerée tot Babberich de prachtigste doeken borduurde
volgens motieven van haar zoon.
Parlando geeft echter meer dan dezen invloed der kindsheid. Een litteraire
verschijning als Du Perron heeft te veel kanten aan zich, om hem uitsluitend van
dezen gezichtshoek uit te kunnen overzien. Naast de grote nawerking der
jeugd-sentimenten staat de geobsedeerdheid door den dood, die misschien slechts
een door verdringing omgekeerd doodsverlangen is. Deze inversie is verklaarbaar.
Waar het leven, van alle mildheid ontdaan zo tot op de harde kern verrafeld, vernield
en met grenzenloze scepsis doorschouwd werd, is de herhaaldelijk weerkerende
overwinning der doodsdreiging, van den gruwbaren angst voor het onontwijkbare,
alverslindende Niets, op de levenszatheid, niet te verwonderen. Waarmede dus de
moeder-imago zich in een vader-imago omzette. Terecht wijst Kelk er op, dat dit
hoofdmotief als dood, moord, zelfmoord en sterven het voornaamste bestanddeel
der vertellingen van Nutteloos Verzet uit-
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makend, wellicht juist aan een in aanleg overgrote vitaliteit toegeschreven moet
worden.
In de sonnetten Een grote Stilte, en Leven is goed, wordt dit doodsgevoel reeds
op indrukwekkende wijze uitgesproken. Het vindt zijn apotheose in het bereids
vermaarde Gebed bij de Harde Dood. In zes bladzijden van elk vier vijfregelige
strophen weet het zich daar in zijn onmiddellijkst onthulde gedaante te handhaven.
Ik ken nauwelijks een tweede gedicht, waarin met zo dwingend suggestieve kracht,
met zo adembenemende hevigheid, de dierlijkst menselijke doodsangst tastbaar
gemaakt werd. Al was het alleen reeds om dit enkele gedicht, zo pakkend ondanks
zijn onzuiverheden, kan niemand meer Du Perron's blijvende plaats in onze poëzie,
en de grootheid van zijn dichterschap betwisten.
Transcendentale opvattingen overigens, overwegingen betreffende een God; en
persoonlijkheid-verwijdende (en -verzwakkende) gevoelens als mensenmin of
belangstelling voor een mensen- of volksgemeenschap; zij alle zijn niet te vinden in
dit werk, dat daardoor slechts zeer gedeeltelijk het geestelijk leven van onzen tijd
weerspiegelt. Maar in zekeren zin maakt die afwezigheid juist de kracht dezer poëzie
uit. Zij ontkomt erdoor aan het gevaar, in algemeenheden of abstracte begrippen te
vervallen, welke beide, tenzij bij de allergrootsten, dodelijk voor haar plegen te zijn.
Dit werk vertoont dan ook een groter mate van natuurlijkheid, dan een meer
bovenwerkelijke (met een vreemd woord: surrealistische) of uitdrukkelijke (met een
vreemd woord: expressionnistische) kunst eigen is. (Slechts de Hubertus-verzen zijn
wellicht surrealistisch te noemen: een aaneenschakeling van gedachtenverbindingen
zonder uiteenzettende redelijkheid.) Natuurlijkheid kenmerkt Du Perron's geboren
dichterschap. Zij doet hem het ‘litteraire’ woord, als indirect en onnauwkeurig, en
vooral als te verwijderd van de werkelijkheid, schuwen. Hij heeft deze zeer zeldzame
eigenschap met Dèr Mouw gemeen, die echter, levend in geweldige vervoeringen,
ondanks dit eclectisme in woordkeus, de meest uitbundige welsprekendheid tot poëzie
maakte. Dat bij Du Perron van zulke mystische extaze geen sprake is, behoeft, bij
zijn gans andere geaardheid, geen betoog. Reeds zijn alles aanvretende ironie verzet
zich hiertegen.
Donker mist dan ook in dit werk een ‘demonischer brutaliteit, ongewild, gedreven
en bezeten’. Bij dezen scherpzienden, doch
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voornamelijk Duits georiënteerden essayist valt dat niet te verwonderen. Wij vragen
echter, terwille ener rijke geschakeerdheid onzer letterkunde, volle erkenning van
het bestaansrecht van Du Perron's meer Latijnsen inslag: zijn verstandelijkheid, zijn
bestudeerde roekeloosheid, zijn onder alle omstandigheden weloverwogen houding.
Aan deze laatste danken wij den soberen vorm, die zij zijn vers oplegde.
Want bij alle cru-heid ontbreken hier taal-excessen. In de serie reisherinneringen
Kwartier per Dag, uit den bundel Poging tot Afstand, werd nog het vrije vers, op
modernistischen trant, toegepast. Evenals zo menig dichter vóór hem, - in de eerste
plaats die der Romantiek -; evenals ook uit zijn eigen generatie Den Doolaard,
Slauerhoff, Kuyle, Van Wessem (deze deskundige inzake piraten), Marsman en
zovele anderen, zocht Du Perron zichzelf en zijn tijd te ontkomen in de
ongebondenheid van avontuur en van reizen. Maar vergeefs! hij ontgaat zichzelf
niet; ook dit bleef
décor voor ikke:
ik loop met ikke,
vermoeid van ikke, verveeld door ikke
(uit: Poging tot Afstand).

En in Lied van Avontuur (Voor een Vitale Jeugd), uit Parlando, drijft hij den spot
met deze exotische stroming, die ook hem zelf meegevoerd had. In genoemde
reisnotities nu hanteerde de dichter het vers-libre weliswaar met lenigheid, smaak
en boeiende trouvailles, maar misschien tezeer onder invloed van Larbaud, Van
Ostayen en Morand. Zijn versvorm van thans is geslotener en metrisch regelmatig,
doch op dien grondslag vol van de kleinere vrijheden, afwijkingen en
onvolkomenheden, die onder de jongeren sedert Weruméus Buning als geoorloofd
beschouwd worden.
Als psycholoog, en in zijn proza, is Du Perron leerling van Gide en vooral van
Stendhal. In zijn minnepoëzie wees Donker den invloed van den oververnuftigen
Hooft aan; Du Perron heeft dan ook een uitgavevan Hooft's Minne-Dichten
bezorgd(1926). De liefdesverzen van Du Perron zijn nooit zonder onbegrensde
vrijmoedigheid waar het de kleine, destructieve bijgevoelens betreft, die meestal
verdrongen en bijna steeds onuitgesproken blijven. Dit cynisme zoekt den zelfkant
des geestes. Zijn caricaturen zijn striemend gelijk de prenten van Daumier. Wij
vinden hier den koel wreden, ontleedkundigen blik terug der Franse
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moralisten, van een Rochefoucauld, Vauvenargues, Montaigne. Maar de dichter mist
alle serene gemoedsrust (en ook alle zwaarwichtigheid), die hem aan zijn uitkomsten,
om hun zelfs wil, een andere, onbevangener, onbaatzuchtiger, objectiever betekenis
zou doen hechten. Daarvoor is zijn gevoel steeds teveel, en op de pijnlijkste wijze,
persoonlijk bij hen betrokken. Hij blijft slechts de levendige weergever der veelszins
gevarieerde, concreet en plastisch geziene, situaties van het individueel sentiment,
voor zover een ontworteld maar nog levenskrachtig pessimisme dit leidt.
Niet onaardig, en m.i. volkomen terecht, schrijft dan ook Anthonie Donker: ‘Men
kan, als hij aan de verwachtingen beantwoordt, van hem een herleving van het
gelegenheidsgedicht verwachten, van den dichterlijken brief, zooals Horatius en
Ovidius hem schreven, van de boutaden, serenaden, invitaties, billetsdoux (of durs)
op rijm, waarin de oude Fransche dichters uitmuntten. Du Perron zou puntdichten
moeten schrijven, tuyters, schokken en quicken zooals Roemer Visscher ze schreef,
hekelingen, grafschriften, embleempoëzie (die trouwens in de rijmprenten aarzelend
weer het hoofd tracht op te steken).’
Onder Fransen invloed alweer, ouden en modernen, is Du Perron typisch rationalist,
zonder metaphysische belangstelling. Hij is een individualist, die allen
gemeenschapszin als strijdig met zijn temperament, alle mystiek als te vaag voor
zijn op het exacte gerichten geest, onverbiddelijk afwijst. Niet begrensd door
onveranderlijk vastgelegde overtuigingen van het verstand, niet gelovend aan
zekerheden van het gemoed; zodoende in geen enkele algemener eenheid opgaande,
door geen enkele overgeleverde instemming gedragen, vindt deze dichter alleen in
het eigen ik, en in terugkeer tot deszelfs jeugdgestalte, vasten grond. Geen wonder
dat hij, onder die omstandigheid, en nu hij eenmaal niet alleen op de wereld leeft,
als het ware geabonneerd is op botsingen en teleurstellingen, waarin hij overigens
een soort grimmige bevrediging, want bevestiging zijner inzichten en verwachtingen,
weet te vinden.
Hij staat, niet naar zijn psychologischen inhoud maar krachtens zijn psychologische
structuur, midden in de gevoelswijze van dezen tijd. Zonder elegisch zelfbeklag,
zonder illusies, vindt hij kracht in de trotse beheersing van een scherp inzicht.
Daarmede schendt hij de sentimentele of amoureuze verwikkelingen, en de
huichelachtige of burgerlijk onechte lelijkheden des gemenen levens. De stuttende
duurzaamheid daarvan is hem ontvallen.
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Zijn enige troost is: begrijpen en zeggen. En de laatste waardigheid van het persoonlijk
leven verlegt hij naar de niets ontziende openhartigheid van het woord, het
onmiddellijke, nuchter formulerende, concreet zakelijke, niet pathetische woord.
Alleen gelijkgezinden inmiddels zullen met smaak aanzitten aan dezen dis, die ‘meer
suers dan soets’ biedt.
1930
E. du Perron, Parlando. Maastricht en Brussel, A.A.M. Stols, 1930

Vitalisme en teleurstelling
Hij is blond: niet helblond maar asblond. Hij heeft blauwe ogen, maar zij neigen naar
het grijze en zijn slechts bij ogenblikken fel van kleur. Zo is zijn hele persoonlijkheid
niet stralend maar eerder schitterend. Haar aspect wisselt naar de momenten en een
driftige leefdrang uit zich intermitterend, krampachtig en eruptief.
Aan twee culturen vormde zich dan ook zijn geest. Het zijn de beide polen waarop
beurtelings, naar zijn voorbeeld, een hele groep jongeren af koerste. Schematisch
kan men ze modern en klassiek noemen, in den zin zoals deze begrippen
respectievelijk in de nieuwere Duitse en de vorig-eeuwse Engelse dichtkunst gedaante
kregen. Marsman's voorkeur ging naar een soort bestendige basis, waarop hij, niet
vrij van A. Roland Holst's invloed, een eigenlijk in hoofdzaak regelmatige muzikale
poëzie schreef. Van uit de grondslagen van zijn aanleg echter flitste daaruit telkens
weer het, essentieel in den na-oorlogsen tijd staande, onmiddellijke, vereenvoudigde
vers op. Dat was dan een expressief verhevigde, bijkans epileptoforme uitbarsting.
Marsman denkt in schemata. Rudimentair vindt men bij hem nog steeds Holst's
bekende, veel misbruikte vocabularium terug, met ‘helder’, ‘voorgoed’ etc. etc. Diens
invloed, (naast dien van Rilke), is, voor de figuur van Marsman, minder vreemd dan
het lijkt. Eigenlijk zou men, althans voor een gedeelte van Marsman's gemoedsleven,
eerder van een zekere verwantschap kunnen spreken. Beiden denken, ervaren en
gevoelen in vaste en gesloten voorstellingsgroeperingen. Wat ik voor enige jaren, in
een persgesprek, over A. Roland Holst opmerkte zou enigszins, zij het in zeer veel
mindere mate, voor dezen kant
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van Marsman kunnen gelden: ‘Hij is monomaan... door gebrek aan waarneming en
ervaring... bevangen in autistische denkvormen, zich afsluitend tegen de correctie
der realiteitservaring. Hier is de Dichter weer de geboren ziener: een illuminé, een
initié, van één enkel idee bezeten. Een woordenschat van geringe uitbreiding, veel
herhalingen. Een naar binnen gekeerde blik, zonder belangstelling voor de
buitenwereld en ‘gezond’ gevoel voor de ‘werkelijkheid’.
Gelijk gezegd, zou hiermede, en onder de gemaakte reserve, slechts één zijde van
Marsman's ‘dubbele voorhoofd’ gekenschetst worden. Tegenover de sfeer der
Engelsen, van Rilke en van Holst, staat die modernere van de Vlamingen, de
jong-katholieken en het Duitse expressionisme. Het is op deze tweeledigheid, dat
het gehele karakter van Marsman's werk en wezen berust. Tweeledigheid - geen
volledigheid. Want afwisselend, doch niet verenigd, treden de beide aspecten van
zijn poëtisch gemoedsleven op. Den overgang van het ene naar het andere heeft hij
zelf zo gelukkig geformuleerd, toen hij Nijhoff's tweeden met diens eersten bundel
vergeleek. Het oordeel (in De Lamp van Diogenes, blz. 33), is zeker ook op den
auteur zelf van toepassing: ‘- een inboeten van een der eigenschappen waardoor
Nijhoff eertijds onze poëzie vernieuwde, een element, dat men hem onuitroeibaar
ingeschapen dacht, en dat nu evenredig aan het wassen van klassieke kenmerken
krimpt: ik bedoel de poëtische inventie, het dichterlijke ontdekkingsreizen, de liefde
voor creatieve alchemie’.
Bij Marsman echter doet zich in deze niet zozeer een ontwikkeling voor dan wel
een schommeling. De aesthetisch klassieke geestesrichting van b.v. de
Penthesileia-afdeling werd in andere gedeelten van Paradise Regained, zoals in de
verzen Sneeuwstorm en Les soldats de Dieu, weder goeddeels opgegeven voor een
teruggang tot wat wij nu maar de oorspronkelijke jeugdkern zullen noemen. In Witte
Vrouwen1. herstelde de slingerbeweging zich weer naar den kant van het ‘poëtische’.
Weliswaar is het herwonnen overwicht van den gebonden vorm er noch compleet,
noch algemeen: de ambivalentie doordringt alles. Toch is een zo snelle overgang als
deze laatste, in nog geen drie jaren, niet zonder gevaar. Er is kans, dat de wezenlijke
eigenaardigheid van den aanleg definitief zal schuilgaan in de meer tot evenwicht
gekomen latere, aesthetische, vormvoltooiingen. Iemand als Slauerhoff vertoont, bij
alle verschil van het modernistische uitgangspunt, analoge veranderingen, maar
geleidelij-
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ker. Alleen Du Perron zit te hevig en overtuigd in zijn van het harmonische en schoon
evenwichtige afwijkende gemoedsbevindingen vastgevreten, om daar ooit van los
te komen: Zij zijn één met zijn wezensgrond, en zullen zich integendeel met de jaren
markanter ontwikkelen, uit hoofde van zijn eigenzinnig, koppig, vasthoudend en
stijfhoofdig temperament. Marsman intussen moge toezien dat hij, om het tegenover
zijn soms te vooropgezet schoonheidlievend streven eens huiselijk uit te drukken,
met het kind zijner excessiviteit niet het badwater zijner oorspronkelijke bestemming
weggooit.
Marsman zelf is zich overigens van de dualiteit in zijn wezen terdege bewust. Hij
wil haar, niet ten onrechte, als een verrijking en verruiming zijner persoonlijkheid
uitdrukkelijk handhaven en erkend zien. Ik verwijs den lezer naar zijn nawoord bij
den derden druk van Paradise Regained, waarin hij hiervan getuigenis aflegt.
In sommige gedichten van Witte Vrouwen bereikte Marsman een
bewonderenswaardige soberheid, groter zelfs dan in de beste verzen uit Penthesileia.
Van een gedicht als Berusting 1 zegt J.C. Bloem treffend, dat het ‘in zijn naaktheid
haast het proza nadert’ hij noemt in dit verband Jacob Israël de Haan, en beschrijft
den toon als niet elegisch weemoedig, maar villonesk helder en hard. De korzelige
kracht en taciteïsche gedrongenheid, die een ander beoordelaar in Marsman's critische
proza bewonderde, treft men ook dikwijls in diens verzen. Zij vinden dan dat
onmiskenbare accent van grootheid, dat zich nog slechts tot de meer concrete dingen
van het bestaan zou hebben te richten, om voor iederen lezer volstrekt
onweerstaanbaar te worden. Tot zijn eigen dichterlijk nadeel is Marsman echter, om
wederom met Bloem's woorden te spreken, ‘een bij uitstek spiritueel, zelfs
intellectueel dichter, die krachtens zijn aard de mensen en de dingen niet anders kan
zien dan in grote verbanden, de lijn der gevoelens en gedachten onmiddellijk naar
hun oorsprongen doortrekt’. Marsman is, bij alle felheid van uitdrukking dan ook
geenszins spontaan of impulsief te noemen. De opmerking geldt ook voor zijn proza,
De Vliegende Hollander (1927) en De Vijf Vingers (1929). Hij is meer auditief dan
visueel, en neigt daardoor tot abstracte woordenkeus.
Een aanwijzing voor het harmonisch muzikaal, en meer afgetrokken dan beeldend
karakter van Marsman's versificatie, in tegenstelling tot een meer een werkelijkheid
dienende techniek, is op zichzelf reeds gelegen in de omstandigheid, dat een weg,
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als door hem afgelegd van zijn eerste tot de latere verzen, mogelijk was. Het
onderscheid, dat overbrugd werd, bleek alleen een verschil in tijdelijk accent te
betreffen. Dat de dichter van Witte Vrouwen zich, meer dan vroeger, een enkel maal
op het rijm laat drijven (b.v. in de aanvangsstrophe van het eerste gedicht), schrijf
ik hieraan toe, dat zelfs in het uitgesproken motorisch, modernistisch deel zijner
verzen, de elementen dezer poëzie, naar haar diepsten aard niet plastisch zijn, maar
meer op het gehoor berusten. Een anderen keer leidt dit tot storende en
onverantwoorde enjambementen; en weinig technische fouten zijn hinderlijker. Een
klassiek voorbeeld van een afschuwelijk lelijk enjambement blijft voor mij altijd het
volgende, dat door Jan Prins werd toegepast:
Chineezen met hun onbehaard
Gelaat, etc.

In het eerste vers staat het slotwoord op die plaats uitsluitend om het rijm te dragen,
aldus een onbedoelden nadruk verkrijgend, die het uit eigen aard niet toekomt, en
den regel bijkans belachelijk doet klinken. Zo erg maakt Marsman het niet; toch werd
de technische toevalligheid, die in het algemeen zeer vruchtdragend kan zijn, ook
bij hem niet steeds van haar remmende bestanddelen gezuiverd. Dit nu is mede een
symptoom van het toenemend tekort aan concreta van deze poëzie. Niet het feit, dat
Marsman's ‘sensitiviteit calvinistisch beperkt’ zou zijn, gelijk Slauerhoff meent,
beschouw ik als de oorzaak daarvan, maar veeleer het hierboven aangeduid
overwegend acoustisch karakter van zijn vers.
Zijn critiek was in wezen vooral op zielkundige indrukken gegrond. Hoewel haar
psychologische bemoeiing de versterking en de vernieuwing van het
uitdrukkingsvermogen voorstond, bereidde zij bij de jongeren van Vrije Bladen, in
tegenstelling tot haar bedoeling, een terugkeer voor tot het aesthetische vormbeginsel
als maatstaf van het poëtische. Ook hier openbaarde zich de vruchtbare
tegenstrijdigheid in Marsman's aard. Hij kende aan zijn voornaamste criterium, het
vitalisme, een zich in den loop der tijden allengs wijzigende gevoelswaarde en
betekenis toe. En dit in overeenstemming met de veranderingen die zijn eigen poëzie
ging aanwijzen. Voor dezen impressionistischen, lyrisch subjectieven criticus moest
elke neiging tot verstelseling afkeer opwekken. Strikt eerlijk, maar den sterken drang
gevoelend om van ogenblik tot ogenblik vol leven te zijn,
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zag hij in tweeërlei weegsteen geen gruwel maar een behoefte van zijn natuur. De
term vitalisme duidde slechts aan, wat zijn instinct als dichter hem in een gegeven
periode als aan zichzelf verwant deed voelen.
Dat zijn opwekkingen - dit woord past hier beter dan ‘critieken’ - een averechtse,
aan haar eigen inhoud tegenovergestelde uitwerking op zijn generatie-genoten der
eerste periode hadden, is te verklaren uit de polariteit, de slingerbeweging die
Marsman's zieleleven kenmerkte. Telkens immers wanneer hij één zijde van zichzelf
naar voren bracht, werd daardoor ook alreeds het zwaartepunt van de
tegenoverliggende kracht voelbaar. Want zijn gemoed kon zich alleen in uitersten,
en dus op weg naar uitersten, verwerkelijken. Toen hij bemerkte, dat hij met niemand
achter zich in de woestijn stond te roepen, moet hem dit ten diepste teleurgesteld
hebben; maar voor hemzelf en zijn werk is het waarschijnlijk de redding geweest in de benauwenis van een groep volgelingen zou iemand als hij gestikt zijn.
Theoretisch heeft Marsman de aesthetiek van 1910 nooit verdedigd. Maar door
zijn bemiddeling hadden de dichters van die generatie groten invloed op de
ontwikkeling der nieuwere poëzie. Meer door Marsman persoonlijk dan door zijn
oeuvre. Dit verwonderlijke feit is niet te ontkennen. Ik zeg niet, dat Marsman bewust
dien invloed gewild of zelfs maar voorzien heeft. Doch dezen ‘tiende’ penning zouden
de jongeren nooit opgebracht hebben, zonder het voorbeeld zijner persoonlijke
houding ten opzichte van de dichters van 1910 en zijn - gerechtvaardigde bewondering voor hen. Ik ga verder: zij zouden hen nooit gekend hebben, in die
mate. Marsman sanctionneerde practisch de dichters van 1910, en over zijn hoofd
heen greep men naar hen terug. Nogmaals: ik doel nu niet op zijn (vroegere) poëzie,
en ternauwernood op zijn critisch werk. Ik spreek over de propaganda, die van zijn
particulier, levend exempel uitging. Want hij bleef, terecht misschien en overigens
noodzakelijkerwijs, halverwege in de traditie steken. Hij had wel, en meesterlijk, de
positie der jongeren, maar niet die van zichzelf afgebakend. Hij streed den strijd niet,
radicaal, ten einde. En zij hoorden niet naar zijn woorden, maar keken naar zijn
daden. Levenseerbied en practische wijsheid weerhielden hem ervan,
baatzuchtig-paedagogisch en utilistisch het eenmaal gegroeide geheel te verloochenen.
Hij zag er integendeel de grote historische betekenis van in. Maar daardoor miste hij
de dwingende
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eenzijdigheid van een consequent leider. En zelfs zijn notoire grote-mond kon
zodoende de averechtse en in deze richting onbedoelde inwerking zijner levende
persoonlijkheid niet verhinderen.
Zijn critisch werk droeg er de sporen van, dat de vlag van de vitaliteit steeds meer
de aesthetische lading moest dekken.
Marsman had, vooral in den beginne, het gevoel dat hij zijn jonge publicerende
leeftijdgenoten over het betreurenswaardige feit, dat Nederland, buiten den
wereldoorlog geïsoleerd gebleven, aan de grote geestelijke stromingen, in de eerste
jaren na '18 in Europa ontstaan, vreemd was, moest heenhelpen. Marsman Consolator
dus? Animator vooral. Meer dan een aanvoerder, was hij een aanvuurder.
Na langen tijd van stilzwijgen heeft Marsman in 1930 een plaquette van tien
gedichten doen uitgeven, ‘geschreven’, gelijk het colophon vermeldt, ‘in het najaar
van 1929’. Een verzameling van een slechts zo gering aantal verzen, welke
bedenkingen men ook daartegen zou kunnen koesteren, heeft toch dit voordeel, dat
men onwillekeurig langer bij elk gedicht blijft toeven. De poëzie van Marsman is
dat altijd waard. Verbluffend is de wijze, waarop hij den lezer meesleept.
De aard van Marsman's begaafdheid bestemde hem voor de betekenis die hij
verkreeg. Hij muntte uit door den gelukkig geslaagden nadruk, waardoor hij met
nieuwe en veelal sobere middelen zijn verzen expressief deed zijn. Hun val, hun
beweging, prent zich den lezer dwingend, schier gewelddadig in. Wat bij vele anderen
een gezonde, maar voor den toeschouwer minder aantrekkelijke oefening zou worden,
was bij hem geoefendheid. Geen gymnastiek, maar sport. Ik meen die geoefendheid
waarmede, zonder bewuste vooroefening, zonder het te weten, een kat zijn spieren
onder bedwang heeft. De verraderlijk katachtige beweging dezer verzen overvalt,
overrompelt u. Marsman verdiept zich niet. Maar verblindend scherp belicht hij een
treffend ogenblik van verheftigd inzicht, gevoel, leven. Toch wordt dan, in haar
hoogste en draagkrachtigste betekenis, deze als met boksersvuist ruw getroffen
werkelijkheid slechts bij wijze van instantané aangeraakt. Ik noemde Marsman meer
schitterend dan stralend. De wezensgrond der dingen wordt, snel benaderd, als een
coulissedoek neergezet. De, haastige, indruk is overweldigend en feilloos, de werking
effectief. Maar het (psychisch) materiaal is ondeugdelijk: wat het publiek bewondert,
keurt de brandweer af als niet vuurvast.
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Want Marsman is in zijn diepste hart, ondanks al zijn stormachtige pogingen het
leven in zijn kern op heterdaad te betrappen, daarvoor teveel aestheet. Te weinig
electrisch, teveel eclectisch. Teveel op de ‘uitwerking’ gericht. Te weinig philosooph,
als men dit zwaarwichtige woord voor een dichterlijk begrip zou willen gebruiken.
Hij is, ten aanzien van de levenswaarden die hij in zijn werk tegemoet treedt, niet
onbaatzuchtig genoeg. Ik bedoel hiermede, dat hij - te onmenselijk uitsluitend dichter
- hen nooit zó tegemoet treedt, dat hij geen rekening meer houdt met hun
vertolkingsmogelijkheden. Het moge ten opzichte juist van Marsman als een paradox
klinken, nu hij zelf ons, jaar in jaar uit, dit wapen, tegen anderen, in de hand trachtte
te drukken: maar zijn persoonlijkheid, zijn poëzie zijn, van binnen, te weinig vitaal!
En dat hij steeds den maatstaf van vitaliteit met zo vurige overtuiging, zo consequent
en onbarmhartig, in zijn critische beschouwingen kon aanleggen, dikwijls ontstellend
raak, valt m.i. vooral aan een, niet bewust geworden, overcompensatie van zijn eigen
tekort in deze toe te schrijven.
Doch bovendien: levensintensiteit volstaat niet als levensinhoud. Gevoel, karakter,
verbeelding; wijsheid, rede, inzicht, dit alles kan mèt of zonder de door Marsman
aangeprezen en nagestreefde hevigheid tot dichterlijke werkelijkheid geraken. De
benoemde eigenschappen zullen, van sterke levenskracht doortrokken, wellicht groter
mogelijkheden hebben om poëzie te worden, dan zonder deze. Sterke levenskracht
zonder meer vervangt die eigenschappen echter evenmin, als een spiegel in een
donkere kamer van nut kan zijn. Marsman heeft ongetwijfeld wel meer pijlen op zijn
boog, dan vitaliteit alleen. Maar, voorshands, te weinig.
Levenswil, levenshonger. Het zijn loffelijke dingen in een groeiende
persoonlijkheid, een groeienden tijd. Doch ze duiden op een leegte, die nog niet
vervuld werd en zijn als uitsluitend voedsel te weinig consistent. In zijn jonge jaren
begreep Marsman blijkbaar het voor den modernen mens onontbeerlijke ener
gevoelsdiscipline. (Iets anders dan een aesthetische reserve). Ware hij, later, zover
gegaan, dat hij tot het katholieke geloof bekeerd was, aan welks drempel hij zo vaak
verwijlde, dan was het misschien anders gelopen. Maar zowel zijn intellectuele
eerlijkheid als zijn in wezen aesthetische levenshouding konden hem dezen stap niet
veroorloven. In de Roomse gemeenschap had hij wellicht de innerlijke richting en
vastheid gevonden, die alle streven naar uiterlijke vastheid, om niet te zeggen
hardheid,
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aan zijn aandacht onttrokken had. Het is niet de eerste keer (denk aan Montherlant!),
dat wie niet rooms kan zijn, romeins wil wezen. Katholiek, had hij vermoedelijk
spelenderwijs die grotere, minder brillante en expansieve bezinning bereikt (zij het
misschien ten koste zijner beminnelijkste faculteiten), die hem nu, zo ooit, slechts
door een lang en moeizaam dolen ten deel zal vallen.
In elk geval zal hij, gelijk zovelen, ook indien hij zijn isolement handhaaft, wel
altijd met iets als verlangen voor de poorten der ‘cathedralen’ blijven talmen; en dit
tot vreugde der Gemeenschap, thans met een hoofdletter. Reeds verkregen zijn werk
en invloed, naarmate de oorspronkelijke kiemen van bewustzijnsverheldering
uitgewerkt geraakten, ‘terugwerkende kracht’. Zij werden reactionnair; zelfs
Binnendijk moet dit als kenschetsend karakter onzer jongste poëzie met zoveel
woorden toegeven, in de inleiding zijner bloemlezing Prisma. Marsman sloot àl meer
aan bij op de middeleeuwen teruggaande geestesstromingen. Een dergelijk proces
wordt in verband met onzen tijd begrijpelijk door de rede van Thomas Mann, in een
brief van den Berlijnsen correspondent der N.R.C. in het avondblad van 20 November
1930 weergegeven, en eveneens in Paul Wiegler's, in denzelfden brief besproken,
artikel: Komen er nieuwe middeleeuwen?
De formele kant der ontwikkeling in Marsman's verzen die, gelijk wij zagen, niet
potentieel, maar wel misschien zuiver poëtisch een vooruitgang is, komt treffend uit,
wanneer men Sterfbed, uit dezen bundel, naast Les soldats de Dieu uit Paradise
Regained legt. De vergelijking is in hoge mate instructief, omdat in deze verzen een
ongeveer gelijksoortig gegeven op zozeer verscheiden trant verwerkt werd.
Gedichten daarentegen als Herfst en Slaap zijn toch eigenlijk, tussen de overige
verzen uit Witte Vrouwen, al te mager voor wat zij willen uitdrukken, al moet het
trachten naar de onversierdste beknoptheid op prijs gesteld worden. Wat, met even
weinig middelen in het kwatrijn Graf bereikt is, valt meer te waarderen. Een op
zichzelf banaal en conventioneel sentiment vindt daarin, dank zij het grote
meesterschap waardoor hier den eenvoudigsten met den sprekendsten vorm verenigd
werd, dien onbedrieglijk indrukwekkenden klank, welke slechts aan zuivere en
volkomen dichtkunst eigen is.
Op het bovenstaande reageerde Marsman met een brief van zes
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kantjes, die een bijzonderen kijk geeft op de fanatieke worsteling om zuiverheid,
welke hem steeds bezielde. Ik wil niet nalaten daarvan enkele zinsneden hier over
te nemen. Ze dragen een zo weinig particulier karakter, dat hij daartegen geen bezwaar
gehad zou hebben. Zij huldigen zijn nagedachtenis beter dan ik het met mijn eigen
woorden den hartelijken, kinderlijken en als rotsgrond betrouwbaren vriend voegzaam
zou kunnen doen. ‘Ik heb natuurlijk wel geweten’ - zo schrijft hij dan in December
1930 - ‘dat de zaak zoo staat, ik weet alleen nog niet, en zeg jij eens wanneer iemand
daar wèl achter komt, of ik ooit radicaal veranderen kan, en vooral niet of ik met
mijn wil die verandering doorvoeren kan of moet...’ ‘...Want wat kan het mij
verdommen dat ik uitstekende verzen schrijf, zoolang die verzen caricaturen zijn van
de verzen die ik moet schrijven...’ ‘...Ik bedoel dit: hoe zou jij het vitale centrum
nader omschrijven waar iedereen, ook elke dichter, ook ik, heen moet - en geloof jij,
dat iedereen daar terecht kan komen, en hoe?’ ‘...Daarom denk ik, dat jij daar (in
Witte Vrouwen) geen nieuw element in ziet; en niets zou mij meer hinderen dan juist
dit, in juist jouw critiek. Ik geloof n.l. dat Witte Vrouwen, heel zwak nog maar, maar
toch duidelijker dan de eerste symptomen daarvan in Paradise Regained, iets van
die “vitaliteit” gaat vertoonen die jij op het oog hebt, en die ik, als wij hetzelfde
bedoelen, vrees ik pas na een lang... proces zal bereiken, zoo ooit. Witte Vrouwen
leek mij, juist omdat het in romeinschen zin minder vitaal is, in den anderen zin juist
meer vitaal. Ik had het vage gevoel op weg te zijn naar een eerlijker,... reactie op het
leven. Vergis ik mij daarin? Of zie jij de soberheid niet als een toenemende innerlijke
ontaesthetiseering, maar als een nieuwe metamorphose van den eeuwigen aestheet.
Dat hoop ik niet.’ ‘Schrijf mij vooral eens, als ik je Maandag niet rustig erover zou
spreken, of we het eens zijn over de richting, die men moet nemen, en ook of je in
Witte Vrouwen niet een (eerste) stap in die richting ziet; en of men met zijn wil een
richting, dus ook die richting, kan inslaan.’ Tot zover deze brief, waarin de diepste
ernst van Marsman's gevecht om echtheid, louterheid en waarachtigheid uit elk woord
spreekt. De waarde en inzet van dit gevecht zijn ons eerst openbaar geworden nu
datgene, wat erin werd voorbereid, is voltooid en in vervulling gegaan; in zijn werk
en, vreselijker en grootser dan te voorzien was, in zijn leven.
1930; 1940

Eindnoten:
1. Utrecht, De Gemeenschap 1930.
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A. van Collem
In zijn jeugd schreef Van Collem, nog sterk onder Nieuwe Gidsinvloed, Russische
Melodieën (1891) en Van Stad en Land (1907). Deze bundels hadden hun grondslag
en gevoelsinhoud nog voor een groot deel aan de Zionistische gedachtenwereld
ontleend. Hierop volgde een langdurige periode van zwijgen, en het is in dien tijd,
dat de omkeer moet vallen die den dichter tot de communistische overtuiging heeft
gebracht. Nu volgden achtereenvolgens: Liederen van Huisvlijt (1917), Liederen der
Gemeenschap I, II en III (resp. 1918, '20 en '22), Opstandige Liederen (1918). Deze
bundels mogen wel worden beschouwd als te behoren tot de bloeiperiode van Van
Collem. Zij zijn geladen met kracht en vitaliteit, daarbij vol van een bedwongen
pathos van edel gehalte en een zuivere en klare innigheid van een bijkans vrouwelijk
tederen gemoedstoon. Daarnaast ontwikkelde zich in dit werk een diep ontvankelijk
natuurgevoel, en steeds meer kwam er naast en door de streng en hevig doorleefde
opstandigheid heen (die gelukkig nergens in beperkten zin politiek doch steeds
uitsluitend van den, dieperen, kant van den dichter uit werd verwezenlijkt) een
groeiend religieus besef in pantheïstischen zin. Thans volgden de bundels Van God
en Natuur (1921), Van de nieuwe Gemeenschap der Menschen (1924), God (1930).
Eerbied is altijd het gevoel geweest, dat de in onze letteren zo geïsoleerde figuur van
Van Collem bij mij heeft doen opkomen, eerbied naast en met de bewondering die
de tol aan zijn brillant talent was. Want deze werker ademde een atmospheer van
zuiverheid; hij hield zich buiten de cénacles en kringetjes; zonder ijdelheid of litteraire
eerzucht ging hij zijn weg. Zuiverheid van geest en karakter waren de overheersende
kenmerken van zijn aard, een zuiverheid die in elk van zijn dichterlijke uitingen, ook
de minder geslaagde, te gevoelen was, en die ik dan ook niet verbaasd was in zijn
charmerende persoonlijkheid terug te vinden, toen ik gelegenheid had hem te leren
kennen.
Van Collem heeft, zooals Gorter, de dichtkunst steeds beschouwd als een uiting
van het groeiende bewustworden ener gelukkiger mensheid als, naar zijn inzicht, het
communisme moest brengen. Nooit echter is ook maar iets van partij-engheid of
dogmatisme in zijn dichtwerk doorgedrongen: deze verzen waren schoon voor ieder
warm levend en voelend mens, en ook wie 's dichters ideologie ten stelligste afwees,
kon door de
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kracht en waarachtigheid dezer poëzie ten volle gegrepen worden.
Haat en liefde zijn de twee gevoelspolen geweest, waartussen dit werk zich bewoog.
Haat tegen armoe, onrecht, onderdrukking; liefde tot broederlijkheid, en menselijke
gemeenschap. Zijn stem kon heftig zijn in dreigend verzet en teder van innigheid.
Zeker, soms overstelpte dit geluid onze oren en verloor deze Joodse dichter de
mogelijkheid van contact met zijn lezer door een schier oud-testamentisch pathos.
Maar ook dan was het zo, dat als men zei: hier kan ik niet meer volgen, men toch
doordrongen bleef van de voortdurend doorvoelde echtheid en van het onbetwijfelbaar
edel gehalte van dit pathos. Dit heeft Van Collem van Querido's uitbundigheden
blijvend onderscheiden, dit is het ook, waardoor Gorter, met wien hij bevriend is
geweest, hem zijn zeldzame waardering kon schenken. Naast en door het
communistische ideeëncomplex heen - ik mocht het hierboven reeds opmerken heeft Van Collem steeds blijk gegeven van een diep religieus gevoel, dat, eveneens
buiten alle dogma om, van een pantheïstische overtuiging sprak. Het merkwaardige
aan Van Collem is, dat bij hem een overtuiging direct vlees en bloed, adem en leven
wordt. Zijn talent is sterk plastisch en visueel, en dit maakt zijn bespiegelingen steeds
concreet en met natuurlyriek verweven.
H. Marsman schreef over hem1.: ‘Van Collem is een figuur, die ook de jongere
dichters boeit, zooals naast hem, of recht tegenover hem, Adwaïta dat deed, en doet.
Zij beiden staan buiten het organisch-historisch verband, als dat bestaat, waarin men
de Nederlandsche dichtkunst sinds '80 ging zien. Zij zijn geen overgangsfiguren,
zooals men dat noemt, maar letterlijk outlaws, boven of buiten de wet, historisch en
poëtisch. Deze ongelegaliseerde uitverkoren-of-uitgestooten positie ommuurt hen in
eenzaamheid, in een zichzelf omringende afgelegenheid. Dat boeit ons allereerst,
niet aller-meest.
Allermeest boeit mij in Van Collem zijn primitieve drift, zijn vurige, broeiende
kracht, zijn koppige hitte, zijn onuitroeibaar élan. Er zijn misschien revolutionairen
in ons land; er zijn enkele z.g.n. revolutionaire schrijvers en schrijfsters van verzen
of wat daar van buiten op lijkt, er is één vrouw, die groote gedichten schrijft, maar
er is slechts één revolutionair dichter; er is er slechts één, die niet alleen de revolutie
begeert of voorspelt, en de massa aandrijft dit droombeeld te realiseeren, maar wiens
poëzie niet enkel om haar richting of ideologischen in-
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houd, maar in haar wezen en bloed revolutionair, revolutie is. Dat is, in haar toppen,
de poëzie van Van Collem.’
Dit is ongetwijfeld Van Collem's betekenis. Maar juist door zijn louterheid bleef
hij een afzijdige. Zeker, sommige gedichten als Gebed te Waalwijk, of Het heil van
Genemuiden, of Slachtveld zijn beroemd geworden en ontbreken op geen
voordrachtavond en in geen bloemlezing. Maar waar dit werk donkerbroeiend, troebel
en chaotisch werd in zijn driftige stijgingen, bleef het afzijdig in de algemene
belangstelling, die niet het edele en als goud zo pure sentiment kon blijven herkennen
ook daar, waar de stem, gebroken van ontroering, haperde of oversloeg. Een
bloemlezing (1932) door 's dichters dochter, E. Vos-Van Collem, uit zijn werk
samengesteld (met een inleiding van Henriëtte Roland Holst bij Em. Querido
verschenen) geeft, hoewel misschien te beperkt in haar keuze, wel een beeld van het
deel van Van Collem's oeuvre, dat het meest binnen de algemene ontvankelijkheid
en bevattelijkheid valt.
‘Van Collem's poëzie’, zegt Henriëtte Roland Holst in haar inleiding,'is rijk aan
die, in bewogen taal verklankte, in schoone verbeeldingen uitgedrukte positieve
levenswaarden, waarnaar zoo velen in onzen tijd hunkeren, zonder te weten waar ze
te vinden, terwijl anderen, erger nog, hun gemis zelven niet beseffen. Zij is rijk aan
meegevoel met alle lijdenden, aan saamhoorigheidsgevoel met al het levende, aan
geloof in de zinvolheid van het leven en in de kracht van mensch en menschheid
dien zin te verwezenlijken. Zij is rijk aan mannelijken moed, aan fiere opstandigheid,
aan vrouwelijke teederheid voor wat zwak is en bescherming behoeft, aan eerbied
en schroom tegenover de mysteriën van zijn en worden, en bovenal is zij rijk aan
gloeiende liefde voor het zijn, aan hartstochtelijke en voorbehoudlooze
levensaanvaarding.
‘Het zou een goed teeken zijn zoo er velen gevonden werden, ook onder de jongere
generaties, die naar deze bloemlezing grepen. Immers, dit zou beteekenen, dat zij de
schoonheid van poëzie niet in hoofdzaak bleken af te meten naar de technische
volkomenheid, de virtuose beheersching door den dichter van zijn materiaal, maar
óók naar de kracht, waarmee zijn verbeelding levenswaarden als die ik hierboven
vluchtig aangaf, in den gloed der schoonheid vermag te doen stralen.’
Bedrieg ik mij niet, dan mag het werk God. Een gedicht2. wel als zijn levenswerk
beschouwd worden. Geschreven in een taal,
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die dikwijls onzuiver, maar zelden banaal is; waarin wel nog een onmachtig worstelen
met de machtige stof voelbaar is; maar die toch tevens bijwijlen als in bijbelse spheer
den afglans weet op te vangen der grootse vizioenen die zij oproept, neemt dit
monumentale gedicht over God in elk geval een zeer aparte plaats in het geheel van
zijn oeuvre in.
Vooraf moge een aanmerking gemaakt worden omtrent de, overigens niet
onverdienstelijke, typographische verzorging der uitgave, een aanmerking, welke
vaker bij dergelijke omvangrijke, uit verscheidene strophische zangen bestaande
gedichten van toepassing is. De hier gevolgde wijze van drukken namelijk maakt
niet steeds behoorlijk zichtbaar, of op een bladzijde slechts een volgende strophe
van eenzelfden zang, dan wel een nieuwe zang aanvangt. Dit moet uitsluitend uit
den samenhang blijken. Het aankondigen der afzonderlijke afdelingen met spaties
of grotere kopletters had dit gemakkelijk kunnen voorkomen. De lectuur eist toch
reeds genoeg inspanning.
Door het gehele gedicht heen immers treft in de eerste plaats een zekere
disparaatheid tussen twee op den voorgrond tredende beschouwingen. Het geeft nu
eens een, aan den trant der psalmen en andere Hebreeuwse poëzie herinnerende,
waarlijk oud-testamentische verbeelding van een persoonlijk Opperwezen; dan weer
vertoont het een meer modernen, vager en mystischer drang naar het pantheïstische.
Om het in wijsgerige termen uit te drukken, treft ons voortdurend een tegenspraak
tussen een dualistische en een monistische opvatting. Hiermee is reeds gezegd, dat
dit grote en indrukwekkende werkstuk geen logisch samenstel van gedachten
ontwikkelt, maar veeleer als een, weinig tot eenheid geworden, gevoelsuitstorting is
te beschouwen, waarin voor onderling zeer tegenstrijdige gewaarwordingen plaats
is. Op zichzelf acht ik dit geen bezwaar; in poëzie zoeken wij nu eenmaal iets anders
dan in een betoog. Maar wij mogen niet uit het oog verliezen, dat dit veelal betogende
poëzie wil zijn.
Zo weinig verstandelijk geconstrueerd is dit, zich herhaaldelijk door zijn karakter
tot het verstand richtende werk, dat soms het gewoonst redelijke begrip onbevredigd
blijft en de gedachtengang verward moet heten. Aldus komt in éénzelfden zang
zonder enig merkbaren overgang, en in dezen foutieven vorm zeker onopzettelijk,
in den zelfden eersten-persoon God-zelf, een òver God sprekende Ik, en een tot God
sprekende Ik achtereenvolgens aan het woord. Dergelijke gebreken in zinsbouw
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en stijl zijn alleen te aanvaarden, zolang men zich min of meer critiekloos op den
stroom van Van Collem's vurig sentiment laat meevoeren. Zodra echter 's dichters
bezetenheid door dat gevoel te kort schiet, zodra dit extatische element onzuiver of
ontoereikend wordt, zijn zij onoverkomelijk. Helaas kennen wij echter de extase
slechts als een genade van enkele korte ogenblikken, en daarom is het zo noodlottig
dat de dichter haar in een zo uitvoerig gedicht, met afdelingen en onderafdelingen
en naar volledigheid strevende uiteenzettingen, wilde vasthouden. Want door den
denkenden geest, voor zulk diepzinnig ondernemen noodzakelijk, te weinig
geschraagd, moest hij daarbij wel telkens falen.
Het is dan ook niet in het intellectuele element dezer poëzie, dat haar karakteristiek
Joodse geaardheid sterk tot uiting komt, noch in haar soms bijbelse spheer of
onderwerpen, maar in wat ik zou willen noemen haar collectief grensbewustzijn.
Laat ik mogen verklaren wat ik hieronder versta. Een enigszins van zichzelf bewuste
Jood zal zijn persoonlijke verbijzondering ten aanzien zijner buitenwereld al spoedig
leren toeschrijven aan de, hem van anders geaarden scheidende grens, die door de
speciale eigenheid van geheel een groep, in dit geval zijn eigen volk van afstamming,
bepaald is. Het fundamentele bewustzijn nu van zulk een grens, als collectieve
ervaring, heeft Van Collem, naar mijn mening, weder overgedragen. De begrenzing
van zich en zijn volk tegenover de mensheid, droeg hij over op die van de mensheid
tegenover God. Dit gedicht heeft m.i. als diepste stuwkracht het streven, zich die
grens in haar wezen dieper bewust te maken, en haar aldus tevens in een bevrijdend
eenheidsbesef op te heffen. Vandaar de dualistische en monistische beschouwing
naast elkaar. Zo begrepen, is het gedicht de sublimering door den dichter van zijn
individuelen strijd tegen, en aanpassing aan, zijn, hem ‘in den grond’ vreemde,
omgeving.
Om zijn metaphysische en speculatieve bemoeiing hoort Van Collem geestelijk
tot een traditie der 19e eeuwse romantiek, die eveneens vaak dergelijke
transcendentale problemen, niet tot achtergrond of uitgangspunt, maar tot stof-zelf
der poëzie nam. Ik behoef slechts aan Ten Kate's Schepping, aan
Hugo-op-zijn-slechtst, te herinneren, om te staven dat dit geslacht dikwijls
onkunstzinnig was in hoge mate. Het bleek, in de letterkundige productie en voorkeur
zijner minder grote vertegenwoordigers, genotzuchtig door een kil burgerlijke
gevoelsover-
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drijving. Gaarne opgaand in ontroeringen waar zij niet met eigen strijd voor betaalden,
maar die zij pasklaar overnamen, plachten de zwakkere dichters van dat tijdperk een
eenzijdig letterkundige, zij het als zodanig grondige, belangstelling en ontwikkeling
te vertonen. Zij isoleerden zich hooghartig van de natuurlijke en waarachtige realiteit
ener wereld, waar zij zowel uit onmacht als uit preferentie vreemd tegenover stonden.
Het pleit zeer voor Van Collem dat hij, niet naar tijdsduur maar naar den aanleg
zijner poëzie tot deze generatie behorend, zich tegen de zwakheden van het gevaarlijk
genre heeft weten te vrijwaren. Het was niet de diepgaande revolutie van 1880, van
welker grote verrijking natuurlijk ook hij medegenoot, waaraan hij dit te danken had.
Want Tachtig en hij gingen verschillende wegen. Het strekt hem tot eer, dat hij uit
zijn eigen, bewonderenswaardige geestkracht, niet bij het minderwaardige maar bij
het goede van de romantici aansloot.
Dat hij daarbij toch, als eenling nieuwe wegen zoekend, vele dwalingen moest
gaan, is begrijpelijk. Boven een naar binnen gekeerd en door verfijning begrensd
gevoelsleven uitstijgend, moest zijn werk wel tevens aan duidelijke
aanschouwelijkheid verliezen. En ook aan liefde tot den zorgvuldig bewerkten,
nauwkeurig afgewogen vorm. Winst daartegenover was het benaderen van een
onbepaalder en onbeschrijfelijker algemeenheid. Dat wij de hierboven genoemde
nadelen toch vaak zo grif mede in den koop toenemen, is de kracht van Van Collem's
statig visioenair vermogen. Dit vermogen dwingt telkens in het groot opgezette werk
God, ontzag af, en stemt erkentelijk door de emotionele verruiming die het brengt.
In dit boek is veel van de natuur; niet, dat deze beschreven wordt, doch er wordt
aan haar ontleend. Zij verschijnt er veeleer als metaphoor dan als beeld van leven.
Zij wordt wel, van uit een machtige overtuiging, bezongen, maar niet, gelijk b.v.
door Gorter, met oplettendheid en schier animale verwantschap waargenomen. Het
grandioze landschap van Van Collem blijft slechts stoffering Gods. Het is dan ook,
ondanks des dichters mystiek pantheïsme, ruim opgevat niet eens zozeer in
tegenspraak tot de, soms aanwezige, oud-testamentische gedachtenspheer. Ook in
zulk een spheer toch is het gewoon, dat de Onnoembare in stoutmoedige gelijkenissen
met de verschijnselen der natuur vereenzelvigd wordt. En zelfs een zo gestrenge
interpretator als Calvijn zegt in zijn Institutio, dat vromelijk (‘pie’) de Natuur God
genoemd mag worden.
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Meestentijds echter houdt de dichter zich niet aan het voorschrift uit Luther's Fester
Burg: ‘Das Wort sie sollen lassen stahn, Und kein Dank dazu haben’. Als geheel is
het gedicht wel degelijk in flagrante tegenspraak tot het bijbelboek. Niet ten onrechte
draagt een deel van het werk den ondertitel: Bevestiging en Ontkenning. Het biedt
geen gesloten theologisch gedachtensysteem. Wij vinden er noch een wetsgetrouw,
noch een geopenbaard geloof. Wij vinden er heel de scala van menselijken twijfel
en strijd om goddelijke vastheid en zekerheid. Juist doordat het de felle, steeds
wisselende tegenstellingen in de ziel zo onverbloemd laat uitkomen, staat het werk
zo dicht bij ons, en blijft het zozeer levend.
Want God verschijnt hier als alles en niets. Hij is de natuur:
Het altijd stroomend bloed van Hem, de zee,
De hevelingen van zijn adem, wind,
Zij nemen mij tot zich, en ik neem hen.

Maar omgekeerd is, elders, ook de natuur God:
Natuur ik luister naar uw wil, ik ben
Uw zoon, gij hebt mij saamgesteld,...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - dat gij
Mijn maker zijt, en ik uw creatuur

God is echter ook bóven de natuur gesteld:
Hij jaagt de menschen aan, de zee, het vuur,
Hij roept de boomen uit gesmeede gronden,
Hij legt de landen naakt, Hij vouwt ze saam,
Hij maakt de asch tot mensch, den mensch tot asch.

Hij is tevens identiek met den godzoeker zelf:
Ik ben de losgewoelde van zijn lijf,
Een wonder tusschen vele duizend wonderen,
Ik eet van Hem, en Hij eet ook van mij,
Ik scheur van Hem, en word door Hem gescheurd.

Toch twijfelt deze soms aan God's bestaan:
Soms denk ik Gij zijt niet, en ik sta leeg
Van U, en weet u de afwezige.

of elders:
Maar dan verhef ik mij en grijp Hem aan,
Den Schepper, dien ik zeide te bestaan,
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En zeg dat Hij niet is, en wisch Hem uit; En nochtans brandt in mij Zijn hoog geluid.

Gij zijt niet, zeker Gij zijt niet, roept de dichter in den aanhef van een reeks terzinen,
en weer een andere zang vangt met dit vers aan: Ik heb het recht U te ontkennen God,
terwijl het in het daarop volgend sonnet heet:
Een waanbeeld zijt gij God, ons beeld ontstaan
Uit levensangst...

Waar het godsbegrip niet ontkend, en ook niet met de natuur vereenzelvigd wordt,
wordt het soms voorgesteld als geschapen door den individuelen mens: Ik heb mijn
God gemaakt, mijn fetisch, mijn toevlucht; en: Ik heb Hem toegekend het Albestuur.
Maar dan weer is het de ganse mensheid die hem schiep, zoals in de volgende fraaie
verzen.
Uit onze weeën is een God geboren,
De menschheid baarde Hem, Hij is haar beeld,
Hij is de opgestegene uit koren
Van een verlangen dat Hem heeft geteeld.
Uit ons verlangen God zijt gij geboren
Uit een begeeren naar de eeuwigheid,
Wij wilden eeuwig zijn, ons werd beschoren
Op deze aarde de kortstondigheid,
Toen maakten wij U, Heer en uit den hoorn
Onzer muziek bij noen en avondtijd,
Schalt uwe naam, waarin wij gaan verloren,
Om te herleven in uw eeuwigheid.

Eenzelfde besef spreekt uit de strophe:
O mijn genoten, vloeien wij te zaam
Tot opstijgt uit ons allen, laaiende,
De vlam, die 't binnenste van God ontdekt,
En zijn gelaat benadert met haar licht.

Zo felle tegenspraken vindt de dichter in zich, die van God wil zingen. Wat hij tasten
wil is ontastbaar:
Ik luister, en mijn hand schrijft dan het woord;
God ligt verholen in een ander woord.

Want dit is het noodlot:
In elke poging iets van Hem te beelden
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Zweeft adem der gestalteloosheid aan
Uit Hem, aan wien alle gestalt ontbloeit.

Toch is iets van God in alle voorstellingen en verbeeldingen, die tot grondslag der
kerkelijke instellingen werden:
Altijd ontstaat een nieuwe God, wanneer
De tijden rijp zijn, en de menschheid gilt
In haar opstandigheid...
Zij roept een nieuwen God, en weet niet, dat
Zij zelve is de godheid, die zij roept.

Tussen al deze ‘ketterse’ ontboezemingen in, vindt men het kort verhaal van Jezus'
leven en sterven, voorafgegaan door een prachtig ‘uittochtslied’ der Joden, gedicht
door haar Die Mesoe's zuster was, Mirjam de profetesse.
Vele met het goddelijke verbonden, in antithesen zich voordoende vragen des
levens worden in het gedicht bezongen; sterfelijkheid en onsterfelijkheid, stof en
geest. Ook hier heerst nergens de eenheid van een consequent doorgevoerd
denksysteem over de veelheid der problemen; ook hier weer wil de volledige
spiegeling der emoties gaarne het onoplosbare der tegenspraken aanvaarden. Nadat
eerst De Al-stof en de Al-geest samen God genoemd zijn, wordt een ander keer de
materialistische zienswijze gehuldigd:
De stof begrijpen, dit is van den geest,
En wijl geest is een allerfijnste stof,
Is geest de stof, die zich begrijpen wil;
Geest is de eigenschap der stof zichzelf
Te onderkennen, zich te zien, te denken
Zich, te onderscheiden, en veranderen.

Maar ook dit is geen blijvend aangehangen stelsel, doch een gevoelsmoment,
aanstonds verworpen, of althans in zijn ontwikkeling zich tot iets anders uitbreidend.
Want reeds wordt nu het nieuw Communisme verheerlijkt, en ook dit is Het woord,
waaruit de nieuwe God ontstaat. De Nieuwe gemeenschap is Uit alle de godsdiensten
saamgesteld. - In de nu volgende communistische gezangen komt dan weer het als
identiek beschouwen van God en mensheid terug. Na een aan de christelijke
gedachtenwereld ontleende tussenzang eindigt dan het boek met een

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

156
beeld van den nieuwen mens in de toekomstmaatschappij. Een nazang, Zelfinkeer
genaamd en bestaande uit slechts zes versregels, geeft ten slotte nog een soort sterk
gecomprimeerde resumptie van den grondslag van het gedicht.
Het streven van Van Collem bevat belangrijk meer dan binnen het kader valt van
wat wij gewoonlijk aan hedendaagse lyriek onder de ogen krijgen. Ook daar, waar
hij in mindere mate mocht slagen, is dit streven op zichzelf reeds alle belangstelling
waard. Ik heb mijn critiek niet achtergehouden, daar dit mij toeleek een slechte wijze
te zijn om den eerlijken en menselijken dichter Van Collem te eren. Ik vertrouw
echter dat voor den lezer, naast die critiek de bewondering, waardoor zij mede werd
ingegeven, zichtbaar was. Deze merkwaardige en in onze poëzie geheel apart staande
verzen zijn zeer ongelijk. Eenheid van bouw ontbreekt. Naast slordige banaliteiten
en stunteligheden vindt men passages van aangrijpende schoonheid. Dikwijls blijft
de geest, bij het lezen, onbevredigd; zelden het gevoel. Als geheel verdient Van
Collem's stoutmoedig ondernemen, zijn stellig merkwaardig gezamenlijk werk, de
grootste aandacht. En, zonder dat deze onbevangen aanmerkingen behoeft uit te
sluiten, zeer zeker gulle, oprechte appreciatie.
‘Hoe is deze man gegroeid, trots weinig erkenning en genegenheid, en het
laatdunkend beschermerige van sommige critiek ten spijt’, schreef in 1918 M.H. van
Campen. Inderdaad; en deze groei heeft zich tot de rijpheid van den hogen ouderdom
voortgezet. A. van Collem heeft de Nederlandse litteratuur blijvend verrijkt.
1930; 1933

Eindnoten:
1. H. Marsman, Verzameld Werk, III, pag. 126
2. Amsterdam, Querido, 1930

P.C. Boutens
In mijn jeugd was het gewoonte, over Boutens' werk slechts op suggestieven
fluistertoon te spreken, liefst bij kaarslicht. Na den oorlog zijn wij harder en nuchterder
geworden.
Ik acht het gepast, het omvangrijk oeuvre van Dr. P.C. Boutens met groten eerbied
te naderen. Maar men doet goed, het tevens, zonder romantiek, met een klaren blik
te overzien. Het kan er tegen; het wint er nog bij; onze eerbied zal nog groter worden,
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en de figuur van den dichter menselijker. Het is merkwaardig, hoe weinig van dit
werk in dezen na-oorlogsen tijd ‘dateert’, hoezeer het zijn waarde blijft behouden.
Historisch gesproken stamt Boutens af van de Tachtigers. Zijn dankbaarheid voor
wat hem de eerste openbaring van een nieuwe dichtkunst was, komt tot uiting in zijn
verzen Aan Willem Kloos. Zijn eerste voor het publiek uitgegeven bundel Verzen,
verscheen in '98, met een voorrede van Van Deyssel, die hierin overigens een
volmaakt misplaatsten, hooghartig beschermenden toon aansloeg. (‘Ik ben dit boekske
een genegen vriend’). In de, veel sierlijker, inleiding tot de door hem bezorgde uitgave
van Leopold's Verzen, zou Boutens zich later op zijn beurt van dezen trant van
welwillende protectie niet geheel vrij weten te houden... In dezen eersten bundel van
Boutens was nog een duidelijke verwantschap met den Gorter van De School der
Poëzie te gevoelen. Allengs wendde de dichter zich echter van deze invloeden af.
Niet, dat zijn vermogen tot het ondergaan van zinsindrukken geringer werd. Maar
naarmate zijn waarnemen der uitwendige wereld verdrongen werd door het geestelijk
beschouwen der aandoeningen van de ziel, werd dit vermogen meer aangewend in
de behandeling der taal. De gezonde genotzucht, waarmee de Tachtigers in de
woordenvoeging vooral een sonore muziek zochten, werd bij Boutens een
geraffineerder afwegen der klankverbindingen. Na hem (en Leopold) heeft het woord
in de Nederlandse poëzie deze sensuele verfijning weder verloren.
In denloop der jaren heeft Boutens' schrijfwijze zich steeds meer vereenvoudigd,
en is sterker, mannelijker geworden. Dat na hoogtepunten als In Memoriam.
(Praeludiën) en Liefde's Uur (Stemmen), om maar enkele uit de vele te noemen, nog
een verdere ontwikkeling mogelijk bleef, spreekt van de verwonderlijke levenskracht
van dit dichterschap. Het werk wordt nog altijd rijper, de stijging is tot in den laatsten
tijd volgehouden. Het gedicht Een weerzien toont, hoe ver deze evolutie doorging.
De vervanging van het rijm door de assonance vindt daar een tegelijk vrijmoediger
en consequenter toepassing dan het geval was bij de jongeren, die de assonance het
eerst invoerden en verdedigden. Het is of de grijze dichter in deze rijmtechnisch zo
interessante publicatie de vrijheid canoniseert, doordat hij aan de modernistische
onregelmatigheid der assonance de tucht van een regelmaat oplegt. In dit strophische
vers immers alterneren de assonances, welke op het rijm der vocalen, met die welke
op
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het rijm der consonanten gebouwd zijn. Ik geeft dit als een voorbeeld hoe mannelijk,
(overwogen en doelbewust), Boutens' vormgeving kan zijn, zonder dat het vrouwelijk
(gevoels)element cerebraal wordt.
Boutens' gedichten hebben hun grootste algemene werking van 1905 tot 1915
uitgeoefend, al blijven zij nog even dierbaar aan allen die onze poëzie liefhebben.
Zijn invloed, op het lezend publiek zowel als op de litteraire productie van dat tijdvak
was overweldigend groot. En noodlottig. Hij is daar uiteraard niet verantwoordelijk
voor. Niets is onbillijker, dan iemands betekenis naar zijn epigonen te beoordelen.
En heeft wel ooit iemand daar zovelen van gehad, als Boutens in die z.g. generatie
van '10? Bijna niemand ontkwam aan de macht van zijn persoonlijkheid. Het is
onvoorstelbaar, een hoezeer andere, minder aesthetische en litteraire taal zelfs goede
dichters als Bloem, Keuls, A. Roland Holst geschreven zouden hebben, hoeveel meer
zij zich later naar den vorm, technisch, aan de jongeren aangepast zouden hebben,
wanneer de invloed van de ‘poëtische taal’ die Boutens schreef niet zo
allesoverheersend geweest was. Men kan zich slechts in gissingen verdiepen. Ten
opzichte van de namen die ik noemde, spreek ik alleen van invloed; van navolging
is hier natuurlijk geen sprake. Want leerlingen in engeren zin, gelijk Verwey die had,
zijn er van Boutens eigenlijk niet aan te wijzen. (Wel epigonen als b.v. De Mérode,
Van Geuns en P. Otten). Dat lag niet in zijn aard. De invloed zijner gedichten is
veeleer een tijdverschijnsel geworden, zo algemeen, dat hij nauwelijks meer te
onderkennen valt.
Boutens heeft een geheel eigen toon. Zijn beeld- en taalrijkdom berust niet op een
zeldzaam uitgebreide woordenschat, zoals b.v. bij Adwaita. Maar bij een, tot een
betrekkelijk klein gebied, beperkte woordkeus, bereikt hij toch een uiterst gevarieerde
werking door de strengheid en afwisseling van zijn strophenbouw, en vooral door
de nieuwe vormingen, overgangen en saamvoegingen zijner woorden. Nog meer dan
in zijn oorspronkelijk werk, komt dit in zijn vertalingen, en daar weer het meest in
die der Griekse klassieken tot uiting. Intussen blijft de taal zijner verzen voornamelijk
bepaald door een streven naar bewustmaking en verwoording van een specialen kant
van het psychische leven. Zij komen voort uit een spheer, waarin een selectie plaats
heeft, die alles afweert, wat door ontleding (naar binnen) en waarneming (naar buiten)
het evenwichtig beelden van dat zieleleven zou kunnen verstoren. De beroeringen
die dit
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schoon geheel, in zijn apollinische rust, zouden schokken, overwint hij verstandelijk;
maar de gedachte wordt tot denk-beeld, en dit uit zich weder in het gedichte.
‘Denkspieler’ - het woord van Diebold -, zou op Boutens van toepassing zijn. Zijn
ontroering gaat door het begrip heen, voor ze, gelouterd, het hart bereikt. Dit geeft
aan zijn verzen hun geconcentreerdheid. Zij vertonen niet de samengedrongen
abstrahering van gedachten of beelden, maar de beelding van doordachte gevoelens.
Vandaar ook het bekende verwijt van duisterheid. Boutens heeft ongetwijfeld
gedichten geschreven, die tot de moeilijkst te begrijpen verzen in onze taal behoren.
Hij eist van zijn lezer niet slechts een scherpen geest en rijpheid van gemoedservaring,
maar tevens die geschoolde versgevoeligheid die zich bij een aangeboren zin voor
poëzie meestal wel ontwikkelt. In zijn werk is stellig voor den jeugdigen lezer veel
niet te doorgronden. Ik zelf heb de ondervinding opgedaan, dat een ouder gymnasiast,
die mij verzekerde dat het gedicht In het Park (Praeludiën) hem volmaakt
onverstaanbaar was, tien jaar later moest erkennen, dat wat hem toen duister leek,
nu geheel duidelijk geworden was. Dit, slechts schijnbare, ‘hermétisme’ van Boutens
(evenals een persoonlijke gelijkenis) doet wel eens aan Valéry denken, van wien een
mijner vrienden eens zeide, dat het inzicht, dat zijn poëzie gaf, te vergelijken was
met een bliksemflits die men in een technisch laboratorium had weten op te wekken.
Wat Boutens' gedachtenwereld betreft, wanneer men in het christendom een
synthese uit de zinnelijke abstractie der Grieken en de intellectuele abstractie der
Joden ziet, kan men er een christelijk element in terugvinden. Niet als
wereldbeschouwing echter, maar, om een bouwkunstige vergelijking te maken, als
gothische ornamentiek. Dit in tegenstelling met b.v. het zware, afgepijnde, en toch
zo Latijns humanistische renaissancegevoel van Karel van de Woestijne. Het zou te
ver voeren, hier aan te tonen, waarom de pogingen van christelijke zijde (o.m.
Oberman in Onze Eeuw), om dit element in Boutens anders voor te stellen, moesten
falen. Maar het wil mij voorkomen, dat de dichter reeds hierdoor ver van het
christendom afstaat, dat hij het volks gemeenschapsgevoel mist. Ik kan deze mening
niet beter verduidelijken dan door een onderscheiding die overigens te schematisch
en leerstellig is, te kunstmatig en willekeurig. Men zou dan, bij deze grove
rangschikking, enerzijds een kleine groep individualistische dragers der historische
cultuurtraditie
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kunnen waarnemen, anderzijds de gemeenschap van de halfbewust vooruitstrevende,
traditie- en vormloze maar vernieuwende massa. Boutens nu zou, bij die indeling,
uiteraard tot de eerste groep behoren. Zijn christendom zal dus eerder uit culturele
momenten dan uit ingeschapen aandrift bestaan. Zijn geest blijft streng in zichzelf
besloten.
Dat hij, behalve enkele kleine inleidingen, nooit essays of critieken in engeren zin
het licht deed zien, ook dit is een, op zichzelf geringe maar toch wel veelbetekenende,
aanwijzing voor de austeriteit zijner levenshouding als publicist.
Voor de hoogheid van zijn karakter spreekt, dat hij wel degelijk populair bij de
gevoelige zielen in den lande had kunnen worden en, evenals de toenmalige
opkomende binnenhuis-sierkunst, een bestanddeel van het Kunstgevoelige
Nederlandse Gezin. Beatrijs immers had een in ons land voor poëzie ongekend
succes. Volgens de voortreffelijke Boutens-bibliographie van A.A.M. Stols had het
in 1925 vijfentwintig drukken beleefd. Of er sindsdien nog bijgekomen zijn, is mij
niet bekend. Wat dit cijfer in Nederland bij een uitgaaf van poëzie betekent, begrijpt
men, wanneer men de oplagen van andere verzenboeken in aanmerking neemt.
Beatrijs behoort, ondanks de ontegenzeglijke charme die ervan uitgaat, tot het zwakste
dat Boutens gemaakt heeft, al klinkt ook hier nog zijn, zo geheel eigen, toon door.
Welnu, hij heeft dit faciele succes versmaad, gelijk van hem te verwachten was. Hij
is in dezen trant niet doorgegaan, maar heeft eenzamer en zwaarder wegen gevolgd.
Hij is het gevaar ontkomen, dat zijn werk bloedeloos en behaagzuchtig zou worden.
Wel heeft hij er de rode, donkere hartstochten en vervoeringen uit gebannen voor de
koele rust dier klare schoonheid, waarvan het door hem vertaalde Baudelaire-sonnet
spreekt. Echter niet door ze uit den weg te gaan, maar door ze te verwerken.
Intellectueel te verwerken. Zijn individualisme onderscheidt zich dan ook van dat
der Tachtigers. Hoe mystiek in zijn verrukkingen, blijft het naar den vorm klassiek
en door de rede beheerst. Maar wel had hij met hen gemeen de vijandige
afgeslotenheid tegenover maatschappij en mensengemeenschap. Hij ging voorbij
aan wat hij niet in de persoonlijke, eigen zielsbewegingen vond, en wat de wereld
aangaat, beperkte hij zich eclectisch tot wat hij daarin verwant aan zichzelf aantrof.
De kenmerkende en onverzoenlijke tegenstelling tussen hem en die dichters onder
zijn tijdgenoten, welke zich om het tijdschrift
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De Beweging gegroepeerd hadden, berustte op de belangstelling dezer laatsten voor
hun eigen tijd, en hun inzicht in de veranderingen, in geestesleven en maatschappij,
zowel hier te lande als in geheel Europa. Hij daarentegen bleef de Prerafaëliet, verwant
met Rossetti, met Hofmannsthal, vooral met Borchardt. Voornamelijk hiertegen zou
eens de reactie der jongeren van na De Beweging gericht zijn, eerst van Het Getij
onder Van den Bergh, dan van De Vrije Bladen onder Marsman. In De Beweging
zelf richtte Van Eyck een fellen aanval tegen den dichter van Carmina. Hij ergerde
zich aan het dualistische in Boutens platonische levensbeschouwing, en daarmee
zelfs aan het gebruik van het woord ‘ziel’. Hij miste in dezen bundel de ‘zoete
aardschheid’ van een Aart van der Leeuw. De oppositie van Verwey en zijn school
richtte zich tegen Boutens' ‘grens van liefde en lust’, die blijkbaar voor de
medewerkers aan De Beweging niet bestond. Dit dualistische platonisme kwam hun
rechtaf verderfelijk voor; hun stond niets verder dan deze verheerlijking ener
schoonheid, die niet immanent doch slechts een afschaduwing was. Zij wilden niets
horen van een tweespalt tussen gewaarwording en geest, leven en ziel, gemoed en
verstand. Uit een overigens lofwaardig streven naar eenheid, in spinozistischen zin,
was De Beweging al te dogmatisch in het ontkennen dezer, bestaande, dualiteiten.
Vandaar dat Van Eyck na Stemmen een gevoelsverdorring meent te zien, en een
teruggang van de belevenis der zinnen. Aardig is, daartegenover te lezen, hoe een
zekere R. Groeninx van Zoelen, in een vroeger opstel, in Groot Nederland, Boutens
(terecht) een mysticus noemde, en om diens ‘monistische denkwijze van neo-paganist’
verklaarde: ‘stof en geest vormen voor hem geen dualisme’. Natuurlijk mist deze
schrijver, op letterkundig gebied, alle gezag, maar uit zijn lijnrechte tegenspraak tot
Van Eyck volgt toch voor 't minst, hoe onzeker alles in deze is, en hoe betrekkelijk
de waarde van al dit dogmatisch critiseren. En wanneer Van Eyck een teruggang van
de belevenis der zinnen bij Boutens meent te constateren, dan verandert dit het feit
niet, dat deze, tot in de toppen van zijn kunstenaarsvingers, dan toch nog meer
zinnelijke sensibiliteit bij zijn taalgebruik en aanvoelen van het woord heeft, dan alle
Beweging-dichters samen. Want een andere reden tot wederzijdsen weerstand en
miskenning was hierin gelegen, dat Boutens de schoonheid najoeg zonder primair
van een wijsgerige levensbeschouwing uit te gaan. Dat hij ter wille der idee en der
vitaliteit nooit genoegen nam met het onaesthetische, lelijke,
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wanluidende of stroeve. Het is wel vreemd, dat er nooit op gewezen is dat de
Beweging-dichters, die dit grotendeels wèl deden, hierin de voorlopers der jongeren,
van Van den Bergh en van De Vrije Bladen, waren. Hoe dit zij, Verwey's volgelingen
verschilden ook hierdoor van Boutens, dat voor hem buiten het leven van de ziel, nu en in alle tijden -, van de ziel dan als eenmalig, enkelvoudig, zelfstandig,
persoonlijk wezen, niets bestond. De opkomst van verschillende geestelijke
stromingen in Europa en Nederland omstreeks 1890-1900, we zagen het, aan de
vorming en groei zijner persoonlijkheid, zover die naar buiten kenbaar werd, ging
ze spoorloos voorbij. En niet minder, later, de wereldoorlog, waarvan alleen in enkele
weinig geslaagde gedichten, o.a. dat aan Koningin Elisabeth, bleek, en, eveneens uit
Zomerwolken (1922), het prachtige Kerstlied. Bij den katholiek-classicistischen
dichter Stefan George viel hetzelfde waar te nemen. Het eerste deel van diens Blätter
für die Kunst, dat na het uitbreken van den oorlog verscheen, bevatte deze vermelding:
‘Es lag kein Grund vor, das Erscheinen hinauszuschieben, da unsere Haltung vor
und in den Ereignissen des Jahres sich gleicht’. Hoe men ook over deze houding
overigens denken mag, zij moet het ontzag afdwingen dat zuiverheid van intentie en
onkreukbare persoonlijke karakterhoogheid steeds zullen inboezemen.
Toch zijn er wel momenten, dat Boutens' pantser van ongenaakbaar individualisme
openingen vertoont. Ik ken twee zulke momenten. In Aan de Schoonheid (Stemmen)
droomt hij van een gemeenschap van in schoonheid en voor schoonheid levenden,
als waarvan alle dichters van alle tijden gedroomd hebben. In dit gedicht staan deze
voor Boutens merkwaardige verzen:
Niet zoolang met maat van veler nood
De overvloed der enklen wordt gemeten.

Zelfs zo opgevat dat ze uitsluitend op geestelijk bezit slaan, verraden ze toch meer
gevoel voor de mensengemeenschap, dan men gemeenlijk bij hem aantreft. Het is
of de gestalte des dichters, tot nu toe door het helle licht dat zij uitstraalde te
nauwernood waarneembaar, hier voor het eerst in de schaduwen der mensenwereld
treedt.
De tweede keer was, toen hij, door staatkundige bekommernissen uit de schitterende
afgezonderdheid, waarin zijn geestesleven zich kennen deed, op drift genomen, zijn
Nieuw Zeeuwsch Geuzenlied schreef (De Gids, Jan. '27). Dit hartverheugend
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pamflet is indertijd als vliegend blaadje voor enkele stuivers op straat te koop geboden.
Wie ziet hoe de schepper van zoveel allersubtielste klankschoonheid zich hier laat
gaan, hoe spontaan de aestheet der bijkans decadente verfijningen, die bijwijlen
uitgaven van eigen werk in dertig tot honderd exemplaren bezorgde, hier van
vocabularium verandert, vindt het geval geen paradox meer. Wie had ooit kunnen
denken, dat de dichter van dit vers:
Voelt zijn vrede vochte' in vlindervaagste vouwsel

nog eens deze regels zou publiceren:
Daar dient wel deeglijk een vaart gegraven,
Niet in den rug van Rotterdam,

enz. En niet zonder diepe lering is het ook, dat juist het nationale, en meer nog het
regionale, den dichter uit zijn isolement, een lang leven volgehouden, haalt.
Middelburg's Overgang in 1574 had reeds, maar theoretisch, van dat regionalisme
getuigd (in 1924). Doch thans lezen we deze zelf bekentenis:
Hij is van huis een Zeeuwsche jongen
Die mint zijn Schelde als 't eigen bloed,

en dit is dan tevens een curieuze verklaring voor zekere eigenzinnige en bijna boerse
levenskracht, die bij alle raffinement soms door Boutens' verzen tot ons komt.
En nu ik over deze schaarse, en daarom te meer bijzondere aanwijzingen in zijn
werk gesproken heb, mag juist in dit verband wel eens met waardering gewag worden
gemaakt van Boutens' bemoeiingen voor de Vereniging van Letterkundigen en vooral
voor het Willem Kloosfonds, ten bewijze hoe rijk een gemoed het deel van den
uiterlijk weinig bewogen dichter zijn moet, die uit geheel persoonlijken aandrang
wegen betrad, welke hem, zonder dit persoonlijke van het warmgekleurde leven des
harten, in hun algemene richting wel immer vreemd gebleven waren.
Maar ten slotte moet één ding vastgesteld worden. Ik heb Boutens' positie tegenover
zijn tijdgenoten en jongeren trachten te bepalen. De poëzie echter, hoezeer duidelijk
in haar verschijningsvormen kenbaar door klasse en inzicht (levensbeschouwing) en
verbonden aan tijd en volk, gaat daar in haar eigenlijke wezen verre bovenuit, gelijk
boven de wortelen de bloem. Zij is universeel, niet in den staat harer geboorte, maar
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in den staat van voltooiing. En naar de mate harer bereiktheid kent zij haar oorsprong
in rassen en standen, in opinies en tijdsstromingen, in wetenschap en eruditie, in
welke sociale of psychologische bepaaldheden ook, niet meer, en ontstijgt deze
zwaarteloos. Zo is het hier geschetste verschil tussen Boutens en vele zijner
tijdgenoten dan ook alleen van cultuurhistorisch, maar geenszins van kunstcritisch
belang.
Met Van de Woestijne, Leopold en Henriëtte Roland Holst behoort hij tot de
grootste figuren der generatie, die onmiddellijk bij tachtig aansloot.
Enkele jaren vóór Van Eeden zeventig jaar oud werd, schreef Dr. G. Kalff jr. een
dik boek over hem. Voor een studie over Boutens zou deze docent met minder dan
een tiende van dien omvang hebben kunnen volstaan. Want Boutens' leven is
enkelvoudig; hij bleef zichzelf trouw en is niet wezenlijk veranderd. Dreigt daardoor
wellicht in het algemeen een beperking van sommige mogelijkheden, er ligt tevens
een onmiskenbare waardigheid en grootheid in opgesloten.
Nog enige opmerkingen over enkele recente kleine uitgaven. In de plaquette
Morgengedachten op den vijftigsten geboortedag van Wilhelmina van Oranje-Nassau,
Koningin der Nederlanden toont Boutens zich een gelegenheidsdichter van de goede
soort; niets herinnert in dit gedicht aan de laffe praatjes, die het oeuvre kenmerkten
van wat men weleer onder een hofdichter verstond. Maar is in den grond het verschil
met zijn overige poëzie wel zo wezenlijk? De aanleiding is een vorstelijke verjaardag
nu; zij had, een anderen keer, een bloem, een kinderspel kunnen zijn. Want den
waarachtigen dichter is het kleine even klein of even groot als het grote; en zeker
geldt dit voor een mysticus als Boutens.
Het is, indien ik mij niet vergis, Goethe geweest, die gezegd heeft, dat men eigenlijk
alleen maar gelegenheidsgedichten zou moeten schrijven. Wij weten hoe zijn eigen
schoonste gedichten naar aanleiding van bepaalde wederwaardigheden ontstonden.
Zijn opvatting, bij die der gehele romantische traditie aansluitend, gaat terug tot den
tijd der opdrachten, toen schier elk kunstenaar een hof-kunstenaar was of in dienst
van een beschermer werkte. De beperkingen, die zulk een onstaanswijze voor een
kunstwerk meebrengt, worden heden ten dage meestal met smadelijke minachting
beschouwd. Men is van elke uiterlijke tucht in deze zaken afkering geworden. Het
lijkt in-
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tussen niet onwaarschijnlijk, dat de eenzijdigheid van dit gewijzigd oordeel onder
meer toegeschreven moet worden aan een cultureel onvermogen, zowel bij hen, die
tegenwoordig voor opdrachtgever in aanmerking zouden moeten komen, als bij de
hedendaagse veronderstelde uitvoerders van zulk een gedroomde opdracht. Het ligt
niet op onzen weg, hier thans de oorzaken van te onderzoeken. Genoeg zij, eraan te
herinneren, dat die thans als minderwaardig beschouwde werkwijze niet minder dan
de kunst der gebroeders Van Eyck, ja van een heel tijdvak, mogelijk maakte.
Door alle tijden heen inmiddels, tot in onze dagen, is het gelegenheidsgedicht, ook
in zijn periodes van décadence, blijven voortbestaan. Het tijdschrift De Beweging,
de belangstelling voor de romantiek hernieuwend, en voor dien ouderen tijd, dat de
dichtkunst nog organisch met elke maatschappelijke uiting, elk onderdeel van het
dagelijks leven verbonden was, deed ook het gelegenheidsgedicht weer enigszins
herleven, mede in navolging van den bewonderden Stefan George. Weliswaar minder
huiselijk dan in de dagen van Hans Sachs en de rederijkers, minder natuurlijk en fel
dan in de dagen van Vondel. Maar toch is duidelijk bemerkbaar, dat na het
uiteenvallen van de groep dichters der Beweging, de reactie tegen het
gelegenheidsgedicht weer veld won. De oogst was trouwens niet groot geweest.
Verwey bezong den Boerenoorlog, later een zonsverduistering; Van Ameide schreef
zijn onleesbaren Balkankrijg; Jacob Israël de Haan liet weinig actuele gebeurtenissen
uit de Zionistische beweging of den wereldoorlog in zijn poëzie onaangeroerd. Wat
daarna kwam, - mijn opsomming bedoelt slechts voorbeelden te geven en streeft niet
naar volledigheid -, vertoonde, met de algemene versterking van het individualisme,
een teruggang van het genre. Tenzij men de in opdracht der
studenten-lustrumcommissie's geschreven spelen daartoe wil rekenen. Nijhoff's
sonnet, voor de, den stadion-architect Wils aangeboden, oorkonde vervaardigd, is
dan ook te beschouwen als de vermaarde zwaluw, die nog geen zomer maakt.
Men kan zeggen dat in een practisch staatkundig of sociaal gerichte belangstelling
de veredeling en oplossing van te directe, onverwerkte persoonlijke driften en
conflicten tot uiting komt. (Treffende voorbeelden hiervan zijn te vinden in het
academisch proefschrift van Dr. S. Weijl, 1927). De kunst nu is reeds op zichzelf
zulk een veredeling; vindt zij bovendien nog in een volksof maatschappelijken bodem
haar direct ontstaan, dan bestaat
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altijd het gevaar, dat een algemeenschappelijke zienswijze de eigenheid van het
individuele zieleleven tezeer overheerst en onderdrukt. Bij een uiterst
individualistischen dichter als Boutens echter, was dit niet te vrezen. Ook in dit
gelegenheidsgedicht vermocht hij aan zichzelf getrouw te blijven.
Het staat overigens niet volkomen apart in zijn werk. Steeds was hij tot
renaissancistisch-veelzijdige aansluiting bij velerlei overlevering aangelegd, en werd
in deze neiging versterkt, doordien zij hem, in een zo stuurlozen tijd, de enige weg
tot verwerkelijking van zijn stijlbesef bleek. Meestentijds uitte deze aanleg zich
slechts in den technischen vorm zijner verzen. Reeds heb ik gewezen op enkele
plaatsen in zijn werk, waar ook zijn gemoed het afzonderlijke voor het gezamenlijke
had prijsgegeven: Aan de Schoonheid, Tot Elisabeth, Middelburg's Overgang, Nieuw
Zeeuwsch Geuzenlied, e.a. En evenzeer ontstond Alianora uit een opdracht, dat wil
dus zeggen uit een onmiddellijke aanleiding liggend buiten het persoonlijk zieleleven.
Men zou het, om op Goethe terug te komen, ook zo kunnen zeggen, dat elk gedicht
in zekeren zin een gelegenheidsgedicht is. Het laatste onderscheidt zich misschien
slechts hierdoor, dat daarin onverbloemd en met name het (bij voorkeur sociale,
politieke, familiale of anderszins actuele) motief, het gegeven uitgangspunt,
aangewezen, en, als zodanig, mede verwerkt wordt. Het is daardoor directer. Bij
dichters als Boutens, wier houding tegenover de wereld teruggetrokken, afwijzend
en ontkennend is, wordt deze directheid slechts mogelijk waar zij, als hier, steunt op
een traditie en de daaraan geknoopte gevoelens, zodat geen naar hun smaak te
persoonlijke onthulling plaats heeft.
Ik noemde het woord onverbloemd. Het Nieuw Zeeuwsch Geuzenlied bewees reeds
dat Boutens, àls hij eenmaal door zijn verbijzonderde uitingswijze heenbreekt van
geen halven maatregel houdt. Voor het onderhavige gedicht werd zulks door het
bekende, lichtelijk lachwekkende verbod van de radiocommissie nog eens
gedemonstreerd. En het is wel van een pikante ironie, dat den eersten keer dat men
op onzen groten meester censuur tracht toe te passen, dit niet geschiedt wanneer hij
aan individuele, maar wanneer hij aan algemeen verbreide gevoelens lucht geeft.
Zonder voorbehoud, het behoeft nauwelijks gezegd te worden, kunnen wij een
gedicht als Boutens' Morgengedachten natuurlijk niet bewonderen. De bij
gelegenheden als deze onvermij-
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delijk terugkerende vaste gemeenplaatsen ontbreken ook hier niet; en uit dezen mond
klinken ze wel ongemeen vreemder dan uit welken anderen ook. De dichter heeft ze
echter onmiskenbaar doorvoeld, hij heeft ze zich geestelijk geheel toegeëigend. Zij
zijn opgenomen en geadeld door een gevoelsstroom die, van een zo groot kunstenaar
uitgaande, alle aesthetische weerstanden en bedenkingen meesleept in ontzag voor
dit overmeesterend vermogen tot schoonheid.
De eerste uitgave van de Oud-Perzische Kwatrijnen verscheen in 1926, buiten den
handel, bij Stols in 125 exemplaren. Bij het herlezen in de voor ieder toegankelijke
editie treft het wederom, met welk meesterschap Boutens den gesloten, zo
geconcentreerden vorm van het kwatrijn beheerst. Hoewel er enige verwantschap is,
zijn deze verzen in formeel strenger, nauwkeuriger geregelde evenmaat opgebouwd,
dan de meer stromende, licht schetsmatige poëzie der Chinezen. Deze laatsten zijn
ook in hogere mate doordrenkt met een schrijnende, pessimistisch gekleurde
menselijkheid en staan daardoor dichter bij de gevoelsspheer der modernen. Hun
liederen zijn vol kleine plastische, realistische trekjes, terwijl in deze kwatrijnen het
visuele slechts als beeldspraak optreedt.
Deze metaphorische functie dient, om de gedachtenwereld ener mystische
illuminatie te veraanschouwelijken. Want het wezen van dezen bundel is louter
mystiek en zijn alenige inhoud, onder telkens weer andere verlichting en verbeelding,
is God, en de ziel tegenover God, en beider eenheid of onwezenlijke gescheidenheid.
Wie enigszins in de levensopvatting der Indische wijsbegeerte thuis is, zoals deze
vooral door Deussen nader verstaanbaar voor ons is gemaakt, zal bij deze kwatrijnen
de gewaarwording krijgen, bekend terrein te betreden.
Maar ook ieder ander, die, in welke litteratuur ook, zich meer in het bijzonder met
de werken van mystisch gerichte naturen heeft beziggehouden, zal de in dit boekje
samengebrachte honderdzeven vierregelige strophen onmiddellijk verstaan. Aan tijd
noch plaats gebonden, door alle eeuwen heen tot heden, en bij alle volkeren; dwars
door alle cultuurontwikkeling, stijlen, stromingen, stelsels, richtingen en litteraire
vormen heen, vindt men immers de identieke uitingen dier aldus aan zichzelf ontrukte
geesten. En dit in alle schakeringen van ongeordend gestamel tot dogmatisch
uitgewerkte, rigoureuze systemen. Ondanks de door afstamming en milieu, door taal,
ras, stam; na-
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tionaliteit, door tijden en landen bepaalde, diepgaande verschillen. Onverschillig
langs welken weg, hetzij in de meest passief contemplerende afzondering verborgen,
of midden in de hevigste daadkracht van het volle leven, komen zij tot in den grond
volkomen gelijke mystieke ervaring. En waar kunstwerken op deze basis ontstonden,
blijft hun zeer speciale en singuliere oorsprong duidelijk één zelfde eigen, herkenbaar
waarmerk in de wisselende verschijningsvormen behouden.
Gelijk de meeste mystiek gaat ook die van deze oud-Perzische kwatrijnen geheel
buiten elke kerkelijke of leerstellige godsdienstigheid uit:
Wat zij op school elkander onderrichten,
Hun strenge regels en hun kloosterplichten Sinds ik Uw liefde koos, vond ik het uit:
't Dient enkel om hun lediggang te stichten.

Ook alle zedewet gaat zij te buiten:
In Uw genade drong nooit kwezel door.
Uw hart behieldt Gij Uw beminden voor.
Houd met Uw ‘Zondigt niet: Ik ben de wreker’
Hen, die niet beter weten, in het spoor!

De door Boutens bewerkte verzen zijn abstracter van zegwijze, minder plastisch,
dan de onvolprezen kwatrijnen van Omar Khayam, zoals die door de magistrale
vertalingen van Fitzgerald en J.H. Leopold vermaard zijn. Ook de andere
oud-Oos-terse kwatrijnen van den laatsten dichter kwamen, door hun aardser en
beeldender karakter, hun wrangeren klemtoon op een alomvattende vergankelijkheid,
tot feller, smartelijker en levender werking. Doch het verstilde geluid van Boutens,
waar de stem des harten in de koele hoogten van den verklaarden geest opgaat, voert
ons een andersoortige maar even verheffende schoonheid binnen. Of men de
kwatrijnen van Leopold, dan wel die van Boutens prefereert, zal ten slotte geheel
afhangen van de voorliefde, die men, ook in hun ander werk, voor den ene of den
andere der beide dichters heeft.
De lezer, tot wien de onderstaande strophen spreken, zal stellig van het hele boekje
willen kennisnemen.
Of koning spreekt of beedlaar, maakt niet uit
Voor wie zijn oor voor levens zin ontsluit.
Telt het ook meê of hoog of laag gezet is
Hetzelfde hartvervoerend lied der fluit?
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Heere, wat ik als bedelaar durf wagen,
Bestond nooit koning bij zijn levensdagen.
Een elk dingt naar een weldaad aan Uw deur
En ik kwam om van U U-zelf te vragen.
In 't land waar 'k kind was, weet ik elken steen
Van hartebloed rood en nat van geween.
Geen streek ter wereld, geen mijl waar niet een mensch woont,
Wiens hart verkrimpt van liefde om U alleen!
Die uit al wegen Gods weg heeft verkozen,
Ontgaat aan de kortzichtgen en hun glozen.
Nog wonderlijker: als hij God-zelf vond,
Dan krijten zij hem uit voor goddelooze.
Zoo heimlijk, zoo klaarblijklijk niets als Gij!
't Verstand komt op zijn vlucht U niet nabij.
't Blind hart dat zich in de' afgrond van Uw aanblik
Wil storten, zet het uit zijn kerker vrij!
Zoolang ge uw hart aan aarde of hemel bindt,
Hoop niet dat gij den schat des levens vindt!
Gij zegt: Niets hoop ik meer van dood of leven!...?
Stil, dat juist is het hopen dat begint!
Dit is mijn hoog geluk dat geen seconde
Van dat ik was, mij van U scheiden konde.
Zoolang ik duur, verschijn ik in Uw licht.
En houd ik op, ik ga in U te gronde.
Niet veel is 't wat de wereld om U gaf.
Zij zal u amper missen in Uw graf.
Uw dood zoo zeer omslachtig in Uw oogen De wereld doet hem in een omzien af.
Ik ken geen zorgen meer om mijn en dijn;
De ellenden dezer wereld werden schijn....
O Liefde, welken dank zal ik U brengen?
Gij hebt uit mij gemaakt wat 'k wilde zijn.

In 1936 verschenen de Oudere Verzen als aflevering van Helikon. De titel leek mij
niet gelukkig gekozen. Ouder - dan wat? Waarom dit lelijke en helaas al te verbreide
germanisme? Indien ‘oude’ niet volledig de bedoeling uitdrukt, was een keuze
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uit tal van even duidelijke en eenvoudige titels toch stellig niet zo moeilijk geweest.
Een ander bezwaar tegen deze uitgave is, dat ons elk gegeven wordt onthouden
over de vraag, uit welke jaren deze gedichten zijn verzameld. Bovendien had men
dan graag vernomen, waarom ze buiten de over die jaren verschenen bundels
gehouden en eerst thans afzonderlijk verschenen zijn. Nu wij ze hebben te beschouwen
als deel uitmakend van Boutens' oeuvre van vroeger, ware het toch wel gewenst
geweest, dat we ons nader omtrent den tij d van hun ontstaan hadden kunnen
oriënteren.
Want dit is van meer dan zuiver litterair-historisch belang. Wel is een gedicht
natuurlijk bovenal een afzonderlijk, opzichzelf te genieten en te beoordelen kunstwerk.
Maar dat genot en die beoordeling worden toch mede bepaald door het gehele
gevoelsbeeld, dat de lezer zich van een dichter en zijn werk in een bepaalde periode
voorstelt op grond van zijn verdere ervaring ten dezen. Thans moeten wij ons met
gissingen tevreden stellen.
Hoe dit zij, Oudere Verzen is een bewonderenswaardige bundel. Het extreem
sensitief impressionnisme van de aanvangsperiode vinden wij hier reeds verstild,
vergeestelijkt en vereenvoudigd tot de uiterst geconcentreerde bewustmaking dier
platonische wereld, welke wij zo goed van dezen dichter kennen als een geheel enige
verschijning in onze nieuwe letteren. De keuze heeft zich ditmaal van de mystieke
aanschouwing meer naar het persoonlijk erotische verlegd, al blijft het hachelijk deze
onderscheiding te maken bij Boutens, voor wien beide zozeer ineenvloeien.
Dit is poëzie, welker onmetelijke invloed op onze letteren, en indirect - al zou men
dit oppervlakkig niet ontwaren - tot op de jongste generatie, meer spreekt dan talloze
verhandelingen. Nieuwe elementen, die tot nieuwe overwegingen aanleiding zouden
kunnen geven, gelijk in de laatste bundels, zijn hier uiteraard niet. Ondanks de
intellectuele en ongelooflijk geserreerde taalvorming, welke voor Boutens' stijleigen
kenschetsend mag heten, treft hier en daar een tot uiterste versobering gezuiverde
uitdrukkingswijze, gelijk den jongsten hedendaagsen dichters niet vreemd zou hoeven
te zijn:
En 'k lijk een eenzaam man
Die langs de wereld gaat
En in zichzelven praat
God weet waarvan.
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Andere keren (b.v. bij ‘'t onafzienbare gazon van asfodel’ in het laatste Liedje) flonkert
de woordkeus als een verblindend juweel, zo als in de edelste taaltapijten van Leopold.
Smeulend van het naar binnen gekeerde vuur dat in dezen hogen geest van jeugd
tot grijsheid met gestadigen gloed brandde, is een ontroerend Sonnet als dit:
Wanneer gij thuiskeert, als gij zeker zult,
Kom niet te vroeg, niet vóór is afgedaan
De lange slommer van dit weekbestaan
In touw van zijn geduldig ongeduld.
Ik zie de late hemelen al staan
Gewasschen van verdriet, en spijt, en schuld,
En eenig met het hooge spel vervuld
Van nazon, avondster en nieuwe maan.
Tot dan is alle saamzijn maar ten halve:
Het leeg gerucht verleugent ieder woord,
En lang vervalscht is tot Gods wijn en brood.
Nog zullen wij twee-éen zijn ongestoord
En hebben heel den avond aan onszelven,
Den nacht, den langen rustdag van den dood.

In zijn klassieke en onnavolgbare trefzekerheid van vorm, in zijn gefluisterde en
door een diepzinnigen ondertoon van menselijke, onmiddellijk aansprekende wijsheid
ongemeen treffend is b.v. ook dit andere, waarmede ik besluit:
Onzienlijk aangezicht dat in mij weent
Als van verraden vrouw, liefde bedrogen -:
Niet betten kan 'k uw leedverschemerde oogen,
Geen troost van kussen reiken tot waar steent
Uw blinde mond... Stil, door de goê gemeent,
In leedvermaak en eigendunk verlogen,
Moet ik u redden naar Gods mededoogen,
Arm, zonder hulp, met goed en bloed beleend.
Geen mensch mag raden uwen bleeken nood,
Die leven voor ons baren zal of dood Vertrouw en lijd en geef u niet verloren.
En bid als snoer wat mijn ervaring weet:
Wordt elke menschevrucht in pijn geboren,
De schoonste zijn voldragen al in leed.
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P.C. Boutens en Willem van Konijnenburg
De vergelijkbare geestelijke afkomst (uit het impressionnisme), de gelijktijdige
ontwikkeling in dezelfde richting, van den jongen Boutens en den jongen Van
Konijnenburg verhelderen ons inzicht zowel in beider verwantschap als in het
tijdsgewricht, dat zij vertegenwoordigd hebben.
Het was een tijd van vernieuwing, waarin zij debuteerden. De eenzaamheid, de
afgeslotenheid, de onherhaalbaarheid van het 19e-eeuws persoonlijk gevoel waren
bezig onder te gaan in een spheer van algemene decadentie. In het geestelijk leven,
kunstleven en cultuurleven van Europa kondigde zich de grovere, snellere, massalere,
geteisterde 20e eeuw aan met vernieuwing en vernieling. De nieuwe stromingen in
de letterkunde, gelijk het symbolisme, bleven niet tot één land beperkt, maar
verspreidden zich over Duitsland, Oostenrijk, Engeland, België en Nederland; men
leze de desbetreffende uitmuntende studies van Karel van de Woestijne. Er was een
lentelijk gevoel in de lucht. Het gistte in de maatschappij, het gistte in het kunstleven;
nieuwe, mystiek-religieuze richtingen ontstonden; de kunst, de muziek, de litteratuur
braken uit in een verbijsterenden rijkdom - niet van bloei, maar van experimentele
verjonging. De wijsbegeerte verliet sprongsgewijze de oude, traditionele banen; de
exacte wetenschappen stroopten hun dogmata af als een verdorde huid en zochten
en vonden andere wegen. Het belang van dien tijd als grondslag van den
tegenwoordigen kan voor het kunstleven nooit genoeg erkend worden. De phalanx
van grote kunstenaars aan den aanvang der nieuwe eeuw is er uit voortgekomen.
Deze unieke renaissance van kunst en cultuur, die zich bleef voortzetten tot zij door
den eersten wereldoorlog werd vernietigd of althans op ingrijpende wijze onderbroken,
is voortreffelijk beschreven door Holbrook Jackson (The Eighteen Nineties) en vooral
door Osbert Burdett (The Beardsley Period).
Studies als deze verklaren iets van het idealiserend element in onzen schilder en
onzen dichter, en van de affiniteiten die men bij den laatste prae-rafaelitisch zou
kunnen noemen en waaruit zijn liefde voor Rossetti voortkwam. Toch had de
algemene culturele vernieuwing bij ons tevens een eigen Nederlands karakter. Alleen
plegen de vruchten van onzen bodem in dit killere klimaat later te rijpen. Om ons
tot de letterkunde te bepalen: nadat reeds boven andere landen de nieuwe sterren De,
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Régnier, George, Von Hofmannsthal, Swinburne aan het uitspansel ontdekt waren,
tekenden zich bij ons de grote figuren af, die den overgang zouden vormen van
Tachtig naar den komenden tijd. Ik spreek van Verwey, Henriëtte Roland Holst,
Boutens en Leopold. Bij ons ging de 19e-eeuwse persoonlijkheid haar eigen grenzen
te buiten en nam alreeds de gestalte aan der nieuwe eeuw, zich verwijdend tot
gemeenschapsgevoel (Van der Goes, Gorter, Henriëtte Roland Holst); tot het daarmee
samenhangend streven naar de nuttige, eenvoudige, gestyleerde, aan het
gemeenschapsgebouw ondergeschikte, dienende, een geloof of geestelijke
wereldbeschouwing uitdrukkende lijn (Derkinderen, Thorn Prikker, R.N. Roland
Holst, Berlage); tot intense wijsgerige opleving (Heymans, Bolland en zijn
tegenstanders); tot katholiek en ander godsdienstig réveil op allerlei kunstgebieden
(Alphons Diepenbrock, Jan Toorop).
Toch moet men het zich niet zo voorstellen, dat iemand als P.C. Boutens open
stond voor het nieuwe in zijn eigen tijd. In het algemeen ging hij voorbij aan wat hij
niet terugvond in de eigen, persoonlijkste zielsbewegingen. Wat de wereld aangaat
beperkte hij zich, eclectisch, tot wat hij daarin aantrof als verwant aan zichzelf. Hierop
berustte ook de onverzoenlijke tegenstelling tussen hem en de groep van Verwey's
Beweging, die juist zulk een vurige belangstelling had voor de veranderingen, die
zich in het geestesleven en de maatschappij hier en in het verdere Europa begonnen
voor te doen. De ‘vergeestelijking’ en vernieuwing, welke zich in ons land, als reactie
tegen Tachtig en De Nieuwe Gids vertoonden, hangen sterk samen met een element
van sociaal gevoel. Bij Boutens waren zij meer terug te brengen tot de verwantschap
en innerlijken omgang met enkele uitgelezen geesten, die voor de jaren 1890 tot 1910
representatief waren. Tot hen heeft stellig vooral ook zijn vriend Willem van
Konijnenburg behoord.
Ook al erkent men allerlei treffends in de critische aanvallen, welke Jan Engelman
tegen de monumentale schilderkunst heeft gericht, toch is het niet meer dan
rechtvaardig, van ganser harte de blijvende verdienste te erkennen, die zij voor den
ontwikkelingsgang van ons beschavingsleven heeft gehad. Van de Herten van Willem
van Konijnenburg (1898) is gezegd, dat zij voor onze schilderkunst een geheel nieuw
tijdvak inluidden. En een jaar te voren had P.C. Boutens gedebuteerd met den bundel
Verzen, ingeleid door de onuitstaanbaar-misplaatst beschermende voorrede van Van
Deyssel (‘Ik ben dit boekske een ge-
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negen vriend’). Het talent van Kloos en de betekenis van De Nieuwe Gids hadden
hun tijd gehad; Van Eeden dwaalde langs allerlei zijwegen steeds verder af van de
litteratuur, die overigens nooit zijn hoofdzakelijke bekommernis was geweest; Verwey
had zich teruggetrokken in een zwijgen, waaruit hij als een ander mens en groter
dichter zou terugkomen; ook Gorter maakte een diepe crisis door, waaraan hij zich
eerst later zou ontworstelen. Van de schilders, die deel hadden aan den komenden
tijd, was Van Konijnenburg een van de meest bewusten en intellectueel best
onderlegden. Geen wonder, dat hij van de monumentale schilderschool een der
theoretici werd. Naast en tegenover een renaissancistischen zwier vertoont Van
Konijnenburg's werk vaak een symbolische spraak van het beeld en een strenge
stylering van den vorm. Dit zijn twee dingen, die een helder licht werpen op zijn
verwantschap met Boutens. Ook bij Toorop weliswaar, bij Derkinderen en Thorn
Prikker deden beide kenmerken zich voor. Maar toch stond Boutens dichter bij Van
Konijnenburg dan bij de op de katholieke Middeleeuwen gerichte romantiek van
dezen, al was hij ook met Toorop goed bevriend.
Bij Boutens en Van Konijnenburg beiden is, ongetwijfeld als reactie tegen het in
hun jeugd nog levende materialisme en positivisme, een vergeestelijkte levensinhoud
tot uiting gekomen, die tegenover het impressionnisme respectievelijk van Gorter
en van Barbizon en Haagse School, en daarmee verwante stromingen, een
idealistischer visie stelde. Bij Boutens leidde dit tot die bijna iets te exclusieve
aandacht voor het psychische, waartegen Van Eyck zich zo hevig verzette in zijn
Beweging- artikel over Carmina. In onze taal is vóór en na Boutens geen poëzie
geschreven, waarin het woord ‘ziel’ zo dikwijls wordt herhaald.
Dit alles strookt ten zeerste met den aanleg van Willem van Konijnenburg en met
diens opvattingen. Men leze eens een boekje als De Waarde der Impressionistische
Schilderkunst, niet met den toegeeflijken glimlach van den lezer van nu, maar met
het inzicht, hoe nieuw en in zekeren zin baanbrekend zulk een geschriftje in 1908
was. Nadat (ten onrechte) de begrippen ‘persoonlijkheid’, ‘originaliteit’,
‘innerlijkheid’ min of meer aan elkaar gelijk gesteld en met den term ‘eigenheid’
aangeduid zijn, vervolgt de schrijver: ‘De eigenheid is het blijvende deel in de
wisselende gemoedsstemmingen, welke ons door de verandering der zinsindrukken
ten deel vallen. Van de kracht der
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eigenheid is de invloed, die het zinsgevoel of de indruk op haar heeft, afhankelijk.
Hoe sterker de eigenheid, hoe geringer de invloed der zinnen. De krachtsverhouding
van deze twee gevoelssferen bepaalt het type van ons karakter. Wanneer de eigenheid
zwak is, heerscht de indruk der zinnen. Versterking der eigenheid is de invloed der
zinnen verminderen. De eigenheid is de onveranderlijkheid in onze natuur, de eenheid,
en sterker dan de zinnen zijnde, beïnvloedt zij deze. Zij zal den indrukken een trek
van gemeenschap geven, hun hare originaliteit schenken. Daarentegen zal de indruk
bij eene zwakke eigenheid weinig of geene verandering ondergaan; maar als volledige
indruk, dus impressionistisch, in ons blijven voortleven. Zoo is dus het impressionisme
in den geest het gevolg van de verzwakking der eigenheid.’
Het zijn uitingen als deze, die het aanrakingspunt en den grond van diepere
verwantschap met Boutens in het licht stellen. Met Verzen uit de spheer van Gorter's
impressionnisme en sensitivisme voortgekomen, wendt Boutens zich met Stemmen
reeds meer, en daarna in toenemende mate, af van de zinsindrukken der zichtbare
wereld naar een, door het schouwende en beschouwelijke psychische leven tot
ordenende synthese groeperende, de werkelijkheid romantisch omvormende kunst,
welke onder invloed van de platonische wijsbegeerte (zie het proefschrift van B.A.M.
Naaijkens, 1938) de ‘idee’ zou dienen en uitdrukken, gelijk op haar wijze die van
Van Konijnenburg zulks nastreefde. ‘De liefde voor de natuur moet verkeeren in
liefde voor eigen natuur’, schrijft Van Konijnenburg (o.c.). Voor een natuur als
Boutens, het is licht te bevroeden, moet werk, dat uit deze inzichten voortsproot,
grote aantrekkelijkheid gehad hebben, waar nog bij kwam, dat het door bevriende
hand was gewrocht.
Dat Boutens' ontwikkelingsgang als kunstenaar veel overeenkomst vertoont met
dien van Van Konijnenburg, is na het voorafgaande begrijpelijk. De parallellen
daarvan na te gaan zou de stof voor een belangwekkende studie kunnen opleveren.
Daartoe is het hier de plaats niet. De wijze echter, waarop D.A.M. Binnendijk (Een
Protest tegen den Tijd) de evolutie van den dichter schildert, bevestigt onze
overtuiging, dat die verwantschap opmerkelijk was: ‘Zoo wendde hij zich, krachtens
zijn contemplatieven aard en daarbij stellig door Christelijke traditie gesteund, van
de sensitieve apperceptie der werkelijkheid af, zoo ging hij ook de sensibele
openbaring van
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zulke ervaringen wantrouwend versmaden en deze verwisselen voor een andere
ervaringswijze en een daarbij aansluitende andere creatiewijze. De breedheid en
gevarieerdheid der natureele verschijnselen versmalde hij welbewust tot een basis,
die zoo klein bleek, dat om te leven slechts de opvlucht restte. Tegenover Gorters
natuurverheerlijking en ervaring van liefde in de menschenziel staat nu Boutens'
verheerlijking van de ziel, die zich in de liefde bevestigt en aan haar tevens haar
activiteit, d.w.z. haar vluchtdrang, ontleent. Het is in die phase zijner ontwikkeling,
dat hij zichzelf, zijn wezenlijk dichterschap, vindt en met de hem eigen intellectueele
bewustheid ook philosophisch steeds dieper in het phenomeen van zinnelijk en
bovenzinnelijk leven doordringt. Wat hij daarbij aan rijkdom van naïef genieten
verliest, wint hij aan metaphysische zekerheid en daaruit opwellende, durende
bezieling’.
‘Metaphysische zekerheid’ en andere wijzigingen in het denkleven, en ook in het
maatschappelijk leven, van dien tijd - inderdaad, zonder deze is ook het wezen en is
de betekenis van de toenmalige zogeheten monumentale schilderkunst niet te
begrijpen. ‘Het monumentale’ zegt H. de Boer in het bekende grote verzamelwerk
ter ere van Van Konijnenburg, ‘is de verduurzaamde vorm der blijvende herinnering’.
Ook Boutens' verzen zijn op secundaire wijze, uit de niet onmiddellijk weerspiegelde,
maar uit de ‘bezonnen’ beelden ontstaan. In een van zijn Gidskronieken betitelt Van
Duinkerken het als een (in philosophischen zin) ‘consequent doorgevoerd idealisme’,
dat Boutens de verschijnselen onderscheidt van hun verschijningsvorm. Hetzelfde
zou letterlijk van toepassing kunnen zijn op het oeuvre van Willem van Konijnenburg.
Maar er is nog een persoonlijker reden, waarom beiden in mijn geest onveranderlijk
verbonden blijven. Ik herinner mij den laatsten keer, dat ik Boutens heb gesproken.
Het was op zijn 72en verjaardag. Een ijskoude dag, met hoogliggende sneeuw en
strenge vorst. Kolen waren er bijna niet en ook het treinvervoer was zeer bezwaarlijk
geworden. Ik vond den dichter zeer vermagerd en verouderd, gebogen onder het leed
van den oorlog, maar ongebroken van geest en van werkkracht. Toch was er iets als
bittere berusting in hem te voelen, alsof hij besefte, dat het einde voor hem niet meer
ver was. Hij droeg enkele van zijn nieuwe gedichten voor, en ik herinner mij de
emotie, waarmee wij op dien met een dik sneeuwkleed als met een sourdine
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verstilden dag uit zijn mond het sonnet Weer spreidt de nieuwe sneeuwval... en het
Meisje met Dood Vogeltje hoorden. Hoe levendig en druk bezocht konden andere
verjaardagen geweest zijn ten huize van Boutens! Nu hadden de moeilijke
reisgelegenheid, de snerpende koude en de drukkende bezettingsomstandigheden
velen er van afgeschrikt, den grijzen dichter te gaan huldigen en wij waren de enige
bezoekers... op één na. Die ene was mevrouw Van Konijnenburg. Haar man kon niet
komen. Hij werkte stug en verbeten door in het koude atelier: de enige manier, om
de ellende van den tijd te verwerken en te boven te komen. Maar de twee namen
waren toch op dezen dag bijeen, die te zamen een tijd, een wereld
vertegenwoordigden. Ook Van Konijnenburg is nu helaas gestorven en ter ere van
de nagedachtenis van deze grote, nobele figuur wil ik eindigen met de vermelding
van wat zijn vrouw bij die gelegenheid vertelde. Gerdes met nog enige andere ridders
van de Kultuurkamer waren het atelier van Willem van Konijnenburg binnengekomen,
alwaar eerstgenoemde drie kwartier lang het woord greep om den onverstoorbaar en
als doof voortschilderenden oudere te overreden lid te worden van het Schildersgilde.
Toen hij eindelijk uitgesproken was, keek Van Konijnenburg, die al dien tijd geen
woord geantwoord had, nog steeds niet op van zijn doek maar wees over zijn
schouders met zijn grote penseel achterwaarts in de richting van de deur, zeggende:
‘u wilt nu wel weggaan, ik heb geen tijd meer voor u, want ik moet werken’.
1930; 1947

Kanttekening bij ‘Amphitryon 38’
De opvoering van het blijspel van Giraudoux stelde weer het onderscheid aan de
orde tussen toneel dat ‘toneel’ en toneel dat ‘geen toneel’ is. Toneel in technischen
zin heeft uiteraard, gelijk iedere massa-kunst, een conventie als bestaansvoorwaarde.
Geraakt deze conventie in een phase van neergang en verstarring, dan kan zij slechts
door het, voor ‘toneel’ vaak zo gevaarlijk geachte, woord gebroken en vernieuwd
worden. Dit immers blijft vergelijkenderwijs, altijd een persoonlijker genuanceerde
uiting. Door te uitsluitenden nadruk op het ‘toneel’-effect kwam men tot het
aanvaarden van gans een register van, overeenkomstige en overeengekomen,
intonaties. Deze werden, door en voor de
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spelers, bij overlevering als stilzwijgend ‘afgesproken’. Zij werden in hoofdzaak
onveranderd vastgelegd en werktuiglijk herhaald. Hun werking was beproefd en
stereotiep; en slechts de grootsten vermochten aan deze ‘manier’ te ontkomen. Op
straffe van ‘uit den toon’ te vallen, moesten de figuren van een stuk in zulke, historisch
gegroeide, stembuigingen geschreven en gespeeld worden. Zij waren het, die voor
de karakters en het verloop van de handeling, den doorslag gaven. Bij een vaste
stembuiging, laat ons zeggen no. 38 bis, behoorde nu eenmaal onveranderlijk de
emotie uit hetzelfde loketje, hetgeen de keuze der situatie zeer beperkte.
Het was hiermede zover gekomen, dat de, na den wereldoorlog aangevangen,
internationale vernieuwing van het toneel zich maar zeer gedeeltelijk aan dit kwaad
kon ontworstelen. Ik meen dit mede aan haar veronachtzaming van het woord te
mogen toeschrijven, haar minachten van den tekst, haar vijandschap en angst
tegenover het litteraire element van het drama. Het is onjuist, te menen dat het woord
de actie belemmert of daarvan hoogstens een steun, een versiering is. Het woord, als
het niet misbruikt wordt, is een vorm van actie, en gelijkwaardig met andere vormen
van actie. Het kan uitgeschakeld worden, in zekere mate, ten gunste dier andere
vormen, mits dit niet te eenzijdig geschiedt, en met eerbiediging van zijn karakter
en levende waarde. De actie kan al dan niet voornamelijk door het woord tot stand
komen.
Gaan wij echter den ontwikkelingsgang van het moderne theater na, dan is
misschien te verwachten, dat het woord langzamerhand weer meer als dramatische
drijfkracht erkend zal worden. Want doordien steeds meer blijkt, dat in de film de
klank hoogstens een illustratieve rol kan spelen, wordt voor de filmkunst een wezenlijk
bestanddeel der meer van het woord losgemaakte handeling opgeëist.
Volgens de hierboven verkeerd toegepast bevonden onderscheiding is Amphitryon
38 wellicht geen ‘toneel’. Het stuk is woord geworden ‘geest’, zowel in den Fransen
zin van ‘esprit’ als in de zwaarwichtiger betekenis. Slechts schijnbaar komen de
karakters van dit blijspel uit de nu eenmaal bestaande mythologische fabel voort,
slechts schijnbaar is het een situatie-stuk gelijk Siegfried van denzelfden auteur. In
werkelijkheid ligt aan deze 38e bewerking van het gegeven geen 38e gevoelsvariatie
ten grondslag. Primair was integendeel de dramatische opzet in het raisonnerende
spel der woorden vervat.
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Men gelove de sentimentele verzekering niet, dat de cynische Fransman Giraudoux
de huwelijkstrouw tot hoofdmotief nam van zijn stuk. Zijn gegeven is veeleer het
ongeïmponeerd en listig bestrijden van het lichtelijk belachelijke Gezag, hier verbeeld
door Jupiter. Alcmene is niet zozeer de trouw, - die blijkt immers op een illusie te
berusten, - als wel de evenwichtige en aardse geest. Deze wordt in zijn practisch
denken verheerlijkt, sceptisch, zelfzuchtig en zeer individualistisch, de menselijke
‘maat van alle dingen’. Die geest overwint, in letterlijken zin ‘spelenderwijs’, de
aanmatigende autoriteit en zelfverzekerde plechtstatigheid die hem bedreigen. Wij
vinden in Alcmene die natuurlijke vrijmoedigheid, en dat ingeschapen verzet tegen
onredelijk nivellerende discipline, die den Fransen aard zozeer van den Pruisischen
onderscheidt. Het pleit niet voor het artistiek onderscheidingsvermogen van de pers,
dat zij in dat stuk het, vernuftig gesymboliseerde, revolutionnaire element niet
onderkende. Giraudoux gaf geen idylle: hij is oneerbiedig. De geest van Voltaire is
nog niet dood. En wanneer katholieke bladen, naar aanleiding der vertoning, dezen
hun gereserveerden lijfboeman, als naar gewoonte, ter sprake brachten, hadden ze
voor één keer meer gelijk dan ze zelf wisten.
Het is in Frankrijk, dat het behagen aan een zich in de beweging (actie) en geestrijke
vormgeving van het gesprek vermeiend vernuft, van oudsher in alle maatschappelijke
lagen des volks wordt aangetroffen. Maar een Hollander kan niet: spreken. Dit blijspel
behoort tot de litteraire toneelkunst. Of een Nederlands publiek de aangeboren
omgangsbeschaving en ontvankelijkheid heeft, die reeds eeuwen lang een bij uitstek
socialer aangelegd volk een wereldberoemde litteraire dramakunst gaf, is de vraag.
De strijd, in dit luchtige letterspel van Giraudoux, de strijd, waarvan de professionele
daden in trouwhartige geborneerdheid en middelmatigheid van den held uit de titelrol
beglimlacht worden, is, bij zijn vrouw, een strijd van woorden. De overwinning van
den geest, met de middelen van de litteratuur, in een Nederlandsen schouwburg ten
tonele te voeren, mag een hachelijke onderneming heten.
1931
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Doorbraak van een Binnendijk
In 1930 gaf D.A.M. Binnendijk, na ongeveer tien jaar lang essayistisch en apologetisch
het werk zijner geestverwanten beschreven te hebben, voor het eerst, in nauwelijks
een vel druks, zijn eigen verspreide verzen uit in den bundel Het Andere Land. Hij
mag dan ook als typisch vertegenwoordiger van een richting gelden. Herinner ik mij
goed, dan noemde indertijd Marsman, me de hem eigen aanvoerders-allure, Binnendijk
een trouw soldaat in de gelederen der moderne dichters van hun leeftijd.
Wanneer wij zien, dat hun beweging eigenlijk haar aanvang en uitgangspunt, haar
eerste programma's en haar aaneensluiting vond bij Herman van den Bergh, in die
dagen leider van Het Getij, dan kunnen wij in iemand als Binnendijk eerst recht
vaststellen, hoezeer de zogeheten jongeren zich van dit hun geboortedorp naar een
‘ander land’ verwijderd hebben.
Verloochenen doen zij hun afkomst intussen, althans theoretisch, niet. En wel het
minst juist Binnendijk, die, in een even scherpzinnig als van piëteit getuigend opstel,
Van den Bergh's in De Spiegel gebundelde gedichten bij een ongeïnteresseerd publiek
circa zeven jaar na dato inleidde (1925). In die eerste, wilde jaren van Het Getij werd
tegen de alom overheersende classicistische vormverstarring der Boutens-epigonen,
of de al te betogende Beweging-philosophie, de hartstochtelijk aardse emotie ener
excessieve taalverheviging gesteld, die met het gelijktijdig opkomende internationale
expressionnisme samenvloeide. Maar wat in dien tijd na den oorlog nog een probleem
was, n.l. vormverbreking en -vernieuwing, is het thans niet meer. Er ligt psychologisch
een geweldige afstand tussen die periode en het reeds weldra aanbrekende ogenblik,
waarop deze jongeren, van huis uit al ietwat ouwelijk, vol genoegdoening zouden
constateren dat ze, - hetgeen eigenlijk aanzienlijk meer hun bestemming was, - de,
litterair gesproken, jongste generatie bereids niet meer uitmaakten.
In de nu volgende, veeleer reactieve phase gevoelden zij zich veel meer thuis dan
in de min of meer omwenteling-brengende jaren van Van den Bergh's Studies. Hoe
kon het ook anders? In hun hart hadden ze dezelfde individualistische houding
tegenover maatschappij en leven, als de Nieuwe Gids eigen was. Indien ik voor een
enkelen keer mag afwijken van het goede gebruik, geen eigen uitspraken aan te halen,
zou ik, om niet in minder bondige herhalingen te vervallen willen verwijzen naar
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mijn essay Onzaakkundige Zakelijkheid (zie pag. 72). Kortheidshalve zij herinnerd
aan de daar, bij de jongeren, geconstateerde ‘afwezigheid van elke maatschappelijke
oriëntering’ en van ‘socialen, cultuurpsychologischen kijk’, toe te schrijven aan
gebrek aan belangrijke levenservaring en aan ‘de culte van een, van alle mogelijke
gemeenschap afkerig, verouderd individualisme’. - Zij hadden, daar komt het maar
op neer, te weinig beleefd. Zo werd dan door hen, behoudzuchtig, de eens door Van
den Bergh (misschien teveel volgens een vooropgezet theorema) verworpen vorm
weder als ideaal langzamerhand in ere hersteld. Zij het dan wat soberder en zakelijker,
na deszelfs zuivering van de laatst overgebleven excessen en verrijkingen van de
Nieuwe Gids. Maar mocht ook al de, mede onder aanmoediging van Nijhoff's critieken
in de N.R.Ct., herstelde vormbevestiging en -beheersing, bij 1910 vergeleken,
onmiddellijker en zakelijker geworden zijn, een vernieuwden inhoud bracht zij helaas
niet mede.
Toegegeven: de slecht befaamde ‘ivoren toren’ van vroeger werd thans niet meer
door de dichters bewoond. Maar dan toch, met vergunning, een clublokaal, - waar
de vaderen dezer esoterische Societas Juniorum de normen en vormen vastlegden,
en de gebruiken canoniseerden. Want ongelukkig voor de jongere poëzie in ons land,
werd het gebrek aan belangstelling vanwege het publiek gecompenseerd door een
overmaat van belangstelling der dichters voor elkaar. De vereniging De Distelvinck
werd enkele jaren na oprichting der Vrije Bladen ontbonden; niet onwaarschijnlijk
was hiervan mede oorzaak de gerechtvaardigde vrees, voor een kliekje gehouden te
worden. Het praatje der wederzijdse ophemelarij is weliswaar goeddeels een praatje:
door welke onderlinge vriendschapsbanden zij ook verbonden waren, de toon dezer
dichters, wanneer zij over elkander schreven, bleef in het algemeen zeer critisch, en
zij zeiden elkaar vaak scherpe waarheden. Maar het terrein hunner aandacht was,
ondanks alle gepraat over het leven, te beperkt; en zowel te beperkt litterair, als in
het litteraire zelf weder te beperkt. Zij vonden alles van elkaar te onevenredig
belangrijk. Hun eensgezindheid omtrent de grondslagen der poëzie maakte al wat ze
schreven te schematisch en te programmatisch. In elk vederlicht bundeltje, hoe futiel
van gehalte, vonden zij aanleiding om een nieuwe stroming te constateren; om met
de pietluttige voldoening van een postzegel- of vlinderverzamelaar een aparte variëteit
vast te stellen; om een nieuwe nuance van
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een oude, of een oude nuance van een nieuwe richting te ontdekken. Misschien was
de aangekondigde reorganisatie van Erts tot Balans een symptoom van beterschap;
maar tot dat ogenblik was het zo, dat elk litterair zuchtje of snikje hun vergaande
conclusies deed trekken omtrent scholen, indelingen, kansen en data van hele,
versgekarnde, generaties. Vooral Marsman, maar ook Scholte, en Binnendijk zelf,
hebben in deze gezondigd; eigenlijk allemaal.
Individualisme, onmaatschappelijkheid en gebrek aan wat ik nu maar kortweg
levenservaring zal noemen; deze eigenschappen gevoegd bij de hierboven geschetste
saamhorigheid der jongeren, - het is waarlijk niet te verwonderen, dat de gevolgen
een meer conservatieve richting der moderne poëzie waren. Want na Het Getij waren
Marsman en De Vrije Bladen op den voorgrond gekomen. En een tijd lang werd
langs dien weg Bloem, Nijhoff en A. Roland Holst, en in mindere mate ook Werumeus
Buning, meer persoonlijk dan door hun oeuvre, grote invloed toegekend op de
ontwikkeling van smaak en waardebepaling in poeticis. En dit door het medium,
welks onvervaarde baldadigheid hun deftige afgemetenheid toch niet verstoren kon:
Marsman. Hij vormde de schakel. Door ze, volgens zijn eigen formule, ‘vitaler’ te
maken, zoals dat met zijn aard overeenkwam, deed hij zekere oordelen en preferenties
aanvaardbaarder, verlokkender voor zijn volgelingen worden. Het is voor een
belangrijk deel door dit proces, dat de aesthetiek der, als die van 1910 aangeduide
generatie allengs overgenomen werd door de groep die zich als de generatie van
1918 beschouwde; hetgeen dus een stap terug betekende.
Het bleek dan ook al spoedig weer gedaan te zijn met de revolutionnair
vernieuwende, maar in de geboorte gesmoorde vormverbreking der sterk sensuele
Getij-periode, onder leiding van Herman van den Bergh.
In de psychische ontreddering van vlak na den oorlog, was dit zoeken naar een
doorheenbreken door den traditionelen versvorm als de technische uitdrukking van
een kosmisch-pantheïstische aandrift te verklaren, die, hoe onvast en richtingloos
misschien, toch werkelijker, echter, heviger was dan de gevoelsinhoud der jongeren
nog ooit in latere jaren zou zijn. Deze aandrift deed aan politieke of theologische
begrippen, zoals die door de overlevering waren ingesteld, geen recht wedervaren,
zelfs niet door stilzwijgende instemming. Toen zij dan ook, na en tegenover de, van
haar onafscheidelijk te denken, werking
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van den wereldoorlog, als verouderd, ouderwets te beschouwen was, werd van zelf
ook de nieuwe techniek weer verlaten. Zonder haar toekomstmogelijkheden nader
te onderzoeken, zonder de goede elementen in haar nader tot ontwikkeling te brengen,
keerde men haar radicaal den rug toe. Want men had inmiddels teruggegrepen naar
de schoonheidsleer van vóór den oorlog; de Getij-versificatie gold van nu af aan, bij alle historische waardering voor Van den Bergh -, als ‘de mauvais goût’. Alleen
de ‘goede toon’ gaf thans een goeden toon in een vers, en gaf den toon aan. Bepaald
vereist werden traditie, vers-dogmatiek en behoudzucht niet positief, als men tegen
deze drie maar niets ondernam. Wie zonder wenk niet reeds dit stille wachtwoord
begreep, was voor deze dichtergemeenschap ondeugdelijk en te licht bevonden. Want
gangbare overtuigingen lagen ten grondslag aan haar levenshouding. En het inzicht
in de maatschappij kwam niet uit boven wat dit woord in Engelse vertaling aan
poëtisch vruchtbeginsel pleegt op te leveren.
Is het dan nog te verwonderen, dat het werk van het merendeel der jongeren aan
geestelijke waarde moest verliezen? en dat men kon beleven, hoe een der gewezen
voormannen in één adem als Nederlanders van dezelfde en gelijkwaardige orde
Vondel, Rembrandt en - Jan Pietersz. Coen noemde? De doem der hier bedoelde
jongere dichters van ons land lijkt mij te liggen in de volgende omstandigheid. Terwijl
een sterk levende, volledige, en onbewust een gezond evenwicht zoekende
persoonlijkheid haar maatschappelijk inzicht en gevoel, haar betrekking tot de
samenleving, in haar particulier leven tot uiting zal brengen, en de gecumuleerde
kracht der ongeremder, on- en buitenmaatschappelijke neigingen zich in haar
kunst-creaties een uitweg zal banen, was bij voormelde jongeren het omgekeerde
het geval. Als mens waren zij individualist, zonder belangstelling of richting ten
aanzien van het sociale; in hun werk echter verdedigde hun gevoel hardnekking een
terugschrijdende orde, van welken aard dan ook, en dit blijkbaar als overcompensatie
van het tekort van hun sociale ik.
Vandaar het eigenzinnig vasthouden, zowel in hun critisch werk als in hun poëtische
productie, aan wat, door hen, als onveranderlijke norm van het ‘poëtische’
aangenomen werd. Als vage, internationale en voor alle tijden geldende abstractie
is dit begrip echter zinledig, gelijk Camille Mauclair aantoont: Het geestesleven is
in voortdurende verandering; wanneer een voorgoed onveranderlijk af te kondigen
maatstaf voor een
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poëtische schoonheid bestond, niet gebonden aan den zich immer vernieuwenden
groei van het leven, noch aan tijd, omgeving, afkomst en duizend andere wisselende
factoren, dan was het schone alleen volgens een recept, of door dode imitatie en
normalisering te bereiken, onvrij en in universele stelselmatigheden versteend tot
werktuiglijkheid. Misschien bestaat een geheime, onkenbare achtergrond van wetten
voor alle grote geestesuitingen; maar niets is onvruchtbaarder, dan hier practische
gevolgtrekkingen uit te willen maken bij het scheppen of beoordelen van kunst. ‘La
création est la réaction d'un esprit en des circonstances données, et dépend de la
nature de cet esprit’, zegt Paulhan. Dat iemand van de allure van A. Roland Holst,
in zijn groots isolement, aan onvergankelijke, niet menselijke normen zijn impulsen
tracht te ontlenen, is, hoe men ook over de mogelijkheid of de opportuniteit daarvan
moge denken, een verheffend schouwspel, terwijl bovendien deze dichter zijn laatste
woord nog niet gesproken heeft en misschien nog ingrijpender evoluties te zien zal
geven. Bij jongere mensen echter is deze houding onverdraaglijk.
Ik kon, naar aanleiding van Binnendijk's kleine plaquette, zo algemeen mogelijke
opmerkingen maken, omdat hij, zoals gezegd, de karakteristieke vertegenwoordiger
van een gehele richting is. Zijn werk is schoon misschien, volgens de criteria van de
school der jongeren, maar het is dood. Over deze school schrijvende, kenschetste ik
tegelijk Binnendijk. Na hem aldus in zijn tijd gesitueerd te hebben, zal ik mij in het
tweede gedeelte van dit essay meer in het bijzonder met zijn bundel Het Andere Land
bezighouden.
Nadat ik in mijn voorafgaande uiteenzettingen het geestelijk milieu behandeld heb,
waartoe Binnendijk behoort, en waarvan hij litterair-critisch, een der leiding gevende
woordvoerders is, kom ik thans tot een onmiddellijker beoordeling van zijn gedichten.
Mijn indrukken daaromtrent samenvattend, blijft mij vooral de herinnering bij aan
veel bekoorlijk vormschoon, dat echter den lezer slechts gedeeltelijk bevredigt. Het
is, naar mij voorkomt, niet verzadigd en doorgloeid van de menselijke aandoeningen,
die de aesthetische vooraf moeten gaan; het bemantelt een leegte. Dezen kunstenaar
doet het leven zich niet voor als een werkelijkheid, die hetzij met koppige
krachtsinspanning vastgehouden en in haar uiterste intensiteit benaderd, hetzij
scherpzichtig uitgehold en ontkent moet worden, en opgeheven
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tot een andersoortige ervaring in een ‘ander land’. In deze verzen is die overtuiging
verloren gegaan in het narcisme van een zelfgenoegzaam vormbehagen. De
onvruchtbare schoonheid der eigenliefde spiegelt er zich in tot een leeg formalisme.
Het is weer het oude liedje, hetzelfde als bij Theun de Vries en zovele anderen
van deze generatie: een formele schoonheid, die de potentie van leven ontbeert. P.N.
van Eyck, in zijn bespreking van den bundel in de Juli-afl. van Leiding 1930
karakteriseert dit verschijnsel niet ten onrechte als een ‘tekortschieten der ervaren
werkelijkheid’. Dit tekortschieten van het ervaren der werkelijkheid heeft tot
onvermijdelijk gevolg, dat de aard der, hoe fraai ook uitgedrukte,
gemoedsbewegingen, ons op zichzelf te weinig boeiend lijkt. ‘Zij is niet jong,’ zegt
Donker van deze poëzie, en ‘eer nabloei dan belofte’. En Jan Engelman betreurt ‘die
liefde tot de rococoverfijning, die een Hollander bijna altijd slecht afgaat’. Een
aaneenschakeling van precieuze, edel fonkelende detail-vondsten, krijgen deze verzen
iets spichtigs, wanneer men ze in hun geheel overziet. Ze zijn al te weinig elementair.
Zij tonen een tekort, niet aan onmiddellijk leven, - dat vragen wij niet -, maar aan
bemiddelende levenskrachtigheid. Ze zijn mij te ‘poëtisch’, in den zin als ik dit
criterium in mijn eerste artikel omschreef. Dit zien van de wereld op verkleinde
schaal vermoeit het oog.
Naar drie uitingswijzen kan men de gedichten van Het Andere Land onderscheiden.
Daar zijn zulke, die ik plastisch objectiverend zou willen noemen, waarin alle
persoonlijk gevoel geheel in een, duidelijk afgetekende, gestalte buiten den dichter
geprojecteerd is. Dan zijn er die, waarin de lyrische emotie vrijer en directer tot uiting
komt. Ten slotte dan de gedichten, waarin deze emotie weder door de religieuze kern
van het boekje, waarmee ook de titel samenhangt, opgeheven en tevens gebonden
wordt.
De Jonge Koning, Fontainebleau en Het Visioen van Dareios behoren tot de eerste
groep. Zij staan zozeer buiten onzen tijd, dat men zich verbaasd afvraagt, of we tot
De Hérédia, Leconte de Lisle en de andere Parnassiens teruggekeerd zijn. Toch zijn
ze in zover weer juist van dezen tijd, dat ook de overige jonge dichters zich weer
zeer frequent met dergelijke, en op deze wijze behandelde gegevens bezighouden;
de lege, koude prachtlievendheid van het eerst- en het laatstgenoemde gedicht, te
steriel om geest of gemoed te kunnen overtuigen, vinden we ook bij hen vaak. Op
Nijhoff's voetspoor heeft vooral Van Geuns zich
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op dit genre toegelegd. In zover zijn deze gedichten echter niet met die van genoemde
Fransen te vergelijken, dat zij de metrische onregelmatigheden vertonen, welke sedert
Buning zo vaak in overigens streng maatvaste verzen gevonden worden; ik voor mij
persoonlijk heb die ontbrekende of overtollige voeten nooit als een verrijking der
techniek gevoeld. Van de drie hierboven vermelde gedichten acht ik Fontainebleau
het beste geslaagd. Een sterk en suggestief uitbeeldingsvermogen schept hier met
sobere maar precies toereikende middelen een indrukwekkend beeld dat, ondanks
de volkomen klaarheid van omlijning, atmospheer niet ontbeert. En vol onvrede
vraagt men zich af, hoeveel schoonheid ons dit beheerste en rijpe talent wel niet had
kunnen geven, wanneer het door een oorspronkelijker en gerijpter menselijkheid
gedragen was.
Van de subjectievere gedichten zijn Absolutio I en II een goed voorbeeld. Tot de
uiterste onmiddellijkheid van een ‘ik’ komen ze niet: een rest van de bekende, thans
genoegzaam onderzochte reserve laat het nog maar een ‘wij’ zijn, die aan het woord
komt. Maar het plastische is hier vervangen door het motorische, dat ons dadelijk in
de spheer van Marsman brengt. Overigens blijkt ook meer de zwakheid van het
gevoel, nu het onbetoomder en onverwerkter zichtbaar wordt. Het verdraagt de
vrijheid slecht en gaat, in die grote ijlte, op de tenen staan om groter te lijken. Maar
toch hebben deze gedichten, de enige twee uit den bundel die ‘vrij’, d.w.z. zonder
maatschema geschreven, zijn, mogelijkheden en kwaliteiten die den wens doen
opkomen, dat Binnendijk het nog eens verder in die richting mocht zoeken. Ze zijn
gedrongen van uitdrukking, en toch los en levendig van beweging. Ook hier herkent
men die begaafdheid, sierlijkheid en kundigheid, waartegen men zich wapenen moet,
als men critisch tot des dichters tekortkomingen wil doordringen.
En nu de religieus getinte verzen. In de algemeen gehouden karakterschets, die ik
aan deze bespreking liet voorafgaan, kan men wellicht een indicatie vinden voor
mijn vermoeden, dat Binnendijk, zo zijn nog aesthetische levenshouding zich eens
mocht verdiepen, zich misschien langzaam in de richting van godsdienstigheid zal
bewegen, en zal eindigen bij de geloofsverzekerdheid der christelijke kerk. Gedichten
als Jezus Consolator spreken voor deze hypothese; meer nog zijn uitingen, in De
Vrije Bladen, in een beoordeling van iemand die mij na staat. Daarin toch prijst hij,
als ‘open weg’ en creatieve rich-
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ting, het beleven van God als ‘oorspronkelijk schepper’ tegenover een andere
godsopvatting, waarboven hij, in ander verband, ‘een God van bewustheid, een
daadwerkelijk God’ stelt. Binnendijk staat in deze ontwikkeling niet alleen: Nijhoff
is hem hierin voorgegaan, en neigt, maar voorshands ietwat katholiserend, tot
hetzelfde.
Intussen verwerkelijkt het religieuze beginsel van Het Andere Land zich het
schoonst in sommige der Kwatrijnen, waarin het tevens de elementen der directere
gevoelsuiting, die de verzen der tweede groep kenmerkte, in zich verenigt. De in
dezen bundel bijeengebrachte kwatrijnen - een versvorm, door een onzer oudere
dichters geringschattend als ‘de pasmunt der poëzie’ aangeduid, - kan ik schier zonder
uitzondering of voorbehoud waarderen. In hun geserreerden vorm komen de beste
eigenschappen van Binnendijk's edelsmeedwerk tot hun recht. Zij geven den lezer
vrijheid, van hem te verwachten en te verlangen, dat hij zich nog eens aan zijn
zwakheden, die ook die zijner tijdgenoten zijn, zal ontworstelen. Het is wel
voornamelijk om de drie bladzijden dezer Kwatrijnen, dat wij ondanks onze
bedenkingen Binnendijk dankbaar vermogen te zijn voor zijn bundel. - Ik betreur
dat daarin niet ook is opgenomen het kwatrijn uit Erts 1927 met dien prachtigen
beginregel: Eeuwen oud is de zon die U verblindt.
In denzelfden jaargang van Erts spreekt Binnendijk over ‘de gecompliceerdheid
der wederzijdsche invloeden, die nimmer volledig zijn op te sporen en in hun
verwikkeldheid zijn te registreeren’. Neen, niet volledig, maar soms gedeeltelijk; en
dat ten slotte dit zo weinig omvangrijke bundeltje hier nog toe noopt, is jammer. Het
aantonen van invloeden, geliefkoosde arbeid van schoolmeesterende philologen, is
in het algemeen meer van cultuurhistorische dan van kunstcritische betekenis, en
daarom pleeg ik het in deze meest bij vluchtige vermeldingen te laten. Voorzover er
wèl aesthetische waarden mede gemoeid zijn, is dit algemene probleem te moeilijk
en delicaat, om terloops behandeld te worden. In dit bijzondere geval echter is er
aanleiding, even bij de kwestie stil te staan.
Wij moeten namelijk onderscheiden tussen navolging en invloed. Bij het eerste
ligt de oorzaak in een onbewuste reminiscentie, zoals zo vaak voortkomt en waaraan
ook de sterksten zich niet geheel kunnen onttrekken (waartoe ook?). Zij uit zich
meestal in overeenkomst met ander werk van een motief, een vergelijking, een
concreet en duidelijk gegeven. Invloed
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daarentegen geeft meestal een meer algemene overeenkomst, in stijl, toon en
stemming; want invloed ontstaat niet zozeer door herinnering, maar door
gelijkwerkende factoren als: persoonlijkheid, opvoeding, milieu, indrukken e.d., die
bij de betrokken auteurs verwant zijn. - In Het Andere Land nu trof ik twee zo
merkwaardige grensgevallen aan tussen navolging en invloed, dat ik het wel de
moeite waard vind, er even de aandacht op te vestigen.
Het eerste grensgeval helt over in de richting van navolging. In het kwatrijn In
Memoriam J.H. Leopold, heet het van diens sterven: het was een wederkeeren In 't
leven dat hem eertijds had gedood. Mijn bedoeling wordt duidelijk, wanneer men
hiermede het vers van Boutens vergelijkt: Tranen, lief, zijn enkel voor de dooden
Die het leven nam. De gedachte is dezelfde.
Het andere grensgeval helt over in de richting van invloed. Het Einde, van
Binnendijk, had door Nijhoff geschreven kunnen zijn, zozeer komen stijl, toon en
stemming overeen met Nijhoffs werk, en met name diens gedicht Het Bruidje (in
Vormen. )Dit blijkt vooral uit de laatste strofe van beide gedichten, die ik hier
overschrijf.
Nijhoff:
Want levens overvloed heeft tot den dood
Haar hart ontroerd. Nu gaan de bloesems vallen,
En haar onzegb're weemoed vouwt de smalle
Handen op het geheim van haren schoot.

Binnendijk:
De handen vallen in haar schoot te zaam.
Het licht bluscht uit. De avond is gekomen.
Nu gaat het weerloos bloed verstroomen,
En 't lied besluit met Gods troostvollen naam.

In het voorbijgaan zij er nog op gewezen, dat de eerste twee verzen bij Nijhoff op
hun beurt weer navolging zijn van deze van Boutens: En alleen is leven leven Als
het tot den dood ontroert. Ik zeide reeds, dat gevallen als deze geen gevolgtrekking
wettigen ten aanzien van de schoonheid van een gedicht. Wel plegen zij op een
zekere, niet aesthetische maar psychologische zwakheid te wijzen. Dit is de reden
dat ik deze twee, ook op zichzelf belangwekkende, voorbeelden uit Binnendijk's
werk aanhaalde. Men herinnert zich immers, dat ik een voorlopig tekort in zijn
persoonlijkheid als mijn fundamenteel bezwaar aanwees.
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Binnendijk heeft eigenlijk altijd pech gehad. Want het is zijn noodlot geweest dat
toen hij in zijn eersten bundel met onbetwistbaar talent den geest van zijn generatie
representatief tot uiting bracht, het aesthetisme in de poëzie juist zijn eindpunt bereikt
had en - de litteratuurgeschiedenis schommelt steeds tussen pool en tegenpool - een
scherpe actie intrad tegen deze richting. Die actie stelde de persoonlijkheid boven
het handwerk, en Binnendijk, die wellicht de scherpzinnigste essayist en polemist
van zijn geestverwante leeftijdgenoten geweest was, werd nu dan ook aanstonds
staatsvijand nummer één. Toen de - door Bloem aldus geformuleerde - antithese
‘vent’ en ‘vorm’ ontstond, stond hij in de toen volgende debatten aan de heftigste
aanvallen bloot. Vooral de strijdwijze van Du Perron was zeer krenkend in dien tijd
toen men aan taal en stijl der ‘persoonlijken’ tegenover tegenstanders nog niet gewend
was als thans. Binnendijk, diep gegriefd, trok zich jaren lang uit de letteren terug en
verbrak ook in periodieken zijn zwijgen niet; de oppositie concentreerde zich in de
oprichting van Forum terwijl De Vrije Bladen (in hun bestaanden vorm althans)
uiteenspatten. En nu, zes jaar nadien, komt Binnendijk, die eerst de laatste jaren weer
enkele gedichten in tijdschriften heeft gepubliceerd, met een tweeden bundel: poëzie
welke, naar het schijnt, in niet geringe mate haar voormalig formalisme verloor en
aan de criteria zijner vroegere tegenstanders en bestrijders beantwoordt. Maar - en
dit is opnieuw zijn pech, of, wil men het plechtiger zeggen, zijn noodlot - nu heeft
juist weer de persoonlijkheids-aanbidding, na jarenlange hausse, haar hoogtepunt
overschreden en stort snel omlaag. Behoudens enkele fanatieke dogmatici en
‘old-timers’ dier richting is niemand er meer blind voor, dat zij op haar beurt geheel
een arsenaal van conventionele chiché's heeft verzameld, waaruit epigonen, in de
plaats van het bloed, de paradijzen, de engelen, den wind, de stilte, het sidderen,
huiveren, onttijgen enz. enz. van weleer, thans de meer ‘tellurische’ attributen der
zelfonthullende ‘ventisten’ putten, alledaagser, ironischer, sarcastischer, minder vaag
vooral, minder welluidend-zoemend, maar langzamerhand niet minder afgesleten...
Binnendijk of De Vertraagde Reflex, zou men deze litteraire tragedie kunnen
betitelen. Overigens pleit dit alles ten zeerste voor het karakter, de... persoonlijkheid
van dezen dichter. Hij heeft zich nooit op sleeptouw laten nemen, er zich nooit om
bekommerd uit welken hoek de wind waait. Zijn veranderde
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poëtische impuls kwam van binnen, uit het eigen, gegroeide gevoelsleven voort, niet
uit conjunctuurzucht. Felle en hoogst onbillijke en onridderlijke eenzijdigheid der
aanvallers moge hem aanvankelijk tot zwijgen genoopt hebben en de creatieve aandrift
in hem gedood - dat hij dit zwijgen zo lang heeft volgehouden kan hem slechts tot
eer strekken, daar het te verbreken nu geen capitulatie meer betekent.
Want in Onvoltooid Verleden blijkt inderdaad de menselijke persoonlijkheid des
dichters, voldragen, zichzelf gevonden te hebben. Dit is een bijzonder opmerkelijke
bundel geworden, doordat de grote formele vakbeheersing, welke Binnendijk van
vroeger is eigen gebleven, thans versmolten is met den doorleefden uitingsdrang van
een tot volheid gekomen zieleleven en een bewusten geest. Alles werd daardoor
concreter, directer, sprekender en origineler.
Slechts enkele gedichten, gelijk De Eenzame, zetten in verslibre de onmiddellijke
lyrische uitstorting voort welke ook in Het Andere Land reeds zo schaars was. Waar
diezelfde uitstorting zich evenwel in strengen vormdwang realiseert krijgt men
gedichten als Novembermiddag dat, al om het stoïsche zelfgevoel dat er in leeft, het
beste uit Bloem's Media Vita zeer nabij komt. Treffend schoon, en, zonder die
verwantschap, eigener van accent zijn in deze soort nog Wie Zal Het Weten en De
Profundis.
Een overgang van deze ik-lyriek naar een meer waarnemende werkwijze is b.v.
Amour Fatal. En vooral het uitstekende Vergeefsch Ontwaken, dat evengoed, neen
beter in den eersten persoon geschreven had kunnen zijn. Maar die omzetting kwam
voort uit Binnendijk's streven, zijn nieuwe neiging tot het ‘parlando’ nog verbonden
te houden aan zijn oude neiging tot (in dit geval in den besten zin aesthetische)
distantiëring.
Geheel bij de plastische objectivering gebleven is inmiddels het merendeel van
deze gedichten. De Tantaliden lijkt mij in dit genre minder geslaagd. In Voltooid
Verleden Tijd is iets van Slauerhoff's spreektoon - maar ook van zijn slordigheid.
Bij hem hinderde die niet (integendeel, zij had vaak haar eigen taak in het totale
effect); maar in Binnendijk's intellectuele, harde uitbeeldingen werkt zij, van ouds,
al te vaak storend. Dat gemis aan (vooral ook rhythmische) strakheid in een zo
afgewogen schrijfwijze bederft, naar mijn gevoelen, ook Het Portret, dat voor het
overige een curieus staal is van beeldend projecteren van een persoonlijk beleven.
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De gedichten, behorend tot de manier van wat ik de plastische objectivering noemde,
zijn intussen te talrijk in dezen bundel, om ze alle te vermelden. Ik beperk mij tot
het noemen van die, welke mij het meest getroffen hebben: het koel indringende,
scherp aanschouwde, meesterlijk saamgevatte en in den slotclimax ongemeen
ontroerende Sterfbed, met zijn even sobere als doeltreffende woordkeus, alleen
verzwakt door de (ongewilde) herhaling van het woord ‘verwoest’ in de 7e en 9e
strofe; Dubbel Uitzicht, met een anecdotische maar norse, grandioze visie à la
Elsschot; en het nog sterkere, als tot gestalte verbeelde confessie prachtige Vriend
en Vijand. Gedichten gelijk Après Midi of de Van Geuns-achtige De Borgia's, Na
De Verovering, Gandria, doen daarbij enkel maar virtuoos aan, als voor zes jaar.
De afdeling Rondeelen tast naar melodischer, speelser lichtheid; maar die lukt een
Engelman toch veel beter dan den bitteren, plechtstatigen en introspectieven
Binnendijk. Nacht komt mij van deze serie het meest geslaagd voor.
1930; 1937
D.A.M. Binnendijk, Het andere land. Arnhem, Hijman, Stenfert Kroese en van der
Zande, 1930
D.A.M. Binnendijk, Onvoltooid verleden. Gedichten. Ursa Minor. Maastricht,
A.A.M. Stols' Uitgeversmaatschappij, 1936

Bewerking met hindernissen
Toen Nijhoff indertijd schreef, dat hij Henry VIII als Shakespeare's schoonste stuk
beschouwde, had hij daaraan toe kunnen voegen, dat diens laatste werk Tempest,
waarmede hij de wereld vaarwel zegde, ongetwijfeld zijn rijpste en diepzinnigste is.
Hij heeft volstaan, met er een verdienstelijke vertaling van te leveren. Zijn grote
kracht zit in het bewerken van de meer lyrische gedeelten, zowel waar die in de
samenspraken, als waar die in Ariel's liedjes te vinden zijn, of in het mythologisch
tussenspel van het IVe bedrijf. In het bijzonder voor Ceres' vermaarde aanspraak
daarin, ‘Hail, many-colour'd messenger’, enz., heeft hij treffend statige en toch
lieflijke verzen gevonden, terwijl ook de ontroerende en melodieuze passage, door
Caliban in het IIIe bedrijf, 2e toneel gezegd - ‘Be not afeard; the isle is full of noises’
enz. -, bij Nijhoff het origineel niet onwaardig is.
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De zuiver dramatische dialoog-verzen daarentegen werden bijwijlen wat vlak en
cerebraal overgebracht en missen dan, vooral waar Prospero aan het woord is, de
gedragenheid en spankracht van het originele ‘blank verse’. Het is er dan evenzo
mede gesteld als met De Vliegende Hollander, waarin immers ook de gezongen
liederen, tussen de alexandrijnen, de poëtische hoogtepunten van den tekst uitmaakten.
De uit esoterische diepten komende epiloog van Prospero, welke, vol duistere
bedoeling, wellicht eerst later geheel, als des dichters mystieke testament, in zijn
veelzinnigheid doorgrond zal worden, werd eveneens, naar mijn smaak, te
vereenvoudigd, zij het met behoud, daardoor, van zijn vloeiende beweging, vertolkt.
De reeds genoemde, zeer vrij benaderde liedjes van Ariel echter brachten Nijhoff
in zijn element. Zij zijn nagevolgd op een wijze die ze volop tot Nederlandse poëzie
maakt, hetgeen onmiddellijk treft, als men ze met de nauwkeuriger bewerking van
Burgersdijk vergelijkt. Twee ervan mogen hier een plaats vinden. Uit 1, 2.:
Vijf vaam diep ligt je vader in zee,
Maar in zee gaat niets verloren:
Zijn oog wordt een parel, zijn rib wordt koraal,
En schelpen worden zijn ooren:
Zoo wordt alles aan hem vermooid
En tot een ding van de zee voltooid.
Aanhoudend luiden de zeemeerminnen
Zijn doodsklok. Ding dong. Hoor, ze beginnen.

En uit v dit:
Met de bijen meegegaan
Sluimer 'k in een gentiaan,
Zwier als de uilen krassen gaan
Op een vleermuis daar vandaan
Achter 't zomerzonlicht aan:
Zwierend en zwevend gaat voortaan mijn spoor
De bevende bloesems der boomgaarden door.

Overal is deze vertaling uitermate vrijmoedig. Er zijn gedeelten in Tempest waar de
tekst er zich stellig zeer goed toe leent, in de rijke en populair beeldende levendigheid
onzer hedendaagse spreektaal met zo grote vrijheid overgebracht te worden. Op
andere momenten evenwel valt dit, aan de modern ‘volkse’ om-
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gangstaal ontleende spraakgebruik storend uit den toon en sfeer van het stuk. Ik zal
van beide gevallen voorbeelden geven: een Shakespeare-vertaling als deze is voor
onze letteren een feit van betekenis, wel waard, er een ogenblik langer bij stil te staan.
Aardig zijn de volgende vondsten.
I, 1. Antonio: ‘Where is the master, boatswain?’ Boatswain: ‘Do you not hear
him?’ - Ant.: ‘Waar is de kapitein, bootsman?’ Bootsm.: ‘Waar zijn fluit is.’
Terzelfder plaatse: Boatsw.: ‘What cares these roarers for the name of king?’ ‘Wat hier buldert heeft lak aan een koning!’
T.z.p. Boatsw.: ‘Shall we give o'er and drown? Have you a mind to sink?’ - ‘Wilt
u dat we den boel laten verrekken en vergaan? Wilt u persé verzuipen?’
Het element van huiskamer-négligé, in deze werkwijze van Nijhoff, is zeer gelukkig
toegepast op de snaakse grollen van Antonio en Sebastiaan in II, I. Adrian: ‘It must
needs be of subtle, tender and delicate temperance.’ Ant.: ‘Temperance was a delicate
wench.’ Seb.: ‘Ay, and a subtle; as he most learnedly delivered.’ - Adr.: ‘Treft mij
hier het uitgezocht klimaat, de weelderige flora.’ Ant.: ‘Flora, Flora? waar woont
dat meisje?’ Seb.: ‘Ja, ja, en weelderig; meneer heeft kennersblik.’ Gelijk men ziet,
en ook uit de navolgende aanhalingen zien zal, schroomt de vertaler niet, zijn fantasie
den vrijen teugel te laten, wanneer het hem er om te doen is, het taaleigen en den
geest, meer dan de woorden, van een gesprek weer te geven.
T.z.p. Gonzalo: ‘It is foul weather in us all, good sir, When you are cloudy.’ Seb.:
‘Foul weather?’ Ant.: ‘Very foul.’ - Gonz.: ‘t Wordt onweer in ons allen, edel heer,
Als gij zoo donker kijkt.’ Seb.: ‘Onweer?’ Ant.: ‘Ja, donderen.’
II, 2. Stephano: ‘Though thou canst swim like a duck, thou art made like a goose.’
- ‘Ik kan begrijpen, dat je zwemt als een rot, je hebt heelemaal iets rottigs.’
III, 2. Steph.: ‘Thou shalt be my lieutenant, if you list; he's no standard.’ Trinculo:
‘Your lieutenant, if you list, he's no standard.’ - Stef.: ‘Ik ga je tot luitenant
bevorderen, monster, - neen, tot ritmeester.’ Trinc.: ‘Luitenant dan maar, want zijn
rit is hij niet meer meester.’
T.z.p. heeft Caliban het over de schoonheid van Prospero's dochter: ‘he himself
Calls her a nonpareil’. - ‘hij zegt zelf, Dat zij een beauty is.’
IV. 2. Prospero: ‘Come with a thought. I thank thee, Ariel: come.’ Ariel: ‘Thy
thoughts I cleave to.’ - Prosp.: ‘Breng mij
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een denkbeeld! help mij! Ariel, kom!’ Ar.: ‘Gij denkt ik ben het beeld.’
T.z.p. Ar.: ‘at last I left them I' the filthy-manled pool beyond your cell.’ - ‘Eindelijk
stalde ik Het vee in de overdekte u-weet-wel-put.’
Wat later in dezelfde scène vinden Stephano en Trinculo de toverkleren over een
lijn hangen. Steph.: ‘now jerkin, you are like to lose your hair, and prove a bald
jerkin.’ Trinc.: ‘Do, do: we steal by line and level.’ - Stef.: ‘Wambuis, we behoeven
je niet te knippen; je bent zoo al een geknipt buisje voor me.’ Trinc.: ‘Mooi zoo,
mooi zoo; zachtjes stelen, dan breekt het lijntje niet.’
v. Prosp.: ‘My tricksy spirit!’ - ‘Pientere geest!’
T.z.p. Steph.: ‘bully-monster, coragio!’ - ‘opschepper-monster, courage!’
T.z.p. Alonzo: ‘And Trinculo is reeling ripe: where should they Find this grand
liquor that hath gilded 'em?’ - ‘En Trinculo in de olie: het likeurtje Ging er gesmeerd
in, dat ze er zoo van glimmen!’
Tot zover het overzicht van enkele van Nijhoff's tekenachtige aequivalenten,
waarmede ik mij, ondanks hun extravagantie, in het algemeen wel kan verenigen.
Ook over de keerzijde echter van zijn methode zou ik nog iets zeggen, want iets
anders wordt het, wanneer deze piëteitloze, felblazende vertaal-storm niet meer ruw,
maar vernietigend langs de aloude versmonumenten van Shakespeare raast. In een
al te baldadig spel.
Zo in IV, 2, waar Nijhoff Trinculo, waarschijnlijk op de wijs van ‘O, mein lieber
Augustin’, volkomen ongemotiveerd en willekeurig laat zingen: ‘O, mijn lieve
Stefano, Alles is weg!’, ofschoon niet het minste spoor van aanleiding tot die
studentikoosheid juist hier in den Engelsen tekst te vinden is. Wij weigeren,
Shakespeare misbruikt te zien voor een goedkoop lachsucces bij het geestelijk
schellinkje!
Evenzeer lijkt mij de gooi, die de vertaler naar het drinklied van Stephano en
Trinculo in III, 2 doet, toch werkelijk te veel in het wilde gedaan, om doel te kunnen
treffen.
Prosp. V: ‘Yet with my nobler reason’ gainst my fury Do I take part' aldus te
vertalen: ‘Maar toch kies 'k, met mijn hooger Ik, partij tegen mijn wraak’, herinnert
mij weer te veel aan den geest ener paedagogische Zondagmorgenlezing in een
lyceum, voor leerlingen van de hoogste klas.
Prospero zegt t.z.p. tot Alonso, in een plechtige uiteenzetting,
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vol pathetisch verwijt: ‘Thy brother was a furtherer in the act.’ Dit wordt in de
vertaling plat en banaal: ‘Uw broeder hielp een handje.’
Van anderen, n.l. te gekunstelden aard, is de volgende onzuiverheid. 1, 2, Prosp.:
‘Me poor man, my library Was dukedom large enough.’ Hiervan maakt Nijhoff: ‘ik,
ach man, boeken Zijn hertogdom genoeg.’ Dit is lelijk door onduidelijkheid, want
terwijl Prospero hier zijn dochter Miranda toespreekt, klinkt ‘ach man’ als een
vocatief.
Bepaald onaanvaardbaar werden, door het roekeloze streven naar familiaarheid,
deze verzen vertaald (Prosp. t.z.p.): ‘Than other princesses that can have more time
For vainer hours, and tutors not so careful.’ - ‘Dan andere prinsessen, die den tijd
verbeuzelen, maar leeraars-pluimpjes krijgen.’
Zo is er meer. Maar met dat al blijft dit boek een belangrijke verrijking van onze
Shakespeare-vertalingen. En het ware te wensen, dat men nog eens gelegenheid tot
het geven ener volledige Nederlandse Shakespeare-editie mocht vinden, waarin dan
naast Holst's Richard III en deze Storm, ook Holst's prachtige vertaling van Lear een
plaats zou moeten vinden, evenals wellicht sommige andere.
1931
William Shakespeare, Storm. Een spel van tooverij. Vertaald door M. Nijhoff.
Brussel-Maastricht, A.A.M. Stols, 1930. Volgende druk bij Querido.

Scheltema's ambivalentie
Uitgaande van de op zichzelf menskundige gedachte, dat voor iemand, die aan
minderwaardigheidsgevoelens lijdt, onverholen hooghartigheid beter te verdragen
is dan nederbuigende vriendelijkheid, had mijn vriend X. zich, met de beste
bedoelingen, tot de, zijn innemende natuur vreemde, gewoonte gedwongen, schuchtere
lieden op de meest koele en onheus-afgemeten wijze toe te spreken, om maar niet
‘uit de hoogte’ te zijn. Dat was een illusie en een vergissing. Een geheel andere,
eerder tegenovergestelde, maar toch vergelijkbare vergissing heeft Adama van
Scheltema begaan.
Hij was van aanleg individualist. In 1929 verscheen bij Querido een verzameling
opstellen Ter Herdenking van C.S. Adama van
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Scheltema, die vele instructieve bijzonderheden omtrent den dichter bevat, en waaruit
ik in het volgende hier en daar iets moet aanhalen ter staving van mijn opvattingen.
‘Scheltema is tot het socialisme gekomen’, verklaart Prof. Dr. H. Bolkestein, ‘niet
om de arbeiders of de wereld te dienen, maar om zijn eigen ziel te redden en zijn
kunst.’ ‘Echter doet men het woord geweld aan of miskent volkomen zijn aard’, zegt
hij verderop, ‘wanneer men hem een volksdichter noemt. Hij was niet alleen geen
man uit het volk, - van het volksleven en wat gewoonlijk daaronder verstaan wordt
wist hij niets, - maar ook de bijna physieke afkeer van de massa heeft hem nooit
verlaten; zelfs was een innige menschenliefde hem vreemd.’ Aldus oordeelt iemand,
die lange jaren Van Scheltema's beste vriend was en hem door en door kende. Ook
het volgende geeft niet het beeld van wat men zich bij een in de gemeenschap opgaand
mens denkt: ‘De reisjes... in de ruime, ledige en met feestelijk rood overtrokken 1ste
klasse coupées waren voor hem een echte afwisseling, op de poovere banken van
een volle 3de klasse zouden zij alle aantrekkelijkheid gemist hebben. Zeker zou een
maaltijd in de localiteit van een overvolle coöperatieve keuken hem met weerzin
hebben vervuld’ (Laurens van der Waals, in Ter Herdenking enz.) Men ziet, dat Van
Scheltema geen volksman was en dat ik hem met recht en reden als individualist
bestempelde. En ziehier nu de parallel met mijn vriend X.: Scheltema heeft, op
sociale, wijsgerige en kunsttheoretische gronden dit individualisme fel verwerpend
en bestrijdend, ook in zijn verzen gemeend, het door populaire bevattelijkheid te
kunnen overwinnen, welke populaire bevattelijkheid echter slechts gevolg ener, in
zichzelf genomen eerbiedwekkende, wilsinspanning was. Doch zodoende is hij er
alleen maar in geslaagd, het te overwinnen - op de wijze van het individualisme.
Hoe kon het ook anders. Individualist, was hij bovendien een theoreticus. ‘Zijn
hoofd regeerde. Zijn geest had hem een weg afgebakend.’ ‘Langs vaste, van te voren
door hem zelf getrokken banen moest zijn leven ver boven (de) intieme verlangens
en voorkeuren worden geleid’ (Mr. H.P.L. Wiessing, in Ter Herdenking )Geen
wetenschappelijk theoreticus was hij, dienaar de uitkomsten der logica om hun zelfs
wil zoekt, maar een, die deze hartstochtelijk in de practijk van zijn leven tot in de
dagelijkse daden wil toepassen. Zo werd hij de volksdichter van een gefingeerde
gemeenschap, waaraan hij geen deel kon hebben, omdat zij (als volkse eenheid) niet
bestond. Van het eigen ik uit
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moest hij de naïeve, primitief romantische, blijmoedige, strijdvaardige liederen
vinden, die in andere tijden als het ware organisch opbloeiden uit de werkelijke, nooit
met individuelen wil of denkbeelden benaderde, nooit zichzelf overwegende, maar
boerse, kinderlijke, lachende, juichende, vloekende en altijd van eigen wezen
onbewuste gemeenschappen van vroegere, eenvoudiger culturen, van jonger, minder
verbrokkelde volkeren.
Dat was ook de reden, dat hij bij jongere geestverwanten zo weinig school maakte
en, ondanks den groten weerklank dien hij vond, een vrijwel verenkelde figuur in de
poëzie bleef. In oprecht en hevig ongeduld brak hij den knop open van bloemen, die
misschien eerst over eeuwen, misschien nooit meer zouden opengaan. Want van het
industrie-proletariaat stond hij te ver af, door geboorte, opvoeding, milieu, levenswijs,
sentiment en aanleg, om uit hun collectieve gevoelens als van zelf de woorden te
vinden, die hun eenheid en groei uitdrukken konden. En de volkstraditie in
ethnografisch-nationalen zin was reeds veel te z lang dood en begraven, om nog een
levend lied op te leveren. Zo zijn het eerder de talloze half intellectuele (geestelijke)
‘kleine luyden’ met linkse sympathieën geweest, die hem onverdeeld volgen konden,
met andere woorden het grote, meer humanitair dan omwentelingsgezinde, niet tot
felsten partijstrijd maar tot persoonlijke ‘geestelijke opheffing’ geneigde deel der
S.D.A.P. Men onderschatte niet de mate van levensmoed en vreugde, die hij zodoende
den tienduizenden verschafte, bij wie hij gehoor vond. Hij heeft hun geluk gegeven,
en het besef ener schoonheid uit, door en boven hun dagelijks zwoegen. Maar hij
zelf moet zich zijn socialistische lezers toch anders voorgesteld hebben dan zij waren,
en men kan zich iets van de verbitterde teleurstelling begrijpen, waarmede hij, in
ruimeren kring dan enig ander dichter gewaardeerd (‘aan zijn graf werd meegedeeld,
dat van zijn bundels 65000 exemplaren waren verkocht’, Bolkestein, Ter Herdenking
)langzamerhand zijn belangstelling aan het eigenlijke partijleven onttrok. ‘Er zijn
inderdaad oogenblikken geweest, waarin de verbinding met het socialisme draad-dun
is geweest, maar verbroken is zij nooit.’ (Prof. Dr. W.A. Bonger, Ter Herdenking)
Door de jongere litteratuurcritiek wordt hij niet meer genoemd: zij kent hem niet
meer, voor haar schijnt hij zijn betekenis verloren te hebben. Onverklaarbaar is dat
niet; wij zullen zien waardoor.
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Adama van Scheltema was droefgeestig van aard. Hij was ‘een melancholicus’. Van
zijn jeugd heet het: ‘Het teekent de gemoedsgesteldheid van den schrijvenden
gymnasiast, dat zijn proza veel minder den invloed vertoont van Van Deyssel, wiens
woordkunst zooveel jongeren beheerscht heeft, dan van den armer begaafden dokter,
die, schreiende om 's menschen leed en uit eigen zwaarmoedigheid, door de straten
van Amsterdam reed: Zuster Bertha van Aletrino was geest van Scheltema's geest.
En de uitingen daarvan verschillen ten eenenmale van den vagen weemoed, die in
de overgangsjaren zoo menige jongensziel week maakt.’ (Bolkestein, Ter Herdenking
)Dezelfde levensbeschrijver spreekt over de ‘uitstortingen van zijn pijnigende
zwaarmoedigheid’. ‘De grondtoon van Scheltema's karakter’, zegt Bonger, ‘was
melancholie, en melancholicus zou hij ook geweest zijn, zonder kunstenaar te zijn.’
(Ter Herdenking) ‘Velen van ons maakten zich diep bezorgd over deze stemmingen,
en een enkele smeekte hem zelfs onder bittere tranen, om terwille van wie hem zoo
hartelijk gezind waren, zich te verzetten tegen deze duistere gedachten en nog
duisterder plannen.’ (Aart van der Leeuw, Ter Herdenking) Hij was ‘telkens opnieuw
zenuwmoe, van afkomst een hypochonder, en tot zijn dood toe uiterst prikkelbaar.’
(Wiessing, Ter Herdenking )Hij redde zich uit deze melancholie in de socialistische
levensbeschouwing, en de dichter der blijheid werd hij: door een wilsdaad. ‘Als men
hem zoo gadesloeg’, schrijft Van der Waals in Ter Herdenking, ‘kreeg men eerst een
begrip van de sterke wilskracht die hem dreef en van den onverwoestbaren levenslust
die, ondanks zijn neiging tot tobberij en zelfkwelling en den bijna ziekelijken angst
voor de kleine moeilijkheden des levens, in hem leefde.’ In deze mededelingen is
m.i. de ‘levenslust’ en het ‘ondanks’ alleen uit die ‘sterke wilskracht’ te verklaren.
‘Scheltema was socialist geworden en daardoor dichter.’ En ‘zoo beschouwde
Scheltema, eenmaal zich van zijn talent bewust geworden, het dichterschap als een
roeping, het verzen maken als een plicht.’ (Bolkestein, Ter Herdenking )Hij achtte
het zijn sociale taak, door zijn werk den mensen moed, kracht en sterkte te geven.
En om nu op de jongeren terug te komen: juist dit bewust gewilde optimisme
kwam buiten den geest van den tijd te staan. De wereldoorlog trok een streep onder
dit evolutionistische, idyllische, welgemoede, humane socialisme van voor den
oorlog. De staalharde werkelijkheid der revolutie, zoals die vooral in Rusland zich
voordeed, verving, ook bij haar aanhangers, de
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idealiserende opgewektheid, door verbeten ernst, en was wel geschikt, in de plaats
van rationeel geleide wilsuitingen, onbedachtzamer driften te ontladen. ‘Carel
Scheltema had... niets van de jeugd van nu. De harde realiteiten van hèm waren iets
aparts aan hem en van een heel ander maaksel, en een heel andere komaf.’ (Wiessing,
Ter Herdenking )De algemene mense-lijkheids-gevoelens, als waarop Van Scheltema
gedreven had, kwamen (litterair gesproken) in half mystisch of half expressionistisch
vaarwater. Het was, - dit alles geldt, wel te verstaan, de poëzie -, het was gedaan met
De Blijde Wereld, met die echt Hollandse en ethische blijheid en dierbaarheid van
overtuiging, die in haar kijk op hervorming van wereld, mensen en maatschappij, de
dingen liefst van den zonnigen kant opneemt. Ik denk ook aan ‘die verzen, waarin
(Scheltema) het burgerlijke omzet tot iets liefs. Zijn ironie glimlacht dan wel door
zoo'n gedichtje heen, maar net als bij Heine zit hem de zoetheid van het gevoel zelf
toch het diepst.’ (Wiessing, Ter Herdenking) Zoveel millioen doden eerst, een in
onvoorstelbare ontreddering bloedend ontwrichte samenleving daarna hadden de
natuurlijke ontwikkeling van dergelijke sentimenten verstoord. Daardoor is het reeds
psychologisch verklaarbaar, dat Gorter, Henriëtte Roland Holst, Van Collem niet,
Van Scheltema wèl, na en door den oorlog, op den achtergrond geraakte, zelfs als
men nog geheel afziet van een vergelijking van hun zuiver poëtische waarde, daar
deze toch slechts bij de allerweinigsten voor ruime erkenning den doorslag geeft.
Immers, wat dit laatste betreft, ‘in onzen tijd is het genieten van poëzie een
geesteswerkzaamheid geworden, waartoe men, naast andere, op school wordt
voorbereid en die onder volwassenen de bezigheid blijft voornamelijk van degenen,
die er zich voor hebben gespecialiseerd; er zijn vakkundige lezers van verzen zooals
anderen ingeteekend zijn op een weekblad voor scheikunde.’ (Bolkestein, Ter
Herdenking) ‘Scheltema beschouwde’, naar wij zagen, ‘het kunstenaarschap als een
sociale functie, waarvoor ook hij een geroepene was. Voor zijn functie werkte hij
met ijzeren wil, was hij altijd in het gareel.’ (Bonger, Ter Herdenking) Dit bracht
dezen, door rationalistische wilsmotieven tegen de eigen, van huis uit zwaarmoedige
en individualistische natuur optornenden, auteur tot zijn ongerechtigd maar diep,
echt en vurig pathos tegen Vincent van Gogh en andere groten (in De Grondslagen
eener Poëzie, 1907), die van Scheltema's renaissance-ideaal van harmonie en
gezondheid zo verre stonden. Overal, waar deze bezielde rhetorica
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doorbreekt, gelijk in deze en andere passage's der Grondslagen, of in Amsterdam
(1904), of later, in gedeelten van De Tors (1924), daar is hij waarschijnlijk spontaner,
onmiddellijker zich zelf, dan in de spontaan en onmiddellijk schijnende liedjes zijner
acht bundels. ‘Hij beoefende het dichten als een vak; in dage-lijkschen arbeid gaf
hij zich moeite, het handwerk daarvan grondig te leeren kennen; niets kon hem dan
ook meer grieven dan dat men zijn liederen als losjes opgeschreven
stemmingsneerslagen beschouwde, terwijl die uiterste eenvoud in werkelijkheid eerst
bereikt werd na langdurige oefening in het beheerschen van zijn instrument, de taal.’
(Bolkestein, Ter Herdenking) Deze slechts naar het uiterlijk gemakkelijk geschreven
gedichtjes waren zowel in hun vorm als ook in hun innerlijke gesteldheid vrucht van
een hardnekkige wilsspanning. En zij waren ten slotte tezeer van de beredeneerde
neiging tot populariteit doortrokken, en ook eigenlijk in dieperen zin niet muzikaal
genoeg (ondanks hun zangerigheid), om altijd het onbetwistbaar sterke natuurgevoel
ongedeerd te houden. (Ook muziek zelf ‘was voor Scheltema een gesloten boek. Hij
bezocht nimmer de concertzaal’. Hij ‘heeft zijn geheele leven dit gemis diep betreurd’.
Hij kon van de ‘muzikale herscheppingen van zijn werk geen kennis nemen, nog
minder een oordeel daarover hebben’. Aldus Bonger in Ter Herdenking. Het is
natuurlijk niet gezegd, dat in het algemeen tussen de ene en de andere soort
muzikaliteit verband bestaat, en bij mijn weten is dit interessante vraagstuk nog
nimmer stelselmatig onderzocht).
Gaan wij den volledigen arbeid van C.S. Adama van Scheltema en het geheel der
ons ten dienste staande gegevens nog eens na, dan, zonder in eerbied en waardering
te kort te schieten voor zijn zichzelf verzakende intenties en duidelijke begaafdheden,
komen wij tot deze slotsom. Van Scheltema verwarde, en dit lijkt de fundamentele
trek van zijn werken en streven, het oeuvre, dat van een collectiviteit uit geschapen
wordt (na de middeleeuwen hier niet meer tot stand gekomen en voorshands nog ten
hoogste toekomstmogelijkheid), met het oeuvre, dat voor een collectiviteit bedoeld
is. Hem was ‘gemeenschapskunst’ de kunst niet van, maar voor een gemeenschap.
En aan dit, m.i. ontoelaatbare standpunt knoopte hij gevolgtrekkingen vast, die ik
zowel op logische als op empirische gronden meen te mogen afwijzen. Desnoods en
desgewenst zelfs op grond van juist dezelfde historisch-materialistische argumenten,
waarop hij zich beriep.
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Wat de bloemlezing aangaat, die de aanleiding werd tot dit opstel, de keuze uit het
werk maakt haar o.a. voor scholen geschikt. Ik persoonlijk zou die keuze soms anders
gewenst hebben, hier beperkter, daar uitgebreider. Maar zulk een bezwaar kan men
tegen bijkans iedere anthologie aanvoeren, en deze is overigens niet onverdienstelijk.
Met één voorbehoud echter. De inleiding van den heer Arn. Saalborn valt gestreng
te veroordelen. Zij wemelt van misvattingen en denkfouten, getuigt van volslagen
ondeskundigheid, en is in een vulgairen, onbeduidenden stijl geschreven. Zij bevat
schier geen alinea, die omtrent een juist begrip van poëzie geen misverstand wekt,
of een verhelderend inzicht in de figuur van Adama van Scheltema niet tegenwerkt.
1931
Poëzie en Proza uit het Werk van C.S. Adama van Scheltema. Gekozen en ingeleid
door Arn. Saalborn, leeraar aan het Barlaeus Gymnasium te Amsterdam. Met vier
portretten. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1930

Vroomheid zonder schoonheid
Een nieuwe conventie, in woordkeus en versvorm, is bezig als kenmerk van de jonge
katholieke poëzie te ontstaan. Iets speciaal katholieks is echter aan deze conventie
niet te onderscheiden. Zij kwam voort uit de, niet confessionele, eerste Duitse
expressionnisten, en werd omstreeks 1920 door de sterkste stroming onder de moderne
Vlamingen overgenomen. Deze aparte techniek, en zeggingswijze, en plastiek, zeker,
zij behoren in het bijzonder tot het werk der jongere katholieken. Doch in hoever
geven zij overigens een weerspiegeling van specifiek roomse gemoedsgesteldheid?
Gevoels- en denktucht, en onvrije, want aan deze tucht gebonden vormen, dat is
hetgeen men van een, in dit geloof en deze kerkleer wortelende dichtkunst zou
verwachten. Alsmede een aansluiten aan historisch gegroeide stijlen en strenge, sinds
bloeitijden als die der kerklatijnse poëzie ononderbroken traditie, waarop liturgische
momenten wellicht invloed hebben doen gelden. Merkwaardigerwijs is het er evenwel
anders mede gesteld. Wil men het karakteristieke onderscheid tussen de hedendaagse
niet- en wèl-katholieke poëzie formuleren, dan moet men, afziende van het
oppervlakkige
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waarmerk der behandelde materie, vaststellen, dat, naar geest en vorm, de eerste
gebondenheid, de laatste vrijheid zoekt. Zodat blijkbaar in beide een onbewust streven
uitgedrukt wordt, te ontkomen aan het gegeven punt van uitgang: den eigen zielestaat.
Dit verklaart misschien, dat met betrekking tot den ontwikkelingsgang van de
nieuwere dichtkunst, de jong-katholieke groep zich vooruitstrevend, die van De Vrije
Bladen reactionnair vertoont.
Tegenover het concreet directe der overigen lijken de jongkatholieken rhetorischer.
Maar wat beide richtingen gemeen hebben, is de invloed van Marsman's poëzie. En
door dezen heen kwam, vreemd genoeg, zelfs iets van Holst's metaphysica en Buning's
protestantse mystiek in het vocabularium der roomse dichters terecht. - Het zij dan,
dat gijlieden enkele schone religieuze verzen gemaakt hebt, wierp in een polemiek
over nieuw katholieke poëzie een rooms dichter een niet-roomsen kunstbroeder tegen,
deze beelden, deze voorstellingen, deze gevoelens zoudt gij daartoe niet hebben
kunnen aanwenden, zo niet eerst òns geloof die ontworpen had en tot vastheden
gemaakt. Hierin schuilt al dan niet waarheid, maar dit doet aan het curieuze feit niet
af, dat de bedoelde beelden, voorstellingen, gevoelens, in dézen vorm eerst langs
den zonderlingen omweg van de niet-katholieke poëzie in de katholieke
doorgedrongen zijn. De wederzijdse invloed is zo sterk, dat onverminderd het
hierboven geschetste kenmerkende verschil tussen de beide groepen, hun beider
overigens onderscheiden conventies alle twee door een gemeenschappelijke
conventie-in-woordkeuze beheerst worden.
een eenzame reis
naar een ver, ver land
grenzend aan het Paradijs

zegt Wijdeveld in het eerste gedicht van den bundel, maar met een stem die aan
Marsman's stem herinnert. Wat maakt het uit, dat Marsman zijn paradijzen aan de
voorstellingen van de katholieke geloofsleer ontleent, wanneer jonge katholieke
dichters althans wat de techniek hunner verzen betreft, de hunne... aan hem ontlenen?
Voornamelijk in metrisch vrije, doch rijmende verzen, heeft Gerard Wijdeveld
een onbelemmerde gevoelsuitstorting in de bewegingen van een weinig gebonden
rhythme verwoord. Hij is een bedeesd, zacht dromer in de schemergebieden van
gevoel, beeld, gedachte; maarjuist deze gebieden zouden groter exact-
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heid vereist hebben, om tot dichterlijk leven opgeroepen te worden. Dit werk doet
oppervlakkig wel eens aan Claudel denken, doch het valt bij vergelijking op, hoeveel
mannelijker en forser de Fransman, door het vakkundig en doeltreffend beheersen
van een gevarieerden en toch koppig getemden taalrijkdom zijn overigens evenzeer
vrije periodes in evenzeer lossen strophenbouw doet uitvloeien. Men gevoelt dat
Claudel, concreter denkend, voortdurend meer aanraking houdt met een scherp
waargenomen werkelijkheid, en dat tegelijk toch in veel sterker mate zijn rede en
zijn gemoed gedragen worden door een stellige overlevering, en door het
samenhorigheidsbesef met een tot levende gemeenschappelijkheid geworden eenheid
der gelovigen. ‘Ecclesia Corpus Christi.’ De kunst van Claudel, in bundels als ‘Corona
Benignitatis Anni Dei’, is tegelijk kerkelijker en persoonlijker, en de dikwijls
realistische aard van zijn zienswijze lijkt mij een typisch rooms verschijnsel. In vele
opzichten is hij een voorbeeld van juist datgene, waarin Wijdeveld gefaald heeft.
Wijdeveld's gedichten zijn, door een weke en vrouwelijke overgave aan het lyrisch
onbetoomde uitstromen in zware volheid van sentiment, vermoeiend en vormeloos.
Zijn gevoeligheid, hoe hevig oprecht en waarachtig ook, is overdadig, oneenvoudig
en weinig geschakeerd. Klaarblijkelijk is zij wel zuiver van wezen, maar bij gebrek
aan bezonnen concentratie treft zij toch niet diep en blijvend. Men moet deze
zuiverheid natuurlijk waarderen, maar het blijft helaas bij een verstandelijke
waardering, een psychologische, geen aesthetische. Zij dwingt hier niet tot dichterlijke
erkenning en bewogenheid. Deze zuiverheid spreekt zich uit, niet in de vaste vormen,
maar in de verstarde terminologie ener algemeenheid. Het resultaat is vormeloosheid,
want de bedoelde algemeenheid heeft zich niet, in de tucht van een stijl, tegenover
anders gevoelenden naar buiten afgegrensd, maar vindt haar conventioneel kenmerk
juist vooral in het verbreken of in het ontbreken van zulk een afgrenzing.
Dat het anders mogelijk is, bewijst Jacob Israël de Haan. Die ontplooide zich,
aansluitend aan oude Hebreeuwse verstraditie, tot een karakteristiek Joods dichter.
Maar niet, omdat hij schier uitsluitend Joodse stof bezong, doch doordat de
Zionistische idee, welke hem tot zijn nationale groepsgemeenschap deed terugkeren,
mèt zijn denken en voelen en ganse zieleleven tevens elken regel van zijn werk
doordrong, dit aan nieuwe wetten onderwierp en radicaal anders maakte. Kunst van
Joodse kunste-
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naars behoeft nog geen Joodse kunst te zijn, ook al heeft ze Joodse onderwerpen of
gegevens tot inhoud. Zonder enig Joods, katholiek, socialistisch onderwerp kan
omgekeerd een gedicht volledig en typisch Joods, katholiek, socialistisch van
wezensaard zijn. Eerst die zeldzame mutatie en transformatie, door een collectiviteit
in den enkeling verwerkelijkt, gelijk bij De Haan ontstaan kon, is bij machte, kunst
van Joden tot Joodse kunst te maken. En wat voor een stamgemeenschap, gelijk het
Zionisme die in De Haan bewust maakte, geldt, geldt eveneens voor een religieuze
gemeenschap van ideeën en gevoelens, gelijk het katholicisme. Ook hier moet men
besluiten: kunst van katholieken, zelfs als zodanig dadelijk herkenbaar doordien
katholieke motieven tot uitgangspunt werden genomen en tot voorstellingsinhoud,
is op zichzelf nog geen katholieke kunst.
De bundel van Wijdeveld bevestigt dit weer. Hij is geheel doortrokken van de
conventie der katholieke jongeren; maar dat is geen katholieke conventie. Misschien
is dit een van de oorzaken dat dit talent, dat derhalve alleen in zichzelf moet steunen,
nog maar zwak is. Wijdeveld's plastiek is flitsend en onuitgewerkt, ongerijpt, en zij
mist de overtuigingskracht die dit tekort bij een Marsman aanvaardbaar maakt. De
zegging is vaak hakkelig en zonder uitzondering onmuzikaal. Het rhythme is
onuitgegroeid. Al te veelvuldig maakt Wijdeveld bovendien van den gewonen, door
herhaling tot cliché verstijvenden kunstgreep gebruik, de onzekerheid van een wat
vaag zwevende mededeling, dan wel de mededeling van een onzekerheid, door den
vraagvorm te suggereren. Nog zonder dat ik een enkel van de in eigenlijken zin tot
de stijlfiguur der z.g. rhetorische vragen behorende gevallen mede reken, acht ik bij
Wijdeveld dit procédé, in zijne frequente en te opzettelijke aanwending, weer een
duidelijk typerend uitvloeisel van de door mij bedoelde conventie der jongeren. Zij
schijnen maar niet te kunnen vergeten hoe Emil Jannings indertijd geacht werd zich,
in het bekende, verbijsterende ‘Salto Mortale’ van Marsman, af te vragen of de
sterrenregen was ‘beneden mij? boven mij’, - onbewust, dat zijn twijfel nog vele
jaren later ertoe zou bijdragen, hele reeksen omstandigheden onopgehelderd en in
het ongewisse te laten. In Wijdeveld's bundeltje bladerend wordt men ‘vragensmoede’.
Het is gans een verhoor. ‘Mag ik knielen naast hem neer?’ ‘Waar bleef het begin van
den tocht? en waar trokken zij gisterennacht?’ ‘Doordrong hen de schaduw van
d'Engel...?’ ‘Zij zingen. Liggen zij nog daar beneden? Worden zij opgenomen? in
een droom?’ ‘De lucht van deze
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vroegmorgen,... teeder gehuifd rond het dorp. Rond het dorp?’ ‘Was ik een engel?
ik?’ Hoezeer zou m.i. het gedicht op blz. 28 aan kracht gewonnen hebben, als in de
verzen
Zien zoo d'eerste sterren haar kleine pracht
verdwijnen in den diepen flonkernacht?

de eerste twee woorden van plaats verwisseld waren en aldus de vragende door een
simpel bevestigenden vorm vervangen was. Oprechte vroomheid, die de taal van een
rhetorisch epigonisme spreekt, is geen aanwinst voor de poëzie. In de vaststaande
termen ener verzwakte romantiek, wordt zij een hoon voor haar hoge voorbeelden:
Roland Holst, Weruméus Buning, Marsman. (Voorbeelden in de dichtkunst, meen
ik, niet in de vroomheid!) Zij mag menselijk gesproken een volkomen zuiver en waar
gevoel zijn, daarmede alleen wordt zij het poëtisch nog niet. Fijnheden van sentiment
zijn bij Wijdeveld soms onmiskenbaar, maar te geringe dichterlijke vormkracht, en
bezonnenheid, en geestelijke beheerstheid, doen ze in onoorspronkelijke en
onpersoonlijke versificatie teloor gaan. Mystieke verdieping is hem vreemd.
Tegenover het waarderende oordeel van Binnendijk en Van Eyck, om alleen twee
niet-roomse essayisten te noemen, leek het nodig, dit onomwonden te verklaren.
1931
Gerard Wijdeveld, Het Vaderland. Utrecht, ‘De Gemeenschap’

Bij enkele verzenbundels
Er is een categorie van gedichtenbundels die tot een volstrekt en onmiddellijk oordeel
drijft. Deze behoren ertoe. Maar wanneer mijn opinie zo spontaan tot stand komt,
en daarbij onverdeeld afwijzend is, heb ik soms, uit een gevoel van rechtvaardigheid,
de neiging, mijn beweegredenen te controleren, en mij den zin en de gronden mijner
reactie bewust te maken. En dan is het beschamend, dat een reeks van vragen zich
voordoet, die met smaak- en gevoelsmotieven gemakkelijk te beantwoorden zijn,
doch zich aan elke redelijke onderzoeking onttrekken.
Is een gedicht onpersoonlijk en onzuiver, omdat het sentiment, dat er aan ten
grondslag lag, te weinig gedifferentieerd is? Maar de allereenvoudigste aandoeningen
en banaalste ontroeringen hebben wel tot onsterfelijke poëzie aanleiding gegeven.
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Is het dan zo, dat misschien niet het gevoel, maar de uitingswijze zich, in zulk een
gedicht, te weinig zelfstandig ontwikkelde? Mogelijk wel. Maar toch, soms ontstonden
de prachtigste verzen uit niet meer dan een boers stamelen, regelrecht ontleend aan
het gemeenschappelijke, onpersoonlijke ervaren van een ganse generatie, een ganse
samenleving. Of in droom. Of in trance. En vakkennis, wanneer daar niets méér
bijkomt, is opzichzelf beschouwd even onbruikbaar als een pen zonder inkt. Is een
gedicht eerst dan noodzakelijk goed, wanneer een belangrijke, grote, of een zeer
loutere, diep waarachtige geest het schiep? Stellig niet. Een bewonderenswaardig
geniaal, een in bijna elk opzicht superieur en bijzonder mens kan een pruldichter
zijn. En het komt omgekeerd voor, dat een voortreffelijk dichter een overigens
geestelijk minderwaardig individu is. Men zal dan terecht de oester om de parel, het
erts om den diamant eren. Wat al problemen. En men ziet: altemaal vragen, die de
logica voor onoplosbare raadsels stellen, hoe eenvoudig ze op het eerste gezicht
lijken. Ik erken met genoegen, dat door deze opvatting de criticus zichzelf overbodig
maakt - voor wie puur met zijn verstand de poëzie wil leren begrijpen. De andere
lezers... hebben mijn commentaar op deze bundels niet nodig. Al wat ik kan verklaren
is, dat ik hun tot mijn spijt de lezing niet kan aanraden.
1931

Coquette litteratuur
Wanneer men het oeuvre van Van Genderen Stort in zijn geheel overziet, dan valt
het op, dat daar een in andere gedaante steeds terugkerend soort mannenfiguur in
voorkomt, die wij wel als den drager van des auteurs denkbeelden over het leven en
zijn vraagstukken mogen beschouwen. Men behoeft den ‘helden’ van dit proza nog
geen autobiografisch karakter toe te kennen, - hetgeen trouwens een indiscretie ware,
daar zulk een toedracht op zichzelf den beoordelaar niet zou aangaan, - om in de
sympathie van persoonlijken aard, waarmede zij klaarblijkelijk getekend zijn, te
gevoelen, dat zij onverholen de sentimenten, voorkeur en meningen van den schrijver
zelf weergeven. Wij onderkennen dan in deze gestalten, meer dan een, ietwat vaag
blijvende, metaphysische wereldbeschouwing, een moralistische levenshouding, die
haar grondtrekken aan de stoïsche wijs-
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begeerte ontleent. Nu kan men zeggen, dat weinig ethische standpunten verder van
het juist voor onzen tijd, voor de eerste drie decenniën onzer eeuw, wezenlijke en
eigenaardige verwijderd zijn, dan juist dit stoïsche. Even ver staat dan ook Stort's
werk buiten het geestelijk en maatschappelijk leven van dezen tijd.
Maar natuurlijk niet alleen om dezen zijn begrips- en gevoelsinhoud. Het zou
onjuist zijn, dien van het organische, scheppende verwoordingsproces, van de
vormgeving die eerst het eigenlijke van het kunstwerk uitmaakt, gescheiden te denken.
Een zo eenzijdig en armelijk oordeel, uitsluitend naar het ‘gegeven’, getuigt steeds
van wanbegrip tegenover litteraire creatie. En eerst recht in dit geval zou zulk een
maatstaf onvolledig en misplaatst zijn, want juist bij Van Genderen Stort heeft men
den sterken indruk, dat het intellectuele en daaraan verbonden emotionele levensbeeld,
dat den schrijver, door zijn gestalten heen, kenmerkt, niet tot de kern behoort, waarin
zijn creativiteit ontspringt, doch slechts een harmonisch in de minder essentiële
ornamentiek opgaand onderdeel is.
Het is dan ook geen toeval, dat niet een in sentiment of inzicht zetelende
speculatieve overtuiging, maar veeleer een door karakter, temperament, smaak
bepaalde zedewet of gedragslijn, de uiterlijke gebeurtenissen van deze romans en
novellen richt, en de zielkundige ontwikkelingen vastlegt. De oorzaak is deze, - en
hier vinden we den complementairen factor van Stort's afzijdigheid met betrekking
tot het tijdsverband der eeuw, - dat de wetten, aan welke dit proza gehoorzaamt, in
het bijzonder aesthetische wetten zijn. De aandrift tot schrijven is bij dezen auteur
een aesthetische aandrift: en nu is een ethische levenshouding meer geëigend, daarin
verwerkt te worden, dan een sociaal of wijsgerig, psychologisch of religieus
geïnteresseerde persoonlijkheid.
Hieraan is mede toe te schrijven dat in deze boeken de mensen nooit, in engeren
zin, voor ons komen te léven. Het blijven bleke, gestyleerde fresco-figuren.
Uitdrukkelijk zij hierbij vermeld, dat het mij volkomen willekeurig toelijkt, een
schrijver zonder meer den eis te stellen, dat zijn personen ‘leven’. Dit verkeerd
toegepaste criterium dateert uit den tijd van den psychologischen roman of het
naturalistisch proza, en reeds bij Van Schendel, aan wien Van Genderen Stort veel
te danken heeft, begon de kentering.
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Bij dezen nieuwen novellenbundel trof mij wederom de onzuiverheid van Stort's
taal, die ook in zijn vroegere publicaties hinderde. Waar de taal zo weinig als
(uitdrukkings)middel en voertuig van overmachtige concepties aangewend wordt,
waar zozeer, uit louter aesthetische preoccupatie, naar stylistisch kunstproza wordt
gestreefd, juist daar is die geringe puurheid van het litteraire element onduldbaar.
Het proza van Flaubert, bij alle romantiek uit naturalistische motieven tot stand
gekomen, verhief zich door den smettelozen gloed en de hevigheid zijner artistieke
levenskracht boven de eigen beweegredenen in de richting van wat men het absolute
proza zou kunnen noemen. Van Genderen Stort's voorkeur voor kunstproza kan zich,
hoewel onvergelijkelijk minder moeizaam tot zijn vorm doorworstelend, van het
bewuste streven naar schoonheid niet losmaken. Meer door zoeken naar, dan door
aandrang tot stijl gedragen, meer door verfijnden smaak dan door verfijnende
scheppingsdrift beheerst, vervalt deze schrijver in werktuiglijk herhaalde cliché's en
geaffecteerd maniërisme. De geraffineerde toepassing en herhaling van gekunstelde
stijlfiguren, laat een indruk van leegheid en onechtheid na. Ook de ééntonigheid, die
een van de machtigste technische uitdrukkingselementen in een verhaal kan zijn,
mist hier haar werking, omdat zij geen geestelijke eenheid maar slechts een attitude
verbeeldt. De woordkeus met den goedkopen smuk van quasi precieuze, of
opzettelijke, of archaïsche wendingen opgesierd, moet haar armoede aan werkelijke
vondsten verhullen door het uitstallen van een opzichtige behaagzucht, die mishaagt.
Vijf korte vertellingen zijn hier bijeengebracht, waarin ten dele dezelfde personen
uit vroegere publicaties optreden. De grootste, Het Vaderschap van Paul Hooz, is
voor den auteur, om het onderwerp vooral, zeer karakteristiek. Zij dateert uit 1912,
en bevredigt misschien meer dan de andere, omdat iets van teder menselijke
bewogenheid, hoezeer op de bekende wijze zoet en idyllisch verschraald, er toch in
doorbreekt. Hetzelfde geldt, - wellicht in nog sterker mate -, voor Het Avontuur
(1907). Dit verhaal, en het daarop volgende uit 1911, bevat nog een overblijfsel van
enigen Nieuwe Gids-invloed, in sommige typische woordkoppelingen e.d. In de
volgende stukken is deze invloed vrijwel verdwenen; de laatste twee zijn resp. van
1919 en 1929. Ik legde er reeds den nadruk op, dat dit werk in meer dan één opzicht
buiten den tijd staat. Technisch behoort Van Genderen
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Stort geheel tot de generatie van 1910, de periode dat, in poëzie zowel als proza, de
aandacht van het woord naar den volzin verplaatst werd, en zelfs wel van den volzin
naar de bladzijde. Zijn kracht ligt dan ook voornamelijk in den vloeienden,
rhythmischen val van den zin en in den uitstromenden, gelijkmatigen, edel
evenwichtigen gang der zinsverbanden, hoewel deze meer op den algemenen toon
dan op een strengere constructie berust. Ofschoon de aanschouwelijke beelding door
deze werkwijze uiteraard op het tweede plan gedrongen wordt, zijn er telkens nog
treffende plastische détails, die echter aan waarde zouden winnen, als het strakke
schema, waar zij in vervat zijn, geen effectrijke effenheid maar waarachtige soberheid
betekende.
Bij alle zwakheden intussen is een zekere hoogheid van intentie, en noblesse in
de beheerstheid ook aan dit boek van Van Genderen Stort niet te ontzeggen. Groei
of ontwikkeling van den schrijver kunnen wij er niet in bespeuren, maar dit mag ook
niet gevergd worden, want op een goede zeven bladzijden na - helaas geen zeven
goede bladzijden - is het hier gebundelde meer dan tien jaren oud, en grotendeels
zelfs veel ouder. Ook voor den tijd waarin het geschreven werd echter, was het in
zijn bloedeloos classicisme niet de uitdrukking van wat toen in de Nederlandse
letteren tot leven zocht te komen. Niet of een werk de nawijsbare expressie van het
geestesleven ener bepaalde periode uitmaakt, is evenwel de vraag, maar of het
toekomstmogelijkheden heeft, hetzij er op voortgebouwd kan worden, hetzij zijn
waarde reeds afgezien daarvan ook buiten allen tijdsinvloed of cultuurstroming
onbedrieglijk vast te herkennen is. Indien voorshands die vraag voor dezen bundel
ouder proza ontkennend beantwoord moet worden, is hiermede nog geen
gevolgtrekking ten aanzien van de nog te verwachten productie van Van Genderen
Stort gewettigd. Want hij is van aanleg een ten zeerste begaafd kunstenaar, verstard
in de noodlottige gewoonten van een geforceerde en tegen zijn, tegen de natuur
ingaande schrijfwijze. En het leven voert soms tot den meest verrassenden omkeer
in een zieleleven, zelfs bij mensen van zijn leeftijd, zonder enige voorafgaande
aanduiding. Niet te overzien en grenzeloos blijven ten allen tijde de kansen voor een
schrijver van aanleg, die tot de laatste worsteling om zijn adaequaten vorm nog niet
gedrongen werd.
1931
R. van Genderen Stort, Het Avontuur, en andere verhalen. Arnhem, N.V. Van Loghum
Slaterus' Uitg. Mij., 1930
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Het eethuis
Gaat het u als mij, dan vindt ge op de spijskaart van een eethuis, als waarvan in dit
werkje sprake is, enkele spijzen, die u niet in de eerste plaats dierbaar zijn, omdat
zij uw smaak strelen, maar bovenal omdat er voor u bijzondere gevoelswaarden aan
verbonden zijn. Zo heb ik voor mij een zwak voor een dessert-gerecht, dat omelette
sibérienne of iets dergelijks genoemd pleegt te worden. Immers, daaraan zitten
persoonlijke herinneringen aan mijn kindertijd vast, toen het, naar ik meen, in de
mode begon te komen, en toen mij, bij zeer feestelijke gelegenheden, dit in een warm
en zoet uiterlijk verholen ijs wel werd voorgezet. Iets van de aantrekkelijk piquante
tegenstelling, die aldus mijn jeugdig verhemelte verrukte, ligt, voor mijn gevoel, ook
in de wijze, waarop Defresne ons hier zijn glace surprise toebereidt. Want terwijl
zijn schrijftrant de warmte uitstraalt van wat ik met een vorig-eeuwse
begripsaanduiding alleen maar gezelligheid kan noemen, omhult deze zelfde warmte
een ijskoude kern van ongenadig, venijnig waarnemen en onverstoorbaar analyserende
mensenkennis. En alleen deze vreemde combinatie uit zo fijne keuken onthoudt,
ondanks die ijzige koude, onzen glimlach de uitdrukking van kiespijn, welke den
spreekwoordelijken boer, minder verwend, niet bleef bespaard.
Formeel sluit Defresne's causerie-toon aan bij de 19e eeuwse romantische traditie
van ons proza. Die ging vrijwel verloren, in dezen geest:
- Terwijl wij thans voor een oogenblik de beeldschoone Amalia badende in heur
bloed in het eenzame optrekje bij den kloosterheuvel achterlaten, waar zij op het
punt is den laatsten adem uit te, en de stormwinden langs heur venstertje blazen,
begeven wij ons, als de welwillende lezer er niet op tegen heeft ons te volgen, op de
vleugelen der verbeelding ijlings naar het grafelijk slot, en komen daar nog juist op
tijd, om er getuige van te zijn hoe de laaghartige moordenaar en vrouwenschender,
nadat hij vergeefs getracht heeft in wijn, spel en zang de stem van zijn knagend
geweten te versmoren, zich, niet tevreden met zijn eerste prooi, opmaakt, met een
argeloos gelaat zijn jeugdigen neef tegemoet te treden, welke tijdens de ontvoering
niet omgekomen en, naar onze lieve lezeressen wellicht reeds geraden zullen hebben,
niemand anders is, dan dezelfde hulpvaardige reisgezel, die onder het mom van
marskramer eertijds Amalia's vertrouwen had weten te winnen.
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Het bovenstaande, - men kan in ons Vaderland niet duidelijk en serieus genoeg zijn,
- bedoelt natuurlijk niet een staal van Defresne's manier van schrijven te geven. Maar
alleen een staal van den stijl welke, in het tijdperk wortelend waar diens litterair
procédé bij aansluit, daarna uit de letterkunde verdween en naar de populaire
colportage afzakte. Daar blijft hij ruim een halve eeuw in zijn caricaturalen vorm
geconserveerd. Na de Beweging van Tachtig schreef geen Nederlands auteur meer
in dezen stijl, tenzij - wederom in de laatste tien jaren. Toen eerst kwam hij bij
sommige prozaïsten, hier te lande veelal in navolging der Duitse en Engelse romantiek,
in het buitenland mede onder invloed van Dostojewskij, weder in zwang. Zodat men
de wendingen dezer schrijfwijze, als reactie op het naturalisme, toch weer juist als
bij uitstek hedendaags kan aanmerken.
Maar eigenaardig blijft dan nochtans deze vereniging van gemoedelijke bonhomie
in Defresne's betoogtrant met de pessimistische wereld-, leven- en vooral
mensenverachting van het gegeven. De verklaring van deze tegenstrijdigheid vind
ik in een soortgelijken grond, als mijn vereerde leermeester Dèr Mouw eens aannam
voor de wonderlijke omstandigheid, dat zovele klassiek onderlegden - paedagogen
zowel als leerlingen, - veelal noch zichzelf noch anderen bekennen durven, dat ze
in hun hart den Xenophon van Anabasis vervelend, duf, dor, kortom een eigenlijk
onleesbaar auteur vinden. Hij veronderstelde namelijk dat het ontwarren, napluizen,
het ten slotte in zijn betekenis ontdekken en gaandeweg geheel begrijpen van den
moeilijken Grieksen tekst, het verstand een zulke genoegdoening, door en over het
eigen inzicht, gaf, dat deze bevrediging te goeder trouw door de Xenophon-lezers
voor een aesthetische waardering gehouden werd. Wat is menselijker dan dit door
Dèr Mouw zo scherpzinnig doorzien proces? Iets dergelijks nu moet zich volgens
mij, mutatis mutandis, bij Defresne voorgedaan hebben, om hem, bij zo scherp critisch
en onbarmhartig waarnemen, tot zo vriendelijke mildheid van toon te brengen. Het
innig plezier en welbehagen, dat hem ongetwijfeld vervuld heeft, telkenmale dat hij,
ten aanzien der grote en kleine zwakheden zijner medemensen, de overtuiging kreeg,
den spijker op den kop te tikken, spiegelt zich in de zo rustig ongedwongen en ietwat
huiselijk omslachtige wijze, waarmede hier de auteur zich vrijmoedig als explicateur
tussen zijn sujetten en den lezer stelt; in de dialectische uitweidingen en terzijde's,
waarmede hij om hun psyche heendraait als de kat om de hete brij; in de
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breedvoerige beschouwelijkheid, waarmede hij, doodleuk dwars tegen onzen haastigen
tijd in, de kunst van het genoeglijk ‘moraliserend’ keuvelen (op de wijze der klassieke
Franse moralisten) weer doet herleven, als gold het, inplaats van een wat wrange
werkelijkheid, beelden uit onze kinderjaren. Zodoende alleen kon de troosteloze
kleinheid onzer menselijke zieligheden bij de lectuur een alleraangenaamste verpozing
worden.
Maar in wezen is dit werkje, verre van naar een vroegeren tijd terug te wijzen,
ondanks dien uiterlijken schijn wel zeer sterk aan onzen eigen tijd gebonden, gelijk
ook van den regisseur der Driestuiversopera niet anders te verwachten was. Vooral
de soort van psychologie, welke hier gegeven wordt, zou men zich in geen
voorafgaand tijdvak kunnen denken; en aanhangers van de ontledende richting in de
zielkunde onzer dagen, kunnen er hun hart ophalen aan de ervaren uitlegging van
allerlei symptomatische handelingen. Wie het verstaat de schatten aan observatie,
welke hier opgetast liggen, op zich te laten inwerken, kan tot de gevolgtrekking
komen, dat in de veelheid der kernachtige uiteenzettingen en tekenende feiten, die
de schrijver, als verzamelaar van curiosa uit het menselijk zieleleven, in zijn boekje
bijeenbracht, meer essentiële zakelijkheid schuilt, meer directheid en efficiëntie, dan
in driekwart van het met nadruk als zakelijk aangekondigde proza van den laatsten
tijd.
De beminnelijk oudmodische sfeer, waarin deze zakelijkheid zich als een
letterkundige verschijning realiseert, zal dan ook reeds na enkele regels niemand
meer misleiden. Inmiddels eiste deze zelfde sfeer een woord vooraf, dat eigenlijk
Voorbericht tot den goedghonstigen ende aendaghtigen Leeser zou moeten heten.
Mijn vriend Defresne moge het mij ten goede houden zo ik mij, althans wat dezen
titel aangaat, aan die traditie onttrek. Hij zijnerzijds wil zich dan misschien wel,
tegenover mij, aan zijn traditie van bespiegelende ontleedzucht onttrekken, wanneer
wij nog weer eens samen tafelen in dat voortreffelijke, voor ieder rechtgeaard
Amsterdammer onmiddellijk te herkennen ‘neutrale eethuis’, ‘door geen enkelen
bouwstijl aan een of anderen tijd gebonden’, en dat daardoor ‘een eeuwigen indruk’
maakt. Slechts zó immers zal ik mij, na het lezen van dit geschrift, in zijn gezelschap
nog de ‘donkerbruine biefstukken, frisse groene légumes, roomgele dampende
aardappelen’ kunnen laten smaken met enige onbevangenheid en gemoedsrust.
1931
A. Defresne, Het Eethuis. Maastricht, Leiter-Nypels N.V., 1931
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Minor poets
Elders in dit boek tracht ik met enkele voorbeelden duidelijk te maken, waarin, naar
mijn mening, het letterkundig onderscheid bestaat tussen navolging en invloed. De,
meestal onbewuste, herinnering, die aan het eerste ten grondslag ligt, uit zich in het
bijzonder door overeenkomst van een motief, een wending, een vergelijking of iets
dergelijks, kortom van een concreet en nawijsbaar gegeven. Bij invloed - een
onbewuster proces - is de gelijkenis van meer algemenen aard, zij moet eerder in
factoren als stijl, toon, stemming gevonden worden. Ik maak voorts nog de opmerking,
dat de grens tussen beide soorten van overeenkomst vaak moeilijk te trekken is en
dat de psychologische zwakheid, die tot navolging leidt, niet noodzakelijk ook
zwakheid van kunstwaarde hoeft te betekenen.
Juist den laatsten tijd is een uitgebreide gedachtenwisseling over deze kwestie
ontstaan in de kringen der jongere dichters. Voor wie zich documenteren wil verwijs
ik naar het duel tussen Ter Braak en Binnendijk in de eerste twee afleveringen van
den jaargang 1931 van De Vrije Bladen en naar de niet minder lezenswaardige
polemische briefwisseling tussen Du Perron en Marsman in De Nieuwe Eeuw van
26 Februari van dat jaar. Nog onlangs noemde Bloem het algemene karakter der
jongste poëzie onmiskenbaar epigonistisch. Wij moeten echter trachten het verschil
te blijven zien tussen de onoorspronkelijkheid, die aan het ontstaan ener nieuwe
conventie te wijten is, en een vorm van navolging, die aan plagiëren grenst.
Wanneer is deze laatste echter met zekerheid aanwezig te achten? Een sterk staaltje
leek mij altijd de aardige uitdrukking in Bourget's Disciple: ‘pratiquant la vertu sans
y croire’, die tevens, letterlijk zo, in Madame Bovary te vinden is. Ontleende Bourget
haar dus aan Flaubert? Die opvatting kwam weer op losse schroeven te staan, toen
ik ontdekte, dat precies dezelfde zinsnede ook door Elémir Bourges, in La Nef,
gebruikt werd. Want waar is nu de grens aan dergelijke ontdekkingen en wie zegt
mij, dat de drie genoemde auteurs de bedoelde expressie niet bij een vierde hebben
gevonden? en zo voort tot in het oneindige! Zoveel kan wel worden verzekerd, dat
bij het woordelijk overeenstemmen van gehele regels aan bewuste navolging - om
het zacht uit te drukken - moet worden gedacht. Heeft deze bij werk van minder groot
gehalte dan de drie bovengenoemde boeken plaats, dan laat ons dit natuurlijk
onverschilliger, dan
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wanneer auteurs van den eersten rang ons voor zulk een zielkundig raadsel stellen.
Dat Van Nouhuijs Verwey's bekende oudejaargedicht - zelf een niet zeer
oorspronkelijk jeugdwerk - op den voet navolgde, dat een Ewers een van de schoonste
gedichten van Dowson (Non sum qualis eran) schaamteloos plunderde, kan ons koud
laten. Verwarrender is het, als de gelijkenis vager, algemener wordt, zodat men geen
regelrechte herinnering hoeft te veronderstellen, en als dan bovendien de artistieke
waarde ongerept bleef, gelijk in de drie navolgende aanvangsstrophen, waarbij men
zelfs aan toeval zou kunnen denken.
Gerhardt (1607-1676):
Der Tag ist nun vergangen,
Die giildnen Sternlein prangen
Am blauen Himmelssaal.

Matthias Claudius (1740-1815):
Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar.

Otto Julius Bierbaum (1865-1909):
Die Nacht ist nieder gangen,
Die schwarzen Schleier hangen
Nun über Busch und Haus

In de thans te bespreken bundels is de navolging, van welken aard dan ook, van
ouderen, en die op haar beurt zich weder door een onderlingen invloed voortplant,
in het bijzonder kenmerkend. In zijn hierboven bedoeld artikel schrijft Bloem (naar
aanleiding van gans andere verzenbundels: wèl een bewijs, hoe algemeen verbreid
het verschijnsel is!), ‘dat de allerjongste dichters zich niet, of althans weinig,
aansluiten bij hun onmiddellijke voorgangers, maar veel meer bij wie daaraan
voorafgingen, de generatie dus van Roland Holst e.a.’ ‘Men lette alleen maar eens
op de woordkeus. Via Leopold, Roland Holst, Buning en Marsman is er bij de jongsten
een nieuwe rhetoriek ontstaan, weinig minder dreigend dan die, waartegen de Nieuwe
Gids streed.’ Als voorbeeld van zulk een nieuwe rhetoriek, die ik liever nieuwe
conventie zou heten, geeft Du Perron in een zijner meergenoemde brieven termen
als ‘de Engelen, de Witte Vlammen, het Voorgoed Verlorene, het Donkere,
Opstandige en Andere Bloed, de Rozen, het Paradijs, het Andere
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Land, en wat nog meer op dit ogenblik tot het volkomen cliché van de Nederlandse
dichtkunst behoort.’ Dit glossarium zou aanmerkelijk zijn uit te breiden, en het ware
misschien curieus, ten dienste van litteratuurvorsers ener latere eeuw, zulk een
Poëtisch Woordenboek 1931 samen te stellen.
Ik laat nu onbesproken, hetgeen Binnendijk en Marsman hebben aangevoerd ter
verdediging, niet van het epigonisme, maar van wat, in een werkelijk goed gedicht,
naar den maatstaf van epigonisme niet mag worden gemeten. Immers, voor de bundels
welker titels in den voetnoot vermeld staan, moet dit helaas wel degelijk als
voornaamste criterium gelden.
Zij staan intussen niet zozeer onder den ban van die ouderen, van wie hier de naam
genoemd werd, en op wier invloed ook Du Perron's woordenlijstje betrekking had,
als wel onder dien van Nijhoff.
Met name ten aanzien van G. Kamphuis blijft het geen ogenblik ongewis, bij wien
hij zijn Duistere Licht opgestoken heeft. Het ‘ontdaan gelaat’ van zijn: Twee Vrienden,
is vijftien jaren later ontdaan dan dat van Nijhoff's: De Eenzame. Zijn De Profundis
komt inderdaad uit de diepten - der herinnering. Twee voorbeelden haal ik uit dit
éne kleine gedichtje. Nijhoff: Lach en stoot glazen stuk tegen elkander, werd hier:
Waar glazen stuk springen en een vrouw lacht. Voorts werd Nijhoff: God heeft ons
op den weg alleen gelaten, in het gedicht van Kamphuis: Wij weten ons door God
alleen gelaten. Talloos zijn de motieven, aan Nijhoff ontleend. Wanneer de militaire
personen uit Kamphuis' Soldatenkamer het hebben over de verre einders waar men
torens ziet, is hun de stof tot deze conversatie ongetwijfeld verschaft door 't verre
doel der torens van Nijhoff's Zingende Soldaten.
Maar genoeg hiervan; wij zijn er nu wel van overtuigd, dat we hier meer met
memotechniek dan met techniek, meer met geheugenkunst dan met kunst te doen
hebben. Ook daar, waar bepaalde plaatsen in dit werk geen nawijsbare herinnering
aan De Wandelaar of Vormen blijken, zijn toch de toon, de zinsbouw en stijl, het
levensgevoel en de gehele verstechniek van G. Kamphuis dusdanig door deze beide
bundels geïnfluenceerd, dat we zijn verzen ons geloof in hun draagkracht onthouden.
Naar Nijhoff's voorbeeld zoeken ze in gedrongen zegging eigenaardige, scherpe of
morbide figuren en gestalten uit te beelden, en falen daarbij.
Van iets zuiverder makelij wellicht, maar nauwelijks minder
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zwak, zijn de gedichten van Martin Leopold. Deze jeugdige drager van den roemrijken
naam van een onzer grootste dichters ontziet zich niet, een bombastische,
ondoorvoelde en volkomen zinledige strophe te schrijven als de volgende:
De diepten van mijn droomen waren meren,
Waarin de esmeralden glans van God
Het lied zong van mijn zwellend zielsontberen,
Een roode bloesem waaiend naar mijn lot.

Misschien zal Martin Leopold zich bij gelegenheid zelf nog eens over zulk hol gekal
komen te schamen. Want behalve dergelijken ijdelen woordenschat, behalve den
zwoelen en opgeschroefden en den zoetelijken toon, komen in zijn boekje een paar
fragmenten voor, die in aanleg minder verwerpelijk zijn. Ook bij hem overweegt de
manier van Nijhoff, zij het nu door navolging of invloed, boven andere. Maar deze
is als het ware iets gemaskeerder, iets meer verwerkt, dan bij Kamphuis, en stoort
daardoor, althans vergelijkenderwijs, minder. Een gedicht als Annie, waarin men
duidelijk kan onderkennen wat van Nijhoff en wat van Roland Holst afstamt, en
enkele andere verzen doen zelfs, hoezeer vaak nog te precieus en gekunsteld, voor
bepaalde passage's uit De Wandelaar niet veel onder. Zodat men slechts spijt kan
gevoelen, dat de vraag, of deze dichter, zo hij nog ooit eens uit de Nijhoff-suggestie
los komt, een eigen stem en een eigen vorm van schoonheid zal vinden, voorshands
onbeantwoord moet blijven.
Ten slotte Van Geuns, de derde Nijhoff-epigoon. Over hem kan ik kort zijn. Hij
is van de drie zonder twijfel technisch verreweg de knapste. Maar innerlijk is deze
begaafde dichter in een dor classicisme verstard; men zou het, met een aan de
schilderkunst ontleenden term, nog beter academisme kunnen noemen. De navolging
van een bepaald Nijhoff-genre heeft hier zulke onverhulde Vormen aangenomen, dat
men bijna van pastiches zou kunnen spreken. Deze verzen zijn brillant, koud,
levenloos, zo als De Hérédia, op zijn zwakst, ze soms schreef. Van Geuns is het niet
onmogelijk, gestalten te scheppen: het zijn echter gestalten van zeep of was, die in
een panopticum thuishoren. Deze dichter bereikte met grote kundigheid en
onmiskenbaren aanleg, wat hij wilde. Hij vertegenwoordigt evenwel een laat einde;
geen groei, geen vernieuwing, geen herleving lijkt hier meer waarschijnlijk. En wij
zeggen het Kloos na:
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Ik kan alleen betreuren
Dat ik niet eens verwacht
Wat eens nog kàn gebeuren

1931
G. Kamphuis, Het Duistere Licht. Amsterdam, Uitgevers Mij. Holland
Martin Leopold, Hunkeringen. Amsterdam, Uitgevers Mij. Holland
J.J. van Geuns, Gedichten uit drie Rijken. Bussum, C.A.J. van Dishoeck

Socialistische poëzie?
Voor de generatie van wie, ademloos te midden van frenetieke duizenden, de eerste
pogingen van Jan Olieslagers aanschouwde, bestaat hier het wonder van den
menselijken geest niet zozeer in de uitvinding van het vliegen. Veel verbijsterender
toch is, bij enig nadenken, het feit, dat thans naar een boven ons passerende
vliegmachine, niemand meer opkijkt. Door de, uit herhaling ontstane, gewoonte in
waarnemen, voelen en denken wordt het levensproces onbegrijpelijk vertraagd, en
worden deszelfs intensiteit en onbevangenheid ten zeerste gedoofd. Oorspronkelijk
denken gaat dan ook met stelselmatig denken meestal niet samen. En ook in de kunst
verliezen de aanhangers van een in de herhalingen van geloof of leer verbonden
groep veelal de artistiek meest vruchtdragende functies van hun onbewuste
gewaarwordingen. Tenzij ze tot de heel groten behoren, als Gorter, Henriëtte Roland
Holst, misschien Van Collem. Zolang de ideologie een levende en daardoor zich
steeds vernieuwende ervaring blijft, bestaat de kans, dat zij, een krachtiger levensvorm
scheppend, tegelijk daarmede het tot stand komen van een eigen uitingswijze, van
een sterken en zich gestadig verder ontwikkelenden kunststijl bevordert. In ons land
echter, waar de gedachte aan nieuwe gemeenschap, in de arbeidersbeweging, reeds
spoedig na den aanvang door het streven naar onmiddellijke lotsverbetering werd
vervangen, werkten de socialistische groepsgevoelens op de letterkundige kunstenaars,
die daar deel aan hadden, meestal eerder verstarrend en remmend dan inspiratief.
Eerst wanneer socialistische kunst volkskunst, in den waren zin des woords, is,
heeft zij mogelijkheden tot zelfstandige ontwikkeling.
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De revolutionnaire gevoelswereld, de socialistische gedachtengang, zijn hier evenwel
tot nu toe het centrale kenmerk van een groep, zo men wil van een klasse, en missen
dus als zodanig de typische algemeenheid, die aan elke machtige conventie eigen en
daardoor voor elke volkskunst onontbeerlijk is.
Indien men den stijl en niet het ‘onderwerp’ tot maatstaf neemt, heeft b.v. katholieke
kunst een reeds eeuwen geldige traditie, welke tot in het werk der jongeren en
jongsten, hoe modern ook terug te vinden is. Evenzo is daar een calvinistische
overlevering op te merken (Geerten Gossaert en de laatste bundel van De Mérode)
en een nationaal-Joodse (Jacob Israël de Haan). In al deze gevallen is de vrije
ontplooiing van de persoonlijkheid ten offer gebracht aan een door het gemeenzaam
ervaren, voelen en denken opgelegde tucht. Bij volkskunst nu is eveneens deze tucht
als premisse, als historisch gegeven uitgangspunt, als onbewuste scheppingsbasis
verondersteld. Bij groepskunst daarentegen wordt de creatie vooral beheerst door de
neiging, zulk een tucht, als grondslag der maatschappelijke en artistieke schepping,
in het leven te roepen.
Volkskunst ontstaat niet uit ideologie, maar uit een conventie, uit een organisch
en langzaam gegroeide traditie. Zij is in onzen alle traditie vernietigenden tijd daarom
voorlopig onbestaanbaar. Een nieuwe kunst is geen voorloopster maar resultante van
een nieuwe gemeenschap. Ook socialistische kunst wordt immers niet door het
onderwerp maar door den stijl gekenmerkt en deze laatste is als noodzakelijk gevolg
van een socialistische samenleving afhankelijk. Een gedicht over een pereboom, een
beschrijving van een zeegezicht kan veel socialistischer zijn, naar geest en
vormgeving, dan een vers over den felsten opstand. Daarom is misschien na vijftig
of honderd jaar socialistische practijk een nieuwe levensstijl, en daarmede een waarlijk
nieuwe, collectieve, socialistische kunst denkbaar - die dan wellicht op middeleeuwse
cultuurvormen, of op die der oudste, primitieve, weinig gedifferentieerde
gemeenschappen zal lijken. En die zich in elk geval door een duidelijk uitgesproken,
onmiddellijk herkenbaren stijlvorm, geheel afgescheiden van allen ideologischen
inhoud, zal doen kennen. Want de ideologie is dan werkelijkheid geworden, zij heeft
dan op alle, ook de kleinste schakeringen van het dagelijks leven haar stempel gezet,
is in hersenen en bloed van het volk overgegaan en werd, van uitgangspunt van den
wil, traditie van den geest. Dan is weer volkskunst mogelijk, gesproten uit een
ondoordacht, natuurlijk
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gerijpt, niet eens bewust besef van samen te behoren. Dan eerst is het socialistische
gedicht inderdaad iets anders dan het individualistische.
Enigszins - hoewel nog slechts weinig - in de richting der eigenlijke volkskunst
gaat de Vlaamse arbeiderspoëzie, in het extranummer (Juli 1931) van het maandschrift
Helikon door Reimond Herreman bijeengebracht. Van groepsgevoel kan daarin dan
ook nog nauwelijks sprake zijn, daar het Vlaamse proletariaat, gelijk ook de
verzamelaar opmerkt, ‘onder het meest achterlijke van de wereld behoort.’
In een polemiek over revolutionnaire poëzie tussen Jef Last en Anthonie Donker
in Den Gulden Winckel blijkt zonneklaar, hoeveel begripsverwarring nog bij de
revolutionnaire jongere dichters in ons land voorkomt. De geringe erkenning, die zij
van de burgerlijke critiek ondervinden, schrijven zij ten onrechte geheel aan buiten
de poëzie liggende motieven toe. ‘Men kan heel goed een sierlijken dolk bewonderen
zoolang deze aan den wand hangt’, schrijft Last. ‘Maar wanneer de punt op uw borst
gezet wordt, voelt ge de pijn en kunt ge de schoonheid van den dolk niet meer
waardeeren.’ Dit klinkt heel plausibel en als beeld is het aardig gevonden, maar het
is onjuist. Zou Last nu werkelijk denken, dat een superieure socialistische dichtkunst,
waaruit kracht en schoonheid sprak, in Nederland geen kans op waardering zou
hebben omdat men er een bedreiging in voelt? Is er in ons land een populairder
dichteres dan Henriëtte Roland Holst, en meer nog in haar heftigst communistische
periode dan in haar tegenwoordige vrijzinnig-religieuze? Wordt, om een ander
voorbeeld te noemen, de jongste letterkunde uit Sowjet-Rusland om haar geestelijke
en technische vernieuwing, niet met de grootste belangstelling gevolgd ook door
hen, die politiek allerminst met haar sympathiseren? Waarom zoekt Last de oorzaak
niet in het hol en leeg gehalte van onze tegenwoordige socialistische poëzie? Last
tracht de verklaring elders te vinden. ‘De woorden zelve’ (van het revolutionnaire
gedicht), schrijft hij, ‘veroorzaken bij burger en proletariër volkomen tegengestelde
gevoelens.’ Hij geeft enige voorbeelden van zulke woorden ‘voor ons (socialisten)
brokken haat, strijd en leven, voor u enkel antipathieke politieke termen.’ Naar mijn
mening volkomen juist dient Donker hem hierop van repliek: ‘Ofschoon waarschijnlijk
de laatste mysteriën van Ruusbroecs of Stalpaert van der Wiele's kunst den
niet-Katholiek ontgaan, kan hij toch op zijn minst in staat zijn, die kunst als zoodanig
te herkennen.
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Waarachtige poëzie wordt herkend ook zonder gelijke gezindheid. Of moet ik mijn
lectuur van Vondel bij 1641 eindigen?’ ‘Jef Last geeft voor, dat men bij sommige
revolutionnaire termen alvast iets voelen moet, wil men ze in een vers kunnen
waardeeren. Neen, dat is nu juist niet waar: door het vers moet het woord kracht
krijgen. De theorie van Jef Last bewijst alleen, dat bijv. de naam Trotzki bepaalde
menschen zoo kan electriseeren, dat ze niet eens meer merken, hoe onmogelijk slecht
misschien het vers is, waarin die naam voorkomt. Het werkelijk sterke vers heeft
door het gebruik van zekere termen geen voorsprong noch achterstand, het leeft uit
eigen kracht, en daar staat of valt het mee.’ En E. du Perron in een scherpe bijdrage
tot deze gedachtenwisseling, merkt in zijn bekenden venijnigen trant op: ‘De bepaalde
symbolen, liefst flink in omloop reeds, zijn gelukkig altijd voldoende voor een
kookhitte bij de overtuigde scharen, en de brave lieden van Ommen zien in den heer
Krisjnamoerti een ontzaglijk Poëet.’
Het zou intussen onbillijk zijn, het ontbreken van socialistische dichtkunst van
enige betekenis in de eerste plaats aan de individuen te wijten, wanneer de
gemeenschap, die hen draagt, voor het ontstaan daarvan zo weinig gunstig is. Prof.
Grünbaum, in zijn zeer interessante inaugurale rede (1928), bestrijdt de gangbare
mening ‘dat de psyche of het individuele bewustzijnsleven zich oorspronkelijk uit
een ik-centrum ontwikkelt’, en betwijfelt het bestaan van ‘het psychische leven als
een oorspronkelijk individueel in zich afgesloten geheel en het principiële ik-karakter
van het psychische’. ‘Tot de doorleving van het bewuste zijn behoort het ik-bewustzijn
meestal niet.’ Niet het individuele maar het collectieve is primair. ‘De algemene
veronderstelling alsof het bewustzijn van het eigen “ik” hèt primaire psychische feit
ware is... zeer twijfelachtig.’ ‘De psychische relatie tussen “ik” en “gij” is niet
verklaarbaar van het standpunt uit, dat het individuele ik-bewustzijn als een
oorspronkelijk feit vooropstelt.’ Als ‘primaire structuur’ noemt prof. Grünbaum ‘de
gemeenschap als een oorspronkelijke werkingseenheid, waarin het individuele “ik”
onzelfstandig functionneert’. Op grond van uitgebreid onderzoek en overvloedig
materiaal komt hij tot deze gevolgtrekking: ‘de psychische gemeenschap der
individuen is eerder aanwezig dan het individuele ik-bewustzijn.’ ‘Het ikbewustzijn
en het bewustzijn van het “Gij” zijn... derivaten van het bewustzijn van het “wij”...
Wij komen niet tot een bewustzijn van het “Gij” omdat wij een ik-bewustzijn hebben,
doch wij ko-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

221
men op dezelfde wijze tot het bewustzijn van het “Gij” als wij komen tot het
bewustzijn van het “ik”, daar het psychische leven oorspronkelijk en wezenlijk
gemeenschapsstructuur bezit.’
Met betrekking tot ons onderwerp kunnen we deze belangwekkende conclusies
niet voorbijgaan. De vraag is niet, of een hoger of lager gedifferentieerde
persoonlijkheid, m.a.w. een individualist of een gemeenschapsmens, een 19e eeuwer
of een middeleeuwer, beter geschikt is tot het voortbrengen van kunstwerken van
blijvende waarde. Die vraag is onoplosbaar, daar de beantwoording steeds zal
afhangen van de phase van ontwikkeling, waar de samenleving zich op een gegeven
tijdstip in bevindt. Maar wel kan dit gezegd worden: onverschillig, of het zieleleven
van den kunstenaar al dan niet in belangrijke mate uit de collectieve ervaringen
gedifferentieerd is, zijn de kansen op groot werk in hoge mate afhankelijk van het
wezen, de waarde dier collectieve ervaringen.
Hoe gering die van gehalte zijn in dezen tijd en in dit land, bewijst deze bundel.
Voor wie op een sterke socialistische dichtkunst in onze dagen hoopt, is
Tijdsignalen II een bittere teleurstelling. Innerlijkheid en poëtisch besef ontbreken
vrijwel geheel in deze verzameling. Ook heeft men de kans voorbij laten gaan, zijn
kracht te zoeken in de harde zakelijkheid, aan onzen tijd inhaerent, waarin de
revolutionnaire sentimenten vanzelf hun natuurlijken uitingsvorm zouden kunnen
vinden. Het is alles een slap pathos, ongespierde levenloze grootspraak, onrijp,
huilerig en dilettantisch, zonder diepte, zonder begrip van wat een gedicht is, en
overigens zonder werkelijke opstandigheid. Men blijft onbewogen, voor zover men
niet door buitenpoëtische elementen, door het ‘gegeven’, het sentimentele, treffende
‘geval’, het ‘onderwerp’, a priori ontroerd wordt. Maar aan het eigen leven van zulk
een geval voegt het gedicht dan niets toe. Integendeel: het verzwakt en verwatert dit.
‘Wat, bij declamatie, op een arbeidersvergadering werkt als een zweepslag, werkt
op Victor E. van Vriesland als ulevellen-rijmen’, schreef Jef Last in de
bovengenoemde discussie over revolutionnaire poëzie. Dit argument bevestigt alleen,
wat wij al wisten, dat een arbeidersvergadering natuurlijk niet alleen, en zelfs niet
in de eerste plaats - wellicht in het geheel niet -, reageert op factoren, die in de poëzie
liggen. Hetgeen trouwens vanzelf spreekt, en ten aanzien van het begrip
revolutionnaire poëzie geen nieuwe gezichtspunten opent en niet ter zake dient.
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Uitgezonderd het strijdlied in het dramatische fragment van Henriëtte Roland Holst
en Landarbeidersstaking van Garmt Stuiveling, worden, en dit is veelbetekenend,
de enkele gedichten uit Tijdsignalen, die wel enige waardering verdienen, juist het
minst door de socialistische gedachte gedragen.
1931
Tijdsignalen 1930. Bloemlezing uit moderne revolutionaire poëzie. Tweede jaargang.
Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers

Een opmerkelijk maar slordig debuut
Dit stellig merkwaardige debuut, dat ongetwijfeld, al was het. slechts om het
onderwerp, de aandacht zal trekken, is werk van een schrijfster, die het zich te
gemakkelijk heeft gemaakt. Want het mooie en ongewone gegeven is met een zekere
nalatige achteloosheid uitgewerkt. En het boek zou alleen maar ‘in het net geschreven’
hoeven te worden, om althans in het uitbeelden van de bijzondere verwikkelingen,
uit bepaalde persoonlijke verhoudingen voortkomend, een opmerkelijke begaafdheid
te verraden.
Een in troebele en dubbelzinnige relaties levend, slap en verwijfd jongmens, weet
de liefde te verwerven van een levendig, spontaan, gezond en ietwat oppervlakkig
voelend meisje. Haar enigszins onnadenkend toegeven aan deze affectie moet zij in
een diep ongelukkig huwelijksleven boeten. Aan de genegenheid voor dit meisje,
Ann, die van centrale betekenis voor hun leven blijkt, is voorts het lot gebonden van
de verhalende ‘ik’, een medicus-vrijgezel, en van een koelbeheerst, wilskrachtig,
maar physiek door een slopende kwaal aangetast meisje, Juan, die in elk opzicht een
aan dat van Ann tegenovergesteld karakter heeft. Juan en de dokter leven, door hun
gevoelens voor Ann, ten opzichte van elkander in een staat van nauw verholen
rivaliteit, welke een soort vreemden vriendschapsband niet uitsluit. Zij zijn immers
één in hun zorg, Ann's leven tegen den ondermijnenden invloed van Cyril, den
wettigen echtgenoot, te beschermen. Op dit stramien is het gehele verloop der
gecompliceerde gebeurtenissen geborduurd, van welker exposé ik mij ontslagen
moge rekenen. Want niet op zichzelf doch slechts als illustratie van deze eigenaardige
spanning tussen vier personen zijn zij van belang. Aan het slot zijn Cyril en Juan
gestorven,
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Ann is hertrouwd, en de dokter zet zijn eenzaam bestaan voort, om wroeging en
troost in zijn herinneringen te vinden.
De beste kwaliteit van dezen roman lijkt mij nog de eenheid van psychologie en
handeling: de zielkundige ontleding wordt niet gegeven zonder verband met den
gang van het verhaal. Deze eenheid waarborgt een vlot en natuurlijk in elkaar overgaan
der situaties, een ontkomen aan afgetrokken beschouwingen, die wellicht groter
verdieping aan deze gestalten hadden gegeven, doch de geslotenheid als geheel, het
tempo en de leesbaarheid van het verhaal zeker geschaad zouden hebben.
Maar gelijk gezegd, het is jammer dat de schrijfster met een schetsmatig en niet
steeds duidelijk à peu près genoegen heeft genomen: de taal is niet verzorgd, en de
figuren zijn niet ‘uit de verf’ gekomen. Dubbel jammer is dat, omdat het boek, naar
het onderwerp, afwijkt van het gewone type Hollandsen roman.
De rommelige wijze waarop Mevrouw Nijhoff met den vorm van haar vertelling
omspringt, blijkt b.v. uit de ook door Helman geconstateerde omstandigheid, dat zij
in 13 bladzijden niet minder dan 25 samenstellingen op ‘-loos’ gebruikt. Ook getuigen
allerlei steeds terugkerende epitheta van een zekere armoede in haar
uitdrukkingsvermogen. Het lachje van Francis, een der bijfiguren, blijft in alle stadia
en wederwaardigheden tot vervelens toe al maar ‘gorgelend’. Allerlei heterogene
zaken (gesprekken, briefjes, levenswijzen, leugens etc.) zijn bij voortduring ‘slordig’.
En men is in dit boek steevast ‘geërgerd, nonchalant, lust- of argeloos’.
Een bijzonder onprettige eigenschap van deze auteur is voorts, wat terecht haar
vreemde-talen-exhibitionnisme genoemd is, hetwelk bij elkaar ongeveer 25 bladzijden
vult, eens zelfs anderhalve pagina achter elkaar! Ziet zij geen kans, een vreemdeling
voor den lezer te doen leven, anders dan door hem zijn moedertaal te laten spreken?
Dat is dan al een heel wonderlijke consequentie van het zoeken naar couleur locale!
Bovendien bleef althans het Frans niet zonder fouten, hoewel het na de publicatie in
De Gids van de ergste blunders gezuiverd werd. Maar dat daargelaten het afficheren
van een mondaine, internationale sfeer met zo onkunstzinnige en goedkope middelen
is een machteloze poging, den ietwat trouwhartig provinciaal veronderstelden lezer
te imponeren. Dit hinderlijk en bespottelijk teveel aan ‘buitenlands’ spreken is
smakeloos, opzichtig, onschoon, overbodig en lachwekkend.
Voor zoveel het werk werd samengesteld in de Nederlandse taal
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vervalt het slag op slag in de grofste letterkundige vergrijpen. Soms stuiten we op
een zin die aan een vertaling, uit den jare 1860 naar Georges Ohnet of Eugene Sue
kan doen denken, Het geschandvlekte Kind of iets dergelijks. Bijvoorbeeld: ‘Een
ijdel lachje, dat snel en doelbewust rond zijn prachtigen mond samentrok, ontsierde
de schoonheid van zijn jeugdig gelaat.’ Zonderling is ook dit: ‘En zie mij niet zoo
aan met dien blik van ontwrichtenden argwaan in je sterke donkere oogen, die zelfs
de dichtste sigarettenrook niet voor mij verzachten kan.’ Van geheel anderen aard,
en hier niet nader te noemen, zijn wederom de associaties, die de door mij
gecursiveerde passus in dezen zin oproept: ‘Op mijn kousen zonder licht, ben ik,
door de donkere gang, naar de voordeur geslopen, en ik was reeds de straat uitgevlucht
en alleen onder de nachtelijke eenzaamheid der boomen, voor ik den moed vond
mijn schoenen aan te doen en mijn kleeren ordentelijk vast te maken1.’ In een
beschrijving van Ann heet het: ‘maar zij bekommert zich bitter weinig om die
volslagen verwarring en ragt zorgeloos verder.’ Vrage: wat is ‘ragt’? Toch kan ik
zulk een quasi-modernigheidje nog eerder vergeven dan de liefdeloze, ongeduldige
minachting voor het métier, de onnauwkeurigheid in waarneming en weergave, die
spreken uit een mededeling als deze: Zijn oude oogen, troebel door overmatig gebruik
van alcohol en lichamelijke uitspattingen, wierpen een laatsten blik door het vertrek,
dat hij weldra voorgoed verlaten zou.’
Het gecursiveerde gedeelte bevat de beschrijving van een gezichtsindruk. Al het
verdere is slechts de toevoeging van wetenswaardigheden, die de schrijfster volkomen
onafhankelijk van het op dat moment waargenomene bekend zijn, en die de observatie
ongeloofwaardig en onzuiver maken. Deze had, om haar functie behoorlijk te
verrichten, niet aan de toegevoegde inlichtingen gekoppeld, maar tot een geheel
afzonderlijken zin gesplitst moeten zijn. Verwant aan den magazine-stijl is het
volgende: ‘Om zijn lippen speelde hetzelfde hulpelooze glimlachje, dat bij mijn vader
zoo zorgzaam door den kleinen puntbaard verborgen werd.’ In de hoogdravende
spheer van ‘Amalia, bemint gij den graaf’ begeeft zich de dokter, wanneer hij zich
afvraagt of hij voor Ann niet te oud en afgeleefd is, met deze woorden: ‘zou mijn
bezoedeld lichaam ooit uitdrukking kunnen geven aan de teederheid, die mijn hart
ontroerde?’ Taalonzuiverheden als ‘zij verbracht ieder vrij ogenblik in het huis’ ga
ik maar voorbij. Maar wat denkt men van gemeenplaatsen als
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‘de komst van den kleinen wereldburger?’ Van een gesprek, met daarin deze boekerige
term: ‘Ik heb een gevoel, alsof ik nimmer meer schoon worden zal?’ Na Cyril's
sterven schrijft de auteur: ‘Een vlieg zoemde drenzig rond het gelaat van den doode’,
hetgeen een duidelijke reminiscentie is aan het suggestieve zinnetje, waarmede
Flaubert de stilte rondom een opgebaard lijk hoorbaar maakt: ‘Seule une abeille
bourdonnait.’ Op gewichtige wijze worden nu en dan de wonderlijkste banaliteiten
gedebiteerd, banaliteiten, die aan Levensdruppels in het zondagochtendblad van
wijlen het Nieuws van den Dag herinneren. ‘Geluk is niet anders dan de vervulling
onzer eigen persoonlijkheid’, deze ontdekking is niet van professor Casimir maar
van A.H. Nijhoff. De ‘leugen van gelijkheid’ geeft haar een anderen keer een even
diepzinnige, doch meer staathuishoudkundige opmerking in de pen: ‘Een diepe
schaamte bekruipt mij, ieder maal, dat ik ons misleid volk gadesla.’ Ook dit is lang
niet mis: de dokter loopt even bij Ann aan, en - ‘Dat deze toevalligheid een
voorbeschikking geweest was, begreep ik even later, toen ik, tot mijn verbazing, op
de meisjeskamer niet alleen de drie zusters en Juan, maar ook Cyril aantrof.’ Of:
‘een band, meer van het bloed dan van den geest, en misschien reeds gesloten in een
leven vóór ons bewustzijn.’
Gelukkig kan erkend worden, dat, tussen dit alles, in een enkelen keer ook
fragmenten van treffende en zuivere kracht te vinden zijn. Ook van deze wil ik iets
aanhalen. In de eerste plaats de beschrijving der gelaatsuitdrukking van Juan, wanneer
de medicus, als jongeman, deze, een kind nog, dien dag voor het eerst gezien heeft.
‘Het was geen uitgesproken lach. Veeleer een licht aarzelen tusschen spot en
resignatie, raadselachtig als de glimlach, waardoor de dood soms, kort nadat de groote
stilte is ingetreden en voordat de ontbinding hare destructie begonnen is, een gelaat,
dat ons boven alles vertrouwd was, op geheimzinnige wijze van ons vervreemden
kan.’ Dit is in zijn soort een zeer goede en toereikende uitbeelding ener zintuiglijke
ervaring; en het valt alleen te betreuren, dat haar typische achteloosheid de auteur
bracht tot het neerschrijven der storende tautologie ‘ontbinding’ en ‘destructie’. Fijn
is ook de stemming aangegeven in het einde van het elfde hoofdstuk, als de oudere
man, op een divan, voor het eerst, terwijl Cyril afwezig is, den nacht zal doorbrengen
in de kamer van haar die hij liefheeft, zonder dat het nog tot een vertrouwelijker
betrekking tussen hen gekomen is. ‘Ik herhaalde nog eens, dat ze slapen moest.
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Het bleef een kort oogenblik stil, toen hoorde ik haar ademhaling dieper en
regelmatiger gaan. Ik herinnerde mij den middag in Cornwall, toen wij aan de nurse
ontsnapt waren en toen Ann ook zoo in slaap gevallen was, zonder zucht en plotseling,
maar tot op den bodem harer droomen. Vanuit de wieg kwam de lichtere ademhaling
van het jongetje en nu en dan een klein geluidje. Boven mijn hoofd kletterde
onafgebroken de regen. Het was ochtend voor ik den slaap vond.’ Tenslotte een
stukje uit een gesprek tusschen Juan en Bill, den verhaler. Juan heeft hem voorgesteld,
met Ann, die bij haar logeert, een tijdje op reis te gaan, en hij heeft tegengestribbeld,
eigenlijk meer uit scrupule tegenover Juan dan uit eigen aandrift. In het gecursiveerde
is prachtig de idee van vertrek belichaamd, die het hele gesprek beheerst. ‘Je behoeft
tegen mij geen vriendelijkheden te zeggen, Bill.’ ‘Het was geen vriendelijkheid, ik
meen het.’ ‘We meenen zooveel, dat we niet gestand kunnen doen.’ Ik zweeg
beschaamd. Het was intusschen geheel donker geworden. In de verte ging een trein
voorbij. Een koele wind streek over ons heen. Juan richtte zich op en ik volgde haar
stilzwijgend. Bij het hek gekomen stak zij mij haar hand ten afscheid toe.’
Passage's als deze doen eerst recht gevoelen, wat de roman, ware hij beter
geschreven, had kunnen worden, en hoeveel ons door den onachtzamen verteltrant
verloren is gegaan. Maar erger nog is het feit, dat het behandelde drama alleen in de
breedte en nauwelijks in de diepte vertoond wordt. De erotisch bijzondere sentimenten
en door het publiek gewaagd geachte situaties, die in dit boek een zo beslissende
drijfveer zijn, worden slechts door kiese aanduidingen en suggestieve toespelingen
onthuld. Dit kan zijn voordeel hebben wanneer het uit kracht voortkomt, hier echter
lijkt het eer een zwakheid. Gustav af Geyerstan en Artzybaschew (Sanin) hebben,
lang voor den oorlog, het op zichzelf in dien tijd, voor den gemiddelden lezer, veel
schokkender en zedekwetsender motief van bloedschande met even sobere middelen
gesuggereerd; maar wat bij hen doeltreffend was, doet hier aan als onvoldoende,
omdat het op een aesthetische houding berust. Ik kan niet nalaten, op Mevrouw
Nijhoff's aan de gangbare welvoeglijkheid getoetste schrijfwijze de woorden toe te
passen, die ik over de Tharaud's schreef: ‘Elke donkere diepte overzweven ze met
de gladde reserve van een welopgevoed gezin in de woonkamer. Men kan deze
houding terecht beschaving en goeden toon noemen, zonder haar de burgerlijkste
benepenheid te ontzeggen.’ Dan is het openhar-
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tige publiek in Veronal, Joachimsthalerstrasze, mij liever, dat uit volle borst met het
orkestje meezingt:
Wir sind ja andrer Welten Kinder
Mij komt het voor, dat men een voor onzen tijd overdreven gewicht aan afwijkende
gevoelens hecht, wanneer men hen achter zo vage en romantische aanduidingen
verbloemt, als in dezen roman geschiedt. J'appelle un chat un chat. Wij zijn geen
kinderen meer, al is misschien zulk een voorzichtigheid ook voor de hedendaagse
jeugd niet meer nodig. De ‘Opdracht’ van de ik-figuur in dit werk besluit als volgt:
‘En ik weet, Ann, dat wij nimmermeer den moed zullen vinden tegenover elkander
te gewagen van hetgeen in dit boekje beschreven werd.’ Ik zou echter willen
opmerken, dat ook bij dit beschrijven de moed niet zo bijster groot is geweest. Allerlei
betreffende Ann en haar beide zusters, en Cyril, blijft onopgehelderd in een schemerig
en stemmig boudoir-licht. Ook Juan, die weliswaar bij elk gesprek met opeengeperste
lippen den anderen kant uitkijkt, maar niettemin zonder mankeren op de
psychologische ogenblikken steeds de nodige contanten afschuift, voert naar het
schijnt, wat men zo in mijn jeugd een dubbel leven noemde. Maar het rechte snapt
men er niet van. De vertellende dokter geeft blijk dat ook hem de juiste toedracht
van diverse verdorven omstandigheden ontgaat. Hij verzekert telkens trouwhartig,
dat hij niet goed begrijpt, wat er eigenlijk aan de hand is; zo gaat het overigens u en
mij ook. Hij doet denken aan dien Alphons in een dier aardige Amerikaanse
Zondagsbladen met kleurillustratie, die altijd juist arriveert wanneer zoëven zijn huis
afgebrand, zijn vrouw uit de tiende verdieping gevallen, zijn zuigeling in de kokende
brij omgekomen is, en dan in het aangezicht van dien rampspoed onthutst pleegt te
vragen: ‘Did anything happen?’ Dat om den kern van de zaak wordt heengepraat,
dat het eigenlijke gegeven achter een sluier van wereldwijze melancholie verdoezeld
wordt, zou alleen te verdedigen zijn, als het boek er groter, sterker, machtiger door
werd. Het wordt er, naar mijn mening, zwakker door.
Want de diepere zin van dit verschijnsel is helaas dezelfde, die de schrijfster zo
uitvoerig met vreemde talen voor den dag deed komen. Het berust op een geest van
snobisme en modieusheid. Dit werk staat in de traditie van Couperus, al mist het
diens indringend vermogen. En al speelt de handeling slechts zeer gedeeltelijk in
Den Haag, toch stempelt de geschetste mentaliteit
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het tot wat ik een typischen ‘Haagsen roman’ zou willen noemen. De verhouding
van Cyril tot zijn rijken beschermer, in den aanvang, en het lesbische motief dat tot
het essentiële van den gansen opzet hoort, waren voor den modernen lezer eerst dan
levenswaar en belangrijk geworden, als de schrijfster een minder delicate, poëtiserende
en ‘salonfähige’ uitwerking had aangedurfd, of aangekund. De (litterair) dwingende
macht van een nuchteren, diep insnijdenden en zakelijken kijk op dusdanige
aangelegenheden - Couperus zelf, Gide, Joyce en vooral Proust hebben ons die
geleerd. Zeker, de laatste dingen moeten ongezegd worden gelaten. Maar dit zijn
niet de laatste dingen, en misschien slechts de eerste.
Zoals het nu is, gaat van dezen roman, hoe belangwekkend overigens, de eigenlijke
artistieke levenskracht schuil achter een waas van geresigneerden weemoed. Had ik
de overtuiging, dat deze, als in sommige werken van Van Schendel en Van Genderen
Stort, wortelde in het leven zelf, en daarvan een transscriptie was, dan kon ik mij
ermede verzoenen. Thans echter zie ik er niet meer in dan een stijlfiguur, resultaat,
niet van levensinzicht maar van schoonheidkundige overlevering, niet van diep
peilende wijsheid maar van oppervlakkige aesthetica. En terloops nog een laatste
opmerking. De niet uit den plooi komende deftigheid doet vooral de enkele keren,
dat de schrijfster, kwansuis kortswijlend, een min of meer snaakse opmerking wil
plaatsen, een hopeloos gebrek aan gewoon-menselijken humor zien. Onaangenamer
is nog de starre ernst, waarmede zijzelf tegen de ‘ergheid’ van haar decadente en
mondaine milieu's opziet. ‘Ann, in het diepst van haar hart een beetje snob, offerde
iedere andere vriendschap aan haar omgang met Juan op’, heet het ergens. ‘De
aristocratische achtergrond van het Engelsche kind, maakte grooten indruk op haar.’
Dit alles is enigszins op de auteur zelf van toepassing, die bij geen harer personen,
zelfs al zijn het bijfiguren, nalaat, ons min of meer nauwkeurig omtrent hun
maatschappelijke en vooral financiële positie in te lichten. Ook deze belangstelling
ligt in de lijn van Couperus' Haagse romans. Om tot een samenvatting te komen. Wij
zagen dat in dit werk de stijl, in zijn streven naar een ongedwongen verhaaltrant, niet
meer ongedwongen is maar onverzorgd. En dit nu is de kern van onze bezwaren:
Een dergelijke onverzorgdheid ware alleen te aanvaarden als noodzakelijk gevolg
van een overmachtig door den vormdwang heenbrekende levensvolheid, een stamelend
benaderde emotie, een chaotisch, brandend vizioen. Wie
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denkt er bij Dostojewskij's romans nog aan, hoe infaam slecht geschreven, uit een
technisch oogpunt van compositie en stijl, zij eigenlijk zijn? Twee Meisjes en Ik
echter vertoont een taalverwaarlozing, die niet uit een teveel aan innerlijk maar uit
een tekort aan expressie voortkomt. En omgekeerd schrijf ik den wat al te vagen,
zwevenden toon van gelaten, wijsgerig ‘désintéressement’ toe, niet aan een staan
boven de stof, doch aan een verlangen naar een bepaald letterkundig effect. Maar
met zulk een ijlen, te nauwernood tot werkelijkheid komenden toon zouden wij dan
ook alleen genoegen nemen, wanneer daarmede inderdaad een strak en vlekkeloos
proza bereikt werd, inplaats van deze onhandig lopende volzinnen.
Ik concludeer, dat om het gegeven, en om de natuurlijke vlotheid van in en met
de actie gebeelde psychologie, het debuutwerk van Mevrouw Nijhoff verdient
geprezen te worden. Doch deze psychologie bleef ontoereikend en te vaag. Een
dieper, waarachtiger en levender behandeling van het onderwerp werd aan een streven
naar fraaien, soberen bon ton en schonen egalen stijl geofferd. Dit offer was nutteloos,
daar in het algemeen juist de stijl als ten enenmale niet geslaagd moet worden
beschouwd.
1931
A.H. Nijhoff, Twee Meisjes en ik. Amsterdam, N.V. Em. Querido's Uitgevers-Mij.,
1931

Eindnoten:
1 Alle cursiveringen in dit stuk zijn van mij. V.E.v.V.

Menno ter Braak's zelfprojecties
Toen Ter Braak, nog slechts bekend als essayist, debuteerde als romanschrijver
hadden velen met enige reden hoge verwachtingen op hem gebouwd. Als
woordvoerder en criticus van een jonge generatie gold hij terecht als primus inter
pares. Zijn beschouwingen op velerlei gebied mochten dan een enkelen keer - behalve
op het gebied van de film: Cinema Militans en verspreide opstellen - de constructieve
zijde van de analyse missen, zij bezaten daartegenover de kracht ener wel-geschoolde
logica, de bijtende pointe der scepsis en een zaakkundigheid, die den tegenstander
de wapenen uit de hand sloeg. Toevallig werden in nauwelijks een jaar tijd deze
essays van verschillenden aard gebundeld: een eenzijdige, doch boeiende cosmopolis
van den
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geest verscheen onder den titel Hel Carnaval der Burgers als één doorlopend essay,
kleiner werk werd verzameld in twee delen van de critische serie Standpunten en
Getuigenissen onder de titels: Afscheid van Domineesland en Man tegen Man.
Terstond daarop volgde de eerste roman, waarvan reeds fragmenten in De Vrije
Bladen waren gepubliceerd.
Deze roman nu werd in elk opzicht een pijnlijke teleurstelling. Dit door een gemis
aan alle essentialia: creatief vermogen, beelding en verbeelding, helder standpunt,
gevoel voor verhoudingen en vooral: de natuurlijke bescheidenheid van den schepper,
zich achteraf niet weer te mengen in het leven, dat hij eenmaal aan zijn gestalten
gegeven heeft. Tenzij dan inderdaad de roman minder roman dan wel zelfbekentenis
en schijngestalte van het eigen Ik wil zijn. Laat ons in dit geval voor den schrijver
en voor zijn toekomstig werk hopen van niet.
De hoofdpersoon wordt geïntroduceerd als een jongmens op een ogenblik, dat hij
voor zichzelf op de vlucht geslagen is. Een gedachten-monoloog in Hampton Court:
terras, grasveld, doelloze en vreemde mensen, op een ijzeren café-tafeltje onder een
parasol twee sandwiches, ziedaar het materiaal der zelfbezinning.
Inderdaad, een uitgangspunt. Het leven van ieder mens is vol van zulke Hampton
Courts. Het is het dode punt, het wier in de zee van Saragossa, het drijfzand van den
wil, het ogenblik der zelfbekenning.
Maar de hoofdpersoon uit Hampton Court gebruikt dit moment voor een dubbel
en onvergeeflijk foutieve diagnose: hij ontzegt ieder ander behalve zichzelf het recht
op een dergelijk Hampton Court, terwijl één ogenblik van eerlijkheid tegenover zijn
evennaaste hem de relatieve importantie van dit ogenblik had kunnen doen inzien.
En hij gebruikt vervolgens zijn ‘helder ogenblik’ slechts om kinderachtiger en
egocentrischer te worden dan voorheen: hij overschat voortaan alle verhoudingen,
leeft gepreoccupeerd en wilszwak, maakt zich dik uit een zucht om ‘zichzelf’ te zijn,
die elke gedachte aan een natuurlijke gewoonheid buitensluit en hem drijft in een
hinderlijk, geprikkeld en kinderachtig leven, waaruit slechts een tweede, gans ander,
integraler Hampton Court, dat echter in dien zin in de verste verte niet wordt
aangeduid hem had kunnen redden. Zo al het jongmens uit Hampton Court waard
is, als romanfiguur te leven, dan ware het niet in dezen, doch in een eerst veel later
volgenden roman. De geestelijke onrijpheid werkt thans enkel en
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alleen als een met redenen van zelfoverschatting, met dialectische leugens omkleed
dagboek uit de puberteitsjaren.
De Andreas in dit boek wordt den lezer geëxpliceerd als een geestelijk-superieur,
want niets aanvaardend, niets vertrouwend jongmens, wiens voor ieder ander
ondraaglijk gevoel van eigenwaarde door den schrijver bedoeld is om distantie te
scheppen tussen hem en de wereld om hem heen. Deze wereld is verkleind tot een
belachelijke caricatuur. Een als oppermachtig-amoreel voorgestelde woetbiesinikus
van het slag, dat men in z'n studentenjaren met den verwaten kop onder een
koudwaterkraan gehouden zou hebben, wordt zijn geestelijke mentor. Het leven leven van het soort, dat men tot zijn achttiende jaar in dagboeken met een hoofdletter
placht te schrijven - manifesteert zich in het mesquine najagen van
tienderangsinteressen en pleziertjes, die allemaal als wereldbeheersend worden
geserveerd. Men beliegt en bedriegt elkaar in steriele debatten, men wandelt allen
in de veel te grote jas der eigen levensphilosophie en blijft toch geestelijke eunuchen.
Het leven in dit boek is zo doodgebloed, dat het zelfs als caricatuur, zelfs als
jongensdagboek niet meer interesseert. Het slot is een ‘coup de théâtre’, waarbij men
in den lach schiet, ofschoon het voor Andreas bloedige ernst is: achter de gordijnen
bespiedt hij zijn vroegere verloofde om gewaar te worden, dat zijn vriend de
impressionnerende Mentor (de hele roman is verspeeld om dien onaanzienlijken
poseur te boven te komen!) de gezamenlijke theorieën op kinderachtige wijze in
praktijk brengt. De hautaine, pedante en halfwassen theorie van den hoofdpersoon
leidt dan tot een tweede, eenzame scène in het park, waarbij deze conclusie gesteld
wordt: ‘Er is iets verschoven (sedert Hampton Court). Ik heb geen verlangen meer
om gewoon te worden. De menschen zullen niets meer aan mij merken, zoo gewoon
zal mijn ongewoonheid zijn.’
De mensen, altijd weer de mensen. Het is altijd weer met Andreas een zichzelf
trachten te bepalen naar de omgeving. Nergens zoekt deze karakterloze het
zwaartepunt in zichzelf, nergens in dezen roman wordt ook maar in den eenvoudigsten,
natuurlijksten, onopvallendsten vorm geleefd. En wat is het slot van deze analyse:
niets geleerd en niets vergeten!
Dit alles zou nog zijn waarde kunnen hebben, indien inderdaad de schrijver een
phase der puberteit, een tragedie der eenzaamheid en zelfverwarring had willen
beschrijven. Er wordt echter, op elke bladzijde, te verstaan gegeven, dat deze
hoofdpersoon
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een Asmus Semper is, die zich, met een mooi en toepasselijk Duits woord
‘durchgerungen’ heeft. Dat de schrijver niet boven deze navelbestarende
zelfingenomenen en hun narcissische wereld staat, blijkt trouwens ten overvloede
uit het totale gemis van creatief vermogen, gevoegd bij de geestelijke
vooringenomenheid. Ook in hun sfeer leeft geen dezer harlekijnen. De schrijver
analyseert hen in algebraïsche formules, waaruit alle gestalte teruggevloeid is: words,
words, words! De leugen der lege overbewustheid werkt creatief, als romanfactor,
veel negativistischer dan de leugen der normale verhoudingen, die hij aanvalt zonder
die te kunnen scheppen. De bezwaren, die de lezer al lezende opwerpt, zijn zo simpel,
zo primair, dat men zich verwondert over de in hun algemeenheid afgezaagde termen,
die men toch telkens weer zou moeten gebruiken: leven, hart, eenvoud en overtuiging.
Ter Braak kan - in technischen zin - ongetwijfeld schrijven, maar het strekt hem,
in een roman als deze, eer tot nadeel dan tot voordeel. Hij ontwijkt zijn creatieve,
leven-schenkende taak als romanschrijver langs het achterlaantje der aphoristiek,
der humoristische detailopmerking (terwijl in zijn gewichtige personages alle humor
juist ontbreekt). Hij maakt opmerkingen, maar achter deze opmerkingen... welk een
gapende leegte, welk een ongedachte en in iederen zin teleurstellende armoede!
Zijn zucht naar uitweidingen verleidt hem b.v. tot een paragraaf waaraan ik mij in een kleinhartig boek als dit - gestoten heb, ook al legt hij haar den woetbiesinikus
(die echter op dat ogenblik is de ‘hij die ikzelf had kunnen zijn’) in den mond. Er is
daar sprake van de gouden telefoon van den Paus en de frisse jongeheer Van Haaften
zegt dan: ‘Stel je even voor, dat Christus in den hof van Gethsemane de beschikking
had gehad over zoo'n chique apparaat! Hallo, hallo! Kunt U mij ook zeggen, moet
ik dezen drinkbeker voorbij laten gaan of niet?’ (Ik supprimeer nog een en ander.
V.E.v. V.)
Hier ligt de kern der onwaarachtigheid. Hier toch had in plaats van branie-achtige
profanatie de vergelijking voor de hand gelegen: wat een dwaas opeist als zijn
ontdekking: Hampton Court, heeft mens na mens gevonden in de bekentenis van
Gethsemane: niet één beslissend Hampton Court, maar vele, vele. En men hoeft nog
geenszins een religieus mens te zijn om weinig sympathie te voelen voor het bedenksel
Van Haaften, in eigengereiden eigenwaan zijn enig aanrakingspunt met het leven
voorbijziend, waaraan hij zich als een grove clown ver-
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greep. Het boek is uitgegeven met een miskleurigen Havanaband, die bij het verhaal
past, en heeft op den omslag een fragiele tekening van Hans-Detlev Voss: de jonge
man-methoed aan het tafeltje met de sandwiches.
‘Wer nie sein Brot mit Thränen asz...’
Herinner u, lezer, den eersten keer, dat u Kloos' onsterfelijk sonnet las. Denk terug
aan den indruk dien het op u maakte, breng u weer het ogenblik voor den geest,
waarop ge - het was, misschien, op een schemerigen Octobermiddag, in de derde
klas - voor het eerst ten volle bewust werd van de schoonheid van dien eersten regel
Ik ween om bloemen, in den knop gebroken

Tracht u, lezer, vervolgens eens voor te stellen, dat die regel als volgt had geluid:
Hij weent om bloemen, in den knop gebroken

Het effect, nietwaar, zou volkomen anders zijn. Deze versregel is in wezen lyrisch,
een onmiddellijke uitstorting van sentiment. Door hem van den eersten in den derden
persoon om te zetten, zou hij een beschrijvend karakter krijgen, dat bij zijn aard niet
zou passen en daardoor niet tot ons zou spreken.
Maar waarom? hoezo? is deze onderscheiding dan niet schoolmeesterachtig? Is
er dan iets zo ingrijpends gebeurd, alleen door de verandering van dat ene woordje
Ik in Hij, dat daarmede de regel een valsen, onechten toon zou hebben gekregen? Is
dit geen zelf bedrog? Blijft het sonnet bedorven, wanneer we het in zijn geheel
transponeren (waarbij de enige verdere vrijheid het wegvallen is, voor de maat, van
het woordje ‘en’ in het eerste vers van het tweede kwatrijn), en dan onbevangen, als
nieuw, herlezen? We zullen de proef op de som nemen:
Hij weent om bloemen, in den knop gebroken
En vóór den uchtend van haar bloei vergaan,
Hij weent om liefde, die niet is ontloken,
En om zijn harte dat niet werd verstaan:
Gij kwaamt, hij wist - gij zijt weer heengegaan...
Hij heeft het nauw gezien, geen woord gesproken:
Hij zat weer roerloos, nà dien korten waan,
In de eeuwge schaduw van zijn smart gedoken:
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Zoo als een vogel in den stillen nacht
Op ééns ontwaakt, omdat de hemel gloeit,
En denkt, 't is dag, en heft het kopje en fluit,
Maar éér 't zijn vaakrige oogjes gansch ontsluit,
Is het weer donker, en slechts droevig vloeit
Door 't sluimerend geblaêrte een zwakke klacht.

Lezer, laten we elkaar niets wijsmaken: dit is de afschuwelijkste schennis. Het gedicht
is verknoeid, hoewel de terzinen beide onveranderd konden blijven. De onderscheiding
lyrisch-episch moge dan een dogmatischen kant hebben, men kan niet ongestraft dat,
wat als zelfonthulling en regelrechte confessie is ontstaan, vermommen tot een
waarneming van een anders zieleleven, zonder ander middel dan een vormverandering,
een transscriptie, dus zonder werkelijke psychologische transpositie.
Hiermede komen we tot ons onderwerp: Ter Braak. Er is wellicht geen minder
lyrische natuur dan hij denkbaar, en onze vergelijking heeft dan ook een wijder
strekking. Ter Braak's zelfonthulling was niet lyrisch, maar even onvermomd
overigens, direct en persoonlijk. Zijn spreken van en voor zichzelf, zijn uiting in den
eersten persoon was het essay.
Hij was daarin een meester, de eerste van zijn generatie; hij had daarin een
oorspronkelijke gestalte, die zich in het Nederlandse cultuurleven duidelijk aftekende.
Met Hampton Court (1931) verviel Menno ter Braak echter van den eersten in den
derden persoon, en deed daarmee zichzelf ongeveer aan, wat ik hierboven Willem
Kloos aangedaan heb. Want ik wil niet zeggen dat in dezen roman de hoofdfiguur
autobiografisch tot stand kwam; een dergelijke opmerking ware indiscreet en
bovendien waarschijnlijk goeddeels onjuist. Ook wil ik niet ontkennen, dat in elken,
tot den schijnbaar objectiefsten roman toe, zonder schade zoveel mogelijk
autobiografische gegevens verwerkt kunnen zijn; het zou bovendien naïef zijn te
menen, dat enig auteur in zijn psychologie van anderen ook maar iets anders kan
geven dan, in den grond, zijn eigen geestelijke of reële ervaringen. Maar terecht,
geloof ik, heb ik over Hampton Court opgemerkt, dat een schrijver zich niet achteraf
weer heeft te mengen in het leven, dat hij eenmaal aan zijn gestalten gegeven heeft,
daar anders de roman zelfbekentenis en schijngestalte van het eigen ik wordt. En ik
sprak hierboven van het verwèrken van gegevens, omdat alleen door hun transpositie
de roman vorm, zin en rechtvaardiging verkrijgt.
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In Hampton Court echter herkenden wij onder de schamele omkleding der personen
de geesteslijnen van den schrijver, die hij ons in het wijsgerig en artistiek
gedachtenwerk zijner theoretische geschriften reeds zoveel overtuigender, zuiverder
en helderder voor ogen had gesteld. Weliswaar werden zij thans meer van het
zieleleven dan van de abstracte idee of de dialectische rede uit benaderd, maar
essentieel was dit onderscheid niet, daar bij Ter Braak, althans bij zijn romanfiguren,
de gemoedsreacties overwegend langs den weg der redenering bleken tot stand
gekomen.
Het dom gedrein over cynisme, dat gewoonte is geworden bij vele beoordelaars
van Ter Braak, voor wie dit woord alle suggestie van een cliché heeft gekregen, is
voor het overige door dit laatste geenszins gerechtvaardigd. Het gevoelsleven van
dezen auteur en van zijn personen is intellectualistischer dan veelal voorkomt, en
critischer bezien. Maar een onder invloed van verstandelijke factoren ontstaan
sentiment kan even echt zijn als elke andere, meer primaire affectiviteit, en de
kwalificatie cynisch wordt hier allang gebruikt als een dooddoener, waarbij men zich
niets meer denkt. Waarmee natuurlijk niet gezegd is, dat het al te raisonnerende en
aphoristische Hampton Court, hoezeer dan helaas ook komend van een der
belangrijkste denkers en scherpste analysten in ons hedendaagse cultuurleven, als
roman, dat is als levende beelding en gebeeld leven, geslaagd geacht zou moeten
worden.
Juist daarom kon men met te groter benieuwdheid Menno ter Braak's volgenden
roman tegemoet zien. En toen Dr. Dumay Verliest in 1933 in boekvorm verscheen,
trof het contrast als verbijsterend. Mijn hoofdbezwaar tegen Hampton Court was,
naar wij zagen, een, waarschijnlijk aan ervaringsarmoe en wereldvreemdheid toe te
schrijven afwezigheid van afstand, projectie, transpositie tussen des schrijvers
mentaliteit en de door hem verbeelde personen, die daardoor psychologisch niet tot
leven kwamen en ongedifferentieerd, bedacht en geconstrueerd aandeden. Achter
elke figuur bleef Menno ter Braak te zichtbaar. Deze nieuwe roman daarentegen is
veel beter geschreven, veel meer een naar buiten gestelde en tot levenden vorm
geschapen reeks van zielelevens, reacties, gebeurtenissen. Het werk is ‘gewoner’,
het is een gewone psychologische roman, met geslaagde karaktertekening, behoorlijke
compositie, de aandacht houdenden gang van verhalen, dit alles in tegenstelling tot
Ter Braak's romandebuut. Maar... hier ontbreekt nu juist weer

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

236
iedere schakel naar den auteur. Het is een raadsel, dat deze roman door Ter Braak is
geschreven!
Dr. Dumay Verliest is een goede, hier en daar zelfs uitstekende roman - van het
bekende, traditionele, van ouds in Nederland bloeiende psychologische genre, gelijk
ook dit met de stijlversobering van den hedendaagsen schrijftrant is mede-geëvolueerd.
Zo men dus afziet van naturalistischen beschrijvingslust en van woordkunstige
taalexcessen, die uit den tijd zijn en waartoe Ter Braak overigens het visueel-plastisch
waarnemings- en uitbeeldingsvermogen ten enemale zou missen, dan kan men hier
het paradoxale feit vinden, dat deze harde en ontransigerende beeldenstormer een
traditie voortzet. Men stelle zich de anomalie voor: Ter Braak, die nooit woorden
genoeg had om Robbers, Ina Boudier e.d. te kleineren en zelfs, het vooroordeel. ener
onbelezen generatie getrouw navolgend, den onsterflijken Flaubert verwierp, schrijft
een psychologischen roman, die - zijn stellig voortreffelijke kwaliteiten buiten
beschouwing gelaten - bij de groote serie vaderlandse romans aansluit van hen, voor
wie de grote Fransman een geëerd voorbeeld was.
Ter Braak is een bewonderaar van Stendhal, van persoonlijkheidsuiting als
natuurlijkste (minst aesthetisch-litteraire) schrijfwijze. Hij heeft deze letterkundige
geloofsbelijdenis in de practijk gebracht met de stelselmatige consequentheid, die
zijn geest kenmerkt. Zijn overtuiging dat dit natuurlijke en persoonlijke en
anti-aesthetische een gemakkelijk, levendig en vrij-uit beelden van personen zou
moeten meebrengen, gevoegd waarschijnlijk bij het inzicht dat de critiek op Hampton
Court, hoezeer wellicht in het algemeen den zin van dit boek enigszins onbillijk
onderschattend, toch veel waarheid bevatte voor wat het tekort aan beeldend kunnen
betreft, deed hem thans vóór alles naar een psychologisch tot leven roepen van mensen
streven, hetgeen hem ook goed gelukte. Wonderlijkerwijs dreef deze neiging hem
echter van den vereerden Stendhal (wiens onbevangenheid met een zo opzettelijken
programmatischen zelfdwang en krachtsontplooiing immers onverenigbaar bleek)
in de richting van den verguisden Flaubert naar den vurig gehaten Robbers c.s.
Ter Braak zal me misschien hier tegenvoeren, dat hij het mij dan blijkbaar nooit
naar den zin kan maken. Hampton Court heet te bedacht en te aphoristisch. Best; nu
volgt dan een roman waarin de persoonlijke inzichten hebben plaats gemaakt voor
levende psychologische uitbeelding en nu is het nòg niet goed.
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De kwestie is echter, dat Ter Braak in zijn ijver om dezen keer levende figuren te
creëren, verzuimd heeft, die persoonlijke inzichten (anders gezegd: dat, waarmee hij
ons steeds het meeste verrijkt heeft en wat ons het meest aan hem interesseert), in
die mens-uitbeeldingen te objectiveren en te verwerken. Hij heeft ze eenvoudig
grotendeels gesupprimeerd en buiten werking gesteld. Hij schreef, zonder de fouten
van het vorige, een veelszins uitnemend boek, zij het dan in een bekend en ietwat
uitgeput genre. Maar hij, die onder de jongere generatie bij uitstek de man der ideeën
is, schreef een boek zonder denkbeelden, en - voor het eerst - zonder nieuwheid.
Hampton Court was tot op grote hoogte een mislukte poging, maar het lag in Ter
Braak's lijn en Ter Braak's ideeënwereld vond men er voor een deel in terug, onhandig
en onovertuigend geuit misschien, maar toch in een voor onze letteren zo al niet in
feite dan toch als mogelijkheid en bedoeling opmerkelijke verbinding. Dr. Dumay
Verliest is niet een mislukte poging maar een goed geslaagde roman, waarin echter
die poging opgegeven is en die voor den merkwaardigen, scherpen en originelen
geest van Ter Braak niet karakteristiek is. Een in sommige opzichten uitstekende
roman, maar - een roman als een ander, waarbij over beter of slechter dan nog te
praten valt. Met den vroeger hinderlijk directen, ongetransponeerden geest verdween
ook de transponerende geest en bleef slechts - vreemdst van al voor iemand van Ter
Braak's kunsttheorieën - uitstekend métier over. Ter Braak en het zo veelgesmade
métier! cela fait rire. Doch het is de waarheid: een waarheid die verheugend zou
kunnen zijn, maar die iets triestigs verkrijgt, nu de nodige en nuttige greep naar dit
métier, dat nu eenmaal niet à la Stendhal van nature aangewaaid kwam, de
geestesfactoren, die Ter Braak's eigenlijke betekenis uitmaken, uitgeput en buiten
werking gesteld schijnt te hebben.
Weliswaar zit er ook hier, evenals in Hampton Court het geval was, in het gegeven,
de stof iets, dat voor den extremen dialectischen individualist, die Ter Braak is,
veelbetekenend en inlichtend is: in beide romans vindt men een soort treurspel der
onzekerheid waar het de erotische gemoedsbewegingen geldt. Doch deze
omstandigheid kan men toch niet zonder meer uit Ter Braak's ideologieën verklaren.
Zij duidt m.i. meer op een structuur in zijn aanleg, die hij met meer overwegend
intellectualistische naturen gemeen heeft. Er zit natuurlijk wel ergens een
verbindingspunt tussen het cerebrale temperament van den auteur en de ironische
agressiviteit, waarmee zijn critische be-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

238
schouwingswijze bestaanden simplistischen opvattingen, waardemeters en begrippen
pleegt tegemoet te treden. Helaas is echter deze samenhang - hoe fraai ook vaak in
de analytisch interessante dromen, die in des schrijvers romans vaak worden
weergegeven, tot uiting komend - niet tot organischen grondslag geworden van Dr.
Dumay Verliest; ik kan hem dus verder gevoegelijk buiten beschouwing laten.
Dit boek, vlot geschreven, voortreffelijk van bouw, is vol spanning. Als creatief
romanschrijver en mensenbeelder is Ter Braak na Hampton Court in de hoogste mate
vooruitgegaan. De brillante, omvattende en scherpe denker, die hij is, bleef hier
echter zozeer afzijdig, dat daardoor de geest van dezen tijd volkomen aan het boek
is voorbijgegaan. Sociaal inzicht heeft Ter Braak nooit gehad; niet alleen niet in den
zin van politieke belangstelling: ook de inwerking van maatschappelijke krachten
op culturele stromingen zag zijn eenzelvig, zij het nooit enghartig individualisme
over het hoofd. Zijn groot talent voor logische ontleding zou echter ook zonder dat
iets van den eigen tijd, al ware het b.v. slechts het besef van de psychologische en
intellectuele relativiteit, in dit boek hebben gebracht, als een meer ideologisch
bezonnen uitgangspunt was gekozen, en de zo knap weergegeven
realiteitsverschijningen zouden erdoor gewonnen hebben en verrijkt zijn. Thans
behoort dit boek gezien te worden als een voortzetting - een voor ruimen lezerskring
boeiende en schone voortzetting - van de periode na '80. Het in veel opzichten zoveel
armelijker Hampton Court was niets van dien aard.
Het afwijzen van, het terugschrikken voor het ongecompliceerde aanvaarden van
het gewoon-menselijke is in beide romans de kern der stof. Maar hoeveel
aannemelijker en met een hoezeer waarschijnlijker psychologische reactie is zij in
Dumay belichaamd. Van de eenzaamheid zijner overbewustheid uit breekt hij den
ban zijner prikkelbare, want uitzichtloos in zichzelf besloten sensibiliteit door een
spontane daad: in den trein beschermt hij een meisje tegen een dronken man, en na
een vertrouwelijke toenadering verlooft hij zich met haar. Niet in staat echter, zich
in een groot gevoel aan haar weg te geven, noch, derhalve, haar grote gevoel te
aanvaarden, schrikt zijn nuchtere zelfwaarneming kort vóór zijn trouwen voor den
burgerlijken bezitdorst in haar liefde terug, en ondanks allerlei dramatische
omstandigheden breekt hij met haar. Hij keert aan het slot tot een vriendin terug,
wier ironische levenshouding hij als
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geestverwant erkent, welke geestverwantschap vroeger juist een inniger samengaan
uiteraard steeds belemmerd had.
Dit is natuurlijk slechts het naakte skelet van het verhaal in zijn grondtrekken. Tal
van bijkomstige episodes en figuren, met reliëf en levendigheid getekend, geven de
sfeer, den achtergrond, het perspectief, die aan Ter Braak's eersten roman zozeer
ontbroken hadden. En toch - ik heb reeds uiteengezet waarom -: een verbeterd
Hampton Court is Dumay niet geworden. In het laatste is het leven gezien en niet
begrepen, in het eerste begrepen en niet gezien. Hampton Court had bovendien iets
kinderachtigs en gedisproportionneerds, doordat er een onvoldoende ervarenheid en
bekendheid met het werkelijke leven uit spraken. In Dr. Dumay Verliest is dit tekort
ingehaald. De auteur staat nu dichter bij het leven, hier spreekt een bewogen mens.
Het is, alles bij elkaar, een uitstekende roman. Maar, afgezien hiervan en als soort,
een gewone roman. Een gewone roman geschreven door een ongewoon denker en
criticus. Wij hadden, eerlijk gezegd, liever een minder uitstekenden doch minder
gewonen roman van hem gehad.
Eenjaar voor Dr. Dumay Verliest verscheen de studie Démasqué der Schoonheid en
bij de bespreking hiervan stel ik voorop, dat ik dit werk met opgetogenheid gelezen
heb. Opgetogenheid over des schrijvers sterke levenshouding, waarin alleen het
eerlijkste onderzoek van ideeën overwegend belang verkrijgt, over zijn met ongewone
begaafdheid beheerst gedachten-instrument, over de koenheid en onkreukbaarheid
van zijn ver strekkende, tegen de conventie ingaande consequenties.
Na dit vooropgesteld te hebben, en mijn zeer bijzondere waardering te hebben
uitgesproken voor hetgeen Menno ter Braak, in even charmanten als geserreerden
stijl, aan oorspronkelijk en levendig gedachtenwerk heeft gepresteerd, wil ik nu van
mijn onverzoenlijke vijandschap tegen zijn meningen getuigen.
De grondgedachte van Ter Braak's essay berust in een overschatting van de vitale,
onvolgroeide wordingsdrang der jeugd ten koste van de volgroeide, en daardoor
uiteraard gedeeltelijk verstarde bereiktheid van den rijperen leeftijd. De daaruit
voortvloeiende minachting voor het vakmanschap en het technisch kunnen vindt
men bekwaam en zonder overdrijving geformuleerd als volgt: ‘Zij, die geleerd hebben,
de “techniek te beheerschen”, den “vorm te veredelen”, zij, die bij uitstek de dienaren
der schoonheid schijnen te zijn, loopen ononderbroken gevaar,
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de vulgaire afkomst der schoonheid te vergeten; zij loopen steeds gevaar,
ongevaarlijke aestheten te worden, schoonheids-, knapheids-wellustelingen. Is men
het kinderlijk, het zestienjarig stadium der schoonheid ontgroeid, werkelijk ontgroeid,
dan is men tevens verloren voor het gevaar, dat de eenige rechtvaardiging van den
schoonheidscultus kan zijn. Gedurende de puberteit loopen alle dichters gevaar. Zij
werden geboren, zij werden opgevoed, zij werden in een wereld van vormen en
normen gedrild, die hun werd opgelegd, zonder dat zij zich konden te weer stellen;
dan komt de puberteit, het verzet, de conflicten, en met de puberteit meldt zich de
schoonheid aan. Zij is de onmiddellijke begeleidster van het verzet en de conflicten;
zij is het symbool van een mogelijke andere wereld dan die, waarin men is
grootgebracht; zij is het verzet en het conflict, zij is de noodzakelijkheid en de
revolutie, de rhetorische eigenwaan en de versleten beeldspraak inbegrepen. De
knapen, die zoo ontstellend pedant over de schoonheid bazelen, weten niet eens, dat
de schoonheid hun in het bloed zit; zij begrijpen goddank niet, dat zij met hun gepraat
over de schoonheid al weer de redding zoeken in een antidotum van sluitredenen.
De schoonheid openbaart zich aan hen doorgaans niet in de poëzie; zij openbaart
zich in het verzet tegen de poëzie der vorige generatie. In dat verzet beleeft de
puberteit de schoonheid, in het pure feit van het niet-doen-wat-de-ouderen-deden;
daarvoor aanvaardt zij alles, alles, alles, woorden, klanken, lijnen, theorieën van
grijsaards, mits deze grijsaards geminacht worden door de heerschende veertigjarigen.
Oppervlakkig bezien, is dit concours zoo belachelijk en onwaardig, dat men blij mag
zijn, als men er heelhuids en niettemin zonder het gevoel van “nu ben ik er eindelijk”
uit te voorschijn treedt. Immers er is niets zoo doodend als het “nu ben ik er eindelijk”
na de puberteit.’
Wat kan met die schoonheid die in het bloed zit, en met dat verzet anders gezegd
zijn, dan dat Ter Braak zichzelf tegenspreekt, waar hij zijn gehele verdere betoog
bouwt op de identiteit van de schoonheid met die puberteit, in welk stadium, in
welken vorm van terugkeer ook? Zolang die jeugdig zuivere, aangeboren schoonheid
die ‘in het bloed’ zit niet herwonnen wordt in de bezonnen en onbaatzuchtige,
schouwende en hartstochtloze, kortom, - om het verguisde en gehate begrip te noemen
- de aesthetische, zuiver plastische (dat hoeft nog niet te zijn overwegend visuele)
sublimering; zolang zij verdrongen wordt door den directen strijd van persoonlijkheid
en karakter
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tegen omgeving, traditie, dogma of welk gevoels- of ideeëncomplex ook, blijft dus
de schoonheid, volgens deze praemisse van den schrijver zelf, achteruit gesteld om
der wille van de ‘naakte waarheid’. Maar dat is immers juist de ideale toestand voor
Ter Braak, die de schoonheid een soort bijgeloof acht, waaraan hij intrinsieke waarde
ontzegt. Mocht hij school maken, dan is dit een onloochenbaar gevaar voor de
hedendaagse letteren. Bij alle waardering voor de ‘Forum-richting’ was ook J.C.
Bloem in zijn opstel Vorm of Vent (Den Gulden Winckel, Juni 1932) voor haar nadelen
niet blind.
‘Dat de schoonheid’, meent Menno ter Braak, ‘het bestendige puberteitselement
in den mensch vertegenwoordigt, achten (de aestheten) een “bedenkelijke” these,
gegeven hun eigen volwassen vaardigheid’. Volgens mij geldt het hier meer
waardigheid dan vaardigheid. Het geldt vooral de gemoedsrijpheid, die zich tegen
een veronderstelling als deze verzet, de gemoedsrijpheid en - nu ja, petitiones principii
zijn hier nu eenmaal onvermijdelijk, de schrijver zelf toont ons dat telkens - den
schoonheidszin. Het is het belangeloze waarnemen, waartoe ik de mogelijkheid ook
den meest onbaatzuchtigen knaap ontzeg, daar zij eerst na jaren van oefening
verkregen wordt. Waarnemen, dat niet belangeloos geschiedt, schreef ik bij een
vroegere gelegenheid, maar ter voorbereiding van een daad, (b.v. van een kunstuiting),
vervalst niet alleen zichzelf maar ook de daad die er het (gewild) gevolg van is.
De opvatting van Ter Braak, - in de termen der psycho-analyse vertaald, - dat
kunst een overcompensatie is van infantiele minderwaardigheidscomplexen, moge,
zoals hij haar uitwerkt, aantrekkelijk zijn, zij geldt toch slechts voor een bepaald
soort van ‘officiële kunst’, ‘de volmaakte vorm’, ‘het complete vakmanschap’. En
bovendien: wat kan het genot dat een kunstwerk ons geeft, uitstaande hebben met
een zielkundige verklaring van zijn ontstaan? Dit althans niet, dat het laatste
uitgespeeld wordt om het eerste te kleineren of te ontkennen. Het zou immers ook
geen argument tegen de meningen, in Ter Braak's essay verkondigd, zijn, als ik er,
niet een overcompensatie, maar een afreagerende sublimering van diezelfde
complexen in aantoonde.
En dat de wijze waarop men zich van de puberteit bevrijdt, ‘oneindig minder
(interesseert) dan het afzonderlijke werk, waarin een “gerijpte” zich uitspreekt’, is
toch zeker geen bewijs dat voor wie zo voelen de schoonheid ‘wel degelijk een eigen-
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schap der dingen (is), zoo onverbrekelijk zit voor hen de schoonheid platweg aan de
dingen vast.’ Want met deze dingen, waarvan ontkend wordt dat de schoonheid er
een eigenschap van is, worden immers altijd de phenomenen van wereld en natuur
bedoeld, die niét tot kunst zijn omgevormd.
Ter Braak's ganse betoog is gegrond op een verloochening, (te wijten aan een
tekort in zijn kunstgevoeligheid), van de oude, eenvoudige en onweerlegbare waarheid
der Tachtigers, dat vorm en inhoud één zijn. Hij ziet niet in, - het blijkt ten overvloede
ook weer uit zijn opstel Het Schrijverspalet in het Novembernummer 1932 van Forum
-, dat b.v. voor een sterk visueel aangelegd kunstenaar de zichtbare, zintuiglijke,
plastische wereld van vorm en kleur en beeld een even vaste en sterke geestelijke,
alles omvattende ideeënrijkdom en betekenis kan vertegenwoordigen, als
gedachtenspinsel, persoonlijkheid, karakter en psychologie voor den eenzijdig
intellectualistischen mens, dien hij in zijn Démasqué tot algemene norm idealiseert,
uithoofde van zijn eigen eenzijdigen aanleg. Dit laatste heeft E. du Perron in zijn
voorrede uitstekend blijk gegeven zo niet critisch dan toch psychologisch te beseffen,
waar hij dit essay ‘een rechtvaardiging van de eigen voorkeur’ noemt. De auteur zelf
trouwens zegt in zijn alleraardigste slotparagraaf ironisch tot zichzelf: ‘je bent
doorzien, je démasqué der schoonheid is uitgeloopen op een jammerlijk démasqué
van je eigen toevallige voorkeur.’
Wanneer Ter Braak ‘de grove gevoelsvervalsching der puberteit’ erkennend, deze
nochtans verheerlijkt om haar ‘minachting voor overgeleverde, doode recepten’,
vergeet hij toch een belangrijke overweging, die den wijzen scepticus in dezen
hartstochtelijken verstandsfanaticus de betrekkelijkheid van al zulke redeneringen
had moeten doen in het oog houden. Deze overweging vindt men vermakelijk
geïllustreerd in: An die Pisonen, van Hermann Bahr (Sendung des Künstlers, 1923),
waarin deze over Horatius' brief aan de zoons van Piso, ‘diese dummen
Pisonenbuben’, opmerkt: ‘En dit is nu eigenlijk de zin van Horatius' brief over de
Ars Poetica: een geboren oude heer zegt deze vermetele jeugd eens flink zijn mening
in kunstzaken. En daarbij gebeurt nu echter iets merkwaardigs, dat de oude heer
intussen niet merkt en de jeugdige Piso's waarschijnlijk ook niet; het blijkt, dat de
artistieke meningen, waar de oude heer zich bij deze nieuwe jeugd zo kwaad over
maakt, eigenlijk veel ouder zijn dan de zijne. Ibsen heeft de ontwikkeling der mens-
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heid met een wenteltrap vergeleken, waarmee men steeds hoger komt, maar tegelijk
toch ook steeds weer terug. Zo was deze jeugd, boven Horatius uit terug, opeens
weer bij de Grieken terechtgekomen.’
Ter Braak geeft echter bovendien nog blijk van onontvankelijkheid op het gebied
der letteren dat hij beoordeelt. Wanneer hij zegt ‘Vondel's poëzie moet schoon worden
gedeclameerd, maar vooral niet vertaald: dat is het criterium’, begaat hij dezelfde
misvatting als Carry van Bruggen, die ook voor nationaal taaleigen als voorwaarde
tot taalschoonheid blind was en het geloof aan de onvertaalbaarheid van het eigenlijke
in de litteratuur onder de taalfetischismen rekende. Deze overigens typisch
autodidactische opvatting is stellig op Ter Braak van invloed geweest, gelijk heel
het theoretische deel van Carry van Bruggen's geschriften vooral zijn vroeger werk
en met name Het Carnaval der Burgers heeft geïnfluenceerd. Volgens hun redenering
zouden Valéry, Homerus, Gorter, in het Esperanto of Papiamento of Chinees
overgebracht, niet aan waarde verliezen, anders deugen zij niet: ziedaar den vorm
als een losse en verwisselbare aankleding van den inhoud beschouwd, de techniek
als een seniele superstitie.
Ter Braak bestrijdt inmiddels niet het aesthetisme zonder meer; hij bestrijdt het
zoeken van een schoonheid die, zonder de juveniele worsteling met den vorm, zonder
het verzet, zonder de bevrijding en het verlies van wat ‘natuurlijk’ wordt geacht,
zonder het gevaar en de vijandschap, den volstrekten inzet (door den puber) van
zichzelf, door den gearriveerden volwassene genotzuchtig beoefend, of geconsumeerd
wordt als een bord lekkere soep, waarvan de geur wordt opgesnoven. Hij ontkent de
‘ferme, bewuste mannelijkheid’, die hij niets anders dan een bepaalde vermenging
acht der vlegelachtigheid van den aanstoot gevenden, onvolgroeiden puber met den
verwaten eigenwaan van de vastgeroeste seniliteit.
Hij geeft, met de intellectuele eerlijkheid die hem kenmerkt, en die hier den
zuiveren strijd der ideeën zo genotrijk maakt en met een zo reine atmospheer omringt,
den aestheten alle eer die hun toekomt. Maar ‘het ongelijk der aestheten begint pas
daar’, zegt hij, ‘waar zij hun onderscheidingen, hun voorrecht, gaan verheerlijken,
gaan opblazen tot metaphysische orakelspreuken, tot wetten’. Ook hier echter dwaalt
Ter Braak naar mijn overtuiging. Het feit, dat waarachtige openbaringen gecodificeerd,
stompzinnig nagevolgd en door parasitaire interpretato-
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ren, wetsgeleerden en hierophanten geclassificeerd worden, kan deze openbaringen
in geen enkel opzicht aantasten. Ten onrechte acht Ter Braak het werk van dien
aanhang slechts gerechtvaardigd zolang ‘hun schoonheid het pleit (niet) had
gewonnen’. Dat schoonheid uit een oogpunt van litteratuurgeschiedenis klassiek en
academisch is geworden, kan aan haar wezen geen afbreuk doen, evenmin als het
feit, dat zij nieuwe wegen zoekt, haar ook alweer anders dan puur litterair-historisch
meerderwaardig maakt. ‘Maar omdat leuzen en thesen in een zekere zwemmerige
sfeer per se als reclameborden worden gebruikt’, geeft Ter Braak ergens zelf toe,
‘zijn zij nog niet per se verkeerd’.
De ‘terugkeer naar de natuur’, die, anders dan vroeger, voor de anti-aestheten nu
ook de kunst omvat, - want ‘de schoonheid is niet een begrip, dat afgezworen, maar
dat overwonnen wil worden’ -, is voor dezen schrijver geen infantiele regressie. Hij
bedoelt, als ik zijn uiterst gedrongen weergegeven gedachtengang goed heb begrepen,
een soort van natuurlijkheid in den tweeden staat, die, oorspronkelijk met de puberteit
door en in de kunst overwonnen en verloren, door de verstarde, overschatte,
‘aesthetische’ humorloze, dode, overgewichtige kunsttheorieën heen wordt
teruggewonnen. Geen teruggang tot den kindertijd dus moeten wij hierin zien, maar,
naar wij menen, wel een niet geheel geoorloofde geïdealiseerde projectie van de
puberteitsjaren.
Met instemming en vreugde heb ik (in § 13 van de eerste afdeling) Ter Braak's
voortreffelijke woorden over den dichter Dèr Mouw begroet: een sterker adstructie
voor zijn betoog had hij bezwaarlijk kunnen vinden. Verzwakt wordt dit aan den
anderen kant door, inmiddels weer zeldzaam uitstekend geschreven, boutades als
tegen Jan Engelman's Cantilene voor Vera Janacopoulos, die inderdaad ‘evenmin
en evenzeer’ ‘een probleem van metaphysische allure is’ ‘als Speenhoff's lied van
de Bergsche Plas’, maar dit ook nooit gepretendeerd heeft. Wij weten het nu
langzamerhand wel, dat de uitsluitende kunsttheoretici een te beperkten gezichtskring
hebben - wat bewijst dat tegen de kunst? Wat bewijst het anders dan den beperkten
gezichtskring van Ter Braak zelf, wanneer hij - in een proza zo voortreffelijk dat zijn
practijk beter blijkt dan zijn theorie - Engelman's vers, een der mooiste gedichten
van onze taal, wel uit de hoogte goedgunstig als een lief spelletje wil aanvaarden?
Drong hij misschien alleen zo op dit démasqué aan, omdat hijzelf op
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dit bal der schoonheid een muurbloempje was gebleven? Maar met deze algemene
formulering van hem kunnen wij zonder voorbehoud meegaan: ‘onberispelijk de
schoonheid dienen is voor alles: pretentieloos de schoonheid dienen, in de schaduw
der vergankelijkheid, als een functie, die fungeert en anders niet’.
Dat, van deze denkbeelden uitgaande, Menno ter Braak in het tweede deel van
zijn boek een lans breekt voor de eenzijdigheid ligt voor de hand. ‘De eenzijdigen
willen niets opzettelijk eenzijdig doen; zij zijn eenzijdig, hun werken hebben de
qualiteit der eenzijdigheid aan zich als een natuurkracht, wier waarom van geen
belang is in verhouding tot het onafwijsbare effect.’ Inderdaad: hier valt weinig tegen
in te brengen. Men vraagt zich echter af of juist de natuur niet die meerzijdigheid
aan zich heeft waar de schrijver zo grote bezwaren tegen koestert, en of de
niet-kiezende, van alle wallen etende, speelse, aesthetische, voorkeurloze, agnostische
geest van b.v. een Anatole France niet evenzeer, in zeker opzicht, als een natuurkracht
moet worden aangemerkt. Het zwak voor de eenzijdigheid is bij een zo verstandig
man als Ter Braak overigens natuurlijk... objectief en veelzijdig, daar hij èlke
eenzijdigheid hoogacht die uit innerlijke noodzaak en overtuigde keus voortkomt.
Alleen tegen de, quasi-objectief veelzijdige, aesthetische eenzijdigheid kant hij zich.
Het volgende is daarbij een van zijn abuizen.
De onwetende leek, niet-vakgenoot, zegt hij, die domme, kwetsende
onrechtvaardige opmerkingen over een bepaalden tak van kunst maakt, wordt door
den kunstenaar-aestheet in een ‘nonchalante verdedigingshouding’ beantwoord ‘alsof
men hem een goede “tip” geeft van welingelichte zijde’. Achter dit masker, achter
‘het kleineerend gebaar’, kan men echter ‘den korten snauw van het roofdier (...)
ontdekken, die zooveel beteekent als: “Blijf van mijn portie af, of ik verscheur je!”’.
Dit is, alweer, even scherpzinnig als geestig gezegd. Maar wat bewijst dit nu? Dat
de, misschien overdreven, eredienst van den artiest aan zijn werk, dat dit werk zelf,
humbug is? Kom, dat is immers te dwaas om los te lopen. Men kan opmerkingen als
de genoemde om hun psychologisch inzicht savoueren, maar als argument in een
betoog missen zij elke betekenis en zijn zij pure demagogie, die haar doel
voorbijschiet. Wat Ter Braak ‘het protectionnistische stelsel der “eeuwige dingen”’
noemt, waarmee de aestheet de schoonheid maskeert, is misschien een psychologische
voorwaarde, een bewustzijnsverenging, zonder welke nu een-
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maal geen inspannend werk tot stand kan komen. Het gehalte dier schoonheid blijft
dan door dit démasqué onaangerand.
Ten zeerste interessant zijn de anti-aesthetische (maar intussen
doorwrocht-aesthetische!) onderscheidingen van de verschillende kunsten. De
schrijver constateert, dat geuren, smaken en tastsensaties, de z.g. ‘lagere’ zintuigen,
niet tot de als kunst beschouwde gewaarwordingen kunnen geraken. Eerst ‘door het
oor wandelt de onderscheidende aestheet het rijk der zintuigen binnen’; ‘het gehoor’,
anders gezegd, ‘is het eerste zintuig, dat den aestheet in het algemeen aanleiding
geeft om van kunst tespreken’. Ter Braak schrijft dit terecht hieraan toe, dat ‘bij het
gehoor de begrippen voor het eerst een rol van eenige beteekenis gaan spelen, zij het
dan ook, dat zij nog vrijwel uitsluitend also vage associaties vermomd opduiken en
dat zij, wáár zij als omlijnder begrippen opduiken, de muziek vergallen door hun
realisme en hun symboliek of haar aanwijzen op een zusterkunst (vocale muziek)’.
Met de boutade, dat de ‘kunstenaars’ van smaak- en tastzin ‘dàn volledig aesthetisch
burgerrecht bezitten, wanneer het notenschrift hunner zintuigelijke ervaring eenmaal
door een Bureau voor Auteursrechten wordt beschermd’, gooit hij zijn eigen erkenning
in geen enkel opzicht omver. Die erkenning van den aard der muziek, een sterk en
verleidelijk argument ditmaal, kan toch het feit niet wegnemen dat Ter Braak, met
de eenzijdigheid die hij als ‘le bon genre’ zo hartstochtelijk heeft verdedigd het begrip
in de letterkunde bevoorrechtend, hiermede geen norm opstelt maar slechts aan zijn
toevallige, natuurlijke praedispositie uiting geeft. Nog afgezien hiervan, moge ik
terloops opmerken, dat het niet zozeer het begrip dan wel de emotie is, die de muziek
van de gewrochten der ‘lagere’ zintuigen onderscheidt, zodat de praemisse slechts
gedeeltelijk opgaat.
Ook in de visuele kunsten ziet Ter Braak hetzelfde conflict tussen ‘muziek’ en
‘begrip’. Gelukkig kiest hij ook hier nog voor het eerste. ‘Als Chaplin (in “City
Lights”) zich verontwaardigd op den apachedanser werpt, omdat deze zijn partnerin
volgens den dansritus tegen den vloer kwakt, kan hij zich niet van de gangbare
begrippen omtrent het lichaam losmaken; hij neemt den dans... te ernstig, als
Leistikow.’ Kunst is volgens Hegel ‘das sinnliche Scheinen der Idee’, en de nadruk
valt beurteling op ‘sinnliche’ en ‘Scheinen’, maar nooit op ‘Idee’. Ook Ter Braak
voelt dit, en eerst ten aanzien van de litteratuur gaat hij een ander standpunt innemen:
‘Spannend moge het conflict in
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de beeldkunsten zijn, een gevecht op leven en dood wordt het pas in de woordkunst’.
Hier treedt schrijvers geringschatting aan den dag voor de ‘poésie pure’ en de woorden
die zich ‘loszingen van hun beteekenissen’. Wanneer Ter Braak, buiten het mogelijke
om, zijn stelling volkomen abstraheert en tot een onbestaanbaar uiterste voert, heeft
hij natuurlijk, ex absurdo, gelijk: ‘Dit is de strijd op leven en dood om het woord:
de dichters meenen het nog in een bijzonderen, heiligen toestand voor de muziek te
kunnen behouden, de wijsgeeren meenen het in een anderen bijzonderen heiligen
toestand voor het begrip te kunnen reserveeren’. Zeker. Maar het leven gaat nu
eenmaal, in de kunst, zijn weg buiten deze extreme ongerijmdheden om, die Ter
Braak tevergeefs aanvoert om de noodzaak te demonstreren, ‘het wantrouwen in de
kunst te herstellen’, tenzij men onder kunst de caricatuur verstaat, die hij er eerst van
maakt, ‘een doorgangshuis tusschen snuiven en denken’, ‘een risico tusschen
zintuigelijke naïeveteit en begripsverdorring’. En wanneer hij tegenover de
‘waarheden’ en ‘wijsheden’ der philosophen ietwat banaal - maar het is nu eenmaal
zijn snobisme, het banale enigszins ironisch met een intellectualistischen stralenkrans
te omweven - ‘het hunkeren naar een sappige anecdote, een stukje taalmuziek’ stelt,
dan moeten wij nu eenmaal met den door hem zo gehaten auguren-glimlach
vaststellen, dat hij van poëzie niet het flauwste benul heeft, tenzij (voorbeeldig,
weliswaar, maar dit is nu eenmaal onvoldoende) theoretisch. Veel pregnanter dan in
poeticis is Ter Braak, waar hij het over denk-aangelegenheden heeft, b.v. wanneer
hij van Stendhal en Nietzsche, zijn bewonderde meesters, ‘de riskeerenden, de
amateurs’, zegt dat zij ‘denken, zooals men zich scheert: met accuratesse, maar
wetend, dat men den volgenden dag opnieuw zal moeten beginnen’.
Alles vergeeft men dezen ‘Entrepreneur de Démolitions’ echter, wanneer men de
geestige en bittere, bijna zou ik zeggen diepzinnige (maar ik wil hem niet onaardig
taquineren, en de ernst is voor Ter Braak natuurlijk voorgoed gecompromitteerd
sedert Stendhal gezegd heeft Rien ne me semble bête au monde que la gravité)
zelfbespotting leest, die hij zich in de laatste paragraaf van het boek toedient. Wie
in strijd met eigen ‘eenzijdigheid’ en al de eigen heftige verzekerdheden zo
beminnelijk sceptisch over zijn eigen bloedig verdedigde gedachten kan badineren,
ontwapent onze bezwaren, en zijn geestelijke lenigheid acht ik uitzonderlijk,
bewonderenswaardig en benijdbaar.
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Wij moeten thans van de ontmaskering, die Menno ter Braak de Schoonheid heeft
doen ondergaan, afscheid nemen. Indien het waar is, dat hij een tipje van haar sluier
heeft opgelicht, lacht zij ons ‘ontmaskerd’ niet minder verlokkend toe dan voorheen.
Maar ik geloof eerder, dat hij haar een vermomming ontrukt heeft, die hijzelf haar
voorafgaandelijk had voorgedaan, te achterdochtig, te wantrouwig ook tegen de eigen
extase, om haar zonder dat aan te blikken. En onder dit masker heeft hij in haar zijn
eigen trekken ontdekt, want ieder, die de ongemaskerde schoonheid onbevangen in
de ogen kijkt, vindt in haar zichzelf op de een of andere manier terug.
Ter Braak heeft in dit belangrijke, knappe boek met geweldige, exceptionele
overredingskracht tegen het aesthetisme gevochten. Maar hijzelf is de aestheet van
het betoog, van het essay geworden. Zijn scherpzinnigheid is een verkwikkend spel,
dat men met gespannen aandacht volgt, maar zij treft geen doel, want zij blijft het
‘l'art pour l'art’ toegepast op de redekunst (zij het in den besten, niet rhetorischen
zin).
Verder dan de hierboven gegeven beschouwingen, die uiteraard merendeels
detailbeschouwingen moesten blijven, kan ik niet gaan. Ik wil echter na deze critiek
niet nalaten te zeggen, dat m.i. Menno ter Braak in ons land ‘facile princeps’ is in
het wijsgerig kunst-essay; dat zijn werk, uitmuntend geconcipieerd en doorzichtig
helder van vorm, zonder de herhalingen van zijn Carnaval, een van de belangrijkste
verschijningen sedert jaren is in onze litteratuur; dat niemand er aan zal kunnen
voorbijgaan, die zich met de grondvragen der kunst bezighoudt, en dat het boeit,
verrijkt, en bij alle verzet meesleept.
Tegenover Ter Braak's wanbegrip, verguizing, geringschatting en miskenning van
de schoonheid, gelijk wij die begrijpen, aanvaarden wij intussen gaarne den gesmaden
naam van aestheten als erenaam, zulk een, als Barlaymont, óók zonder het te bedoelen,
in het leven riep met zijn misplaatst hooghartige woorden tot Margaretha van Parma:
‘Ne craignez rien, Madame, ce ne sont que des gueux!’
1931; 1933
Menno ter Braak, Hampton Court. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1931
Menno ter Braak, Démasqué der schoonheid. Met een voorrede van E. du Perron.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1932
Menno ter Braak, Dr. Dumay verliest... Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933
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Bedwelmende zanger
In Engelman's eersten bundel Het Roosvenster (1927), bleek vooral zijn typisch
roomse zin voor den rijkdom van op decoratieve uitwerking gerichte plechtigheid
van het gevoel. Werd dit gevoel, door de behoefte aan extreme vervuldheid, door
bedoeld decorum in den steek gelaten, dan verslapte het meermalen tot
sentimentaliteit. Al te haastig, vormeloos en slordig werden dan de ontroeringen, als
het ware volledigheidshalve, uitgeflapt. Tegenover de leuze van de allerindividueelste
expressie van het allerindividueelste gevoel, scheen hier een nieuw katholieke
gemeenschapsidee naar de gewoonste uiting van het gewoonste gevoel te streven.
Welke tendentie intussen zodanig overdreven werd, dat toch weer een te barok
uitbundige en nadrukkelijke verzameling van zulke collectieve gevoelens de zozeer
nagejaagde natuurlijkheid moest verdrijven. Wanneer men jong is, acht men het
gemeenlijk van veel waarde, vooral naar buiten geen twijfel te laten bestaan, dat men
‘dans le mouvement’ is. Ondanks dit krampachtige van een opzettelijk pogen, bevatte
Engelman's eerste bundel allerlei, dat omtrent zijn toekomstig dichterschap vertrouwen
gaf. Sine Nomine is een zeer aanzienlijke vooruitgang geworden, met 's dichters
debuut vergeleken. De eerste afdeling nog niet. Deze geeft voornamelijk een wat
nonchalante poging tot het lyrisch uitbeelden van, deels actuele, gestalten of
gebeurtenissen. Het rhythme is slap en te gemakkelijk, de chaotische plastiek mist
vorm en spanning, en drijft op een ongecontroleerd, ongeordend verbeeldingsleven.
Het begingedicht, The Flying Fool, is slecht gecomponeerd en wordt over het
algemeen door een machteloos zwelgen in woorden ongenietbaar gemaakt. Dit
ademloos gestamel kan slechts wrevel wekken.
Een gedicht als het hierop volgende Amenophis IV leert ons misschien iets beter
begrijpen, waarom ook deze uiterst zinnelijke katholieke jongere zijn poëzietechniek
nog zo vaak in eersten aanleg aan de heidens pantheïstische dichters van het
na-oorlogse expressionnisme ontleende. Er is tussen de moderne Europeeërs een
menselijke bloedverwantschap na en door den oorlog ontstaan, die eerst ophoudt
waar het dogma, religieus en (of) nationaal, begint. Deze bloedverwantschap
vernieuwt in het moderne bewustzijn weliswaar de aloude cultuurwaarden, doch
dreigt die tevens voor een niet onwezenlijk deel te vernietigen. Ik zou wel eens willen
weten, wat de bij uitstek roomse
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dichter Péguy van dit gedicht gezegd zou hebben, verondersteld! dat hij er kennis
van had kunnen nemen. Wellicht had hij het als symptoom des tijds belangrijk genoeg
gevonden, er een van zijn Cahiers aan te wijden. Het is Egypte, Der Mensch ist gut
en In hoc signo tot een vreemd amalgaam gecombineerd.
Mij lijken van deze zwakke afdeling de gedichten Erich Wichmann en Mexico
weer het zwakst. Het laatstgenoemde nadert bedenkelijk het genre rijmelarij. Van
het dan volgende Het Kind is vooral de eerste strophe opmerkelijk. Dan komt een
inzinking, het vers weet zich niet op dit peil te handhaven, en de laatste strophe
verloopt in een smakeloze en onmogelijke beeldspraak, waarin helaas ook de nu
langzamerhand wel zeer versleten pa-, radijzen weer niet ontbreken. Jeanne d'Arc
op Kerstmis geeft dan echter een behoorlijk staal van Engelman's kunnen, ondanks
enkele voze plekken, terwijl in Maria te Canne de eerste afdeling haar onbetwistbaar
hoogtepunt vindt: een gedicht, dat moeiteloos uit een innig en zuiver gevoel
voortgevloeid lijkt, en tot de schoonste van dezen interessanten bundel behoort.
De tweede afdeling brengt in het algemeen de bewerking van subjectiever gegevens.
Het Grensland bevat de samenlezing van zulk persoonlijker gevoel in een reeks van
vijf gedichten, waarvan niemand zal ontkennen dat ze, naast superieure fragmenten,
gedeelten tellen die bij den hogen toon, waarop ze zijn ingezet, ten achter blijven.
Juist de uiterlijke hevigheid der opwellingen beduidt daar dat zij niets zeggen van
wat in de diepere schachten van het geestelijk en psychisch leven organisch gerijpt
is. ‘Gods molens malen langzaam en geweldig.’ Maar IV is in dit gedicht een gaaf
en zeer schoon kleinood.
Het nu volgend Adieu staat geheel op die zelfde hoogte: - een lied van
onweerstaanbare bekoring, dat, in zijn luchtigen gang, met juist toereikende
zelfbeheersing genoeg van den schrijnenden weemoed der bezinning laat doorklinken,
om dieper te reiken dan tot een bezwering van het ogenblik. Men zou kunnen zeggen,
dat de categorie dichters, wier liefdeservaringen en -gevoelens den belangrijksten
inhoud van hun leven uitmaken, en voor wie de kern van hun innerlijk bestaan en
van hun persoonlijke belangstelling in de buitenwereld op dergelijke
gevoelsgebondenheden berust, in den regel door niet-sociaal voelende individualisten
gevormd wordt. Bij de andere categorie zijn gemeenschapsidealen of religieuze
sentimenten de vorm, waarin zich overwegend uitspreekt, wat zich bij de
eerstgenoemden als erotiek voordoet. Breekt inmiddels bij deze meer universeel ge-
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richte naturen de onverwerkte eros toch in het dichtwerk door, dan heeft dit voor
mijn gevoel iets schier hulpeloos en kwetsbaar aandoenlijks. Want men bespeurt dan
duidelijk, dat zij geen transcendentale of kosmische associaties in deze affecteruptie
meedroegen, daar die reeds langs natuurlijken weg volkomen betrokken werden in
hun gewone bemoeienis. Zodat direct, simpel en emotioneel onvermengd de zuiver
amoureuze impuls het uitgangspunt werd. Aldus hebben de woorden van Het
Grensland IV en Adieu die tedere en onafwendbare suggestie, die de onuitgesproken,
trillende volheid des harten hun langs de onzichtbare wegen van het echte dichterschap
toebedeelde. Deze verzen zijn romantisch maar evenwichtig, sober en harmonieus,
zonder den goedkopen zelfspot en egocentrische ironie, welke veel romantische
poëzie zo weinig innemend maken.
De beide volgende gedichten, onderling van inzet en draagkracht zeer verschillend,
zijn zonder voorbehoud te prijzen. Elk in zijn soort bereiken zij ten volle, wat zij
beogen te geven. Ik reken hen mede tot de beste van den bundel. De laatste drie van
deze afdeling kunnen mij persoonlijk minder bevredigen, maar ik erken hun
kwaliteiten en acht ze stuk voor stuk beter dan alles wat - met uitzondering van Maria
te Canne - de eerste afdeling bracht.
De afdeling, die het boek besluit, is, in technischen zin, van experimentelen aard.
Zij bevat drie gedichten, welker karakter Engelman door de ondertitels aangeeft:
vocalise; ritornel en sirene; en cantilene. Zij verschillen fundamenteel van de andere
verzen in dit boek. Dezen drie gedichten zijn het ongetwijfeld geweest, waarin de
dichter, naar ‘poésie pure’ heeft getracht. Het zou te ver voeren, hier na te gaan, in
hoever zij aan deze benaming, waarover zoveel gestreden is, beantwoorden. De
verschillende min of meer theoretische problemen, die de kwestie der ‘poésie pure’
in Frankrijk, vooral naar aanleiding van Valéry's poëzie aan de orde heeft gesteld,
hebben reeds tot eindeloze discussies en een ganse op dit onderwerp gespecialiseerde
litteratuur geleid. Ik kan er dus niet aan denken, hier ook maar een elementaire
uiteenzetting van het vraagstuk te geven. Het zij genoeg te constateren, dat de drie
bedoelde gedichten van Engelman in onze jongere dichtkunst inderdaad een enigszins
afzonderlijke plaats innemen, waarmede over hun kwaliteit overigens nog niets
gezegd is.
Het middelste gedicht: Arne Borg, wil ik uit mijn beschouwing
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uitschakelen: ik acht het mislukt; het komt zo weinig boven de vooropgezette
bedoeling uit, dat het een caricatuur werd van het genre. Dat genre vertoont
verwantschappen. Men heeft Van Ostayen genoemd, Gorter (sensitivistische verzen)
en Marsman (Seinen). Mijns inziens ten onrechte. Inderdaad staat Engelman hier
dichter bij hen dan bij Valéry, van wien hij eigenlijk absoluut niets heeft. Maar hij
blijft van hen zeer onderscheiden. Van Ostayen b.v. verloor nooit de werkzaamheid
van zijn scherpen geest, die bewust overwogen, in een irrationele doch muzikaal
nauwkeurig berekende woordverbinding concrete visies bij wijze van associatieve
voorstellingen tot stellige, snel aansprekende expressie zocht te brengen. Bij Engelman
ontbreekt de primaire visie die haar uitdrukking zoekt. Men vindt bij hem een zich
overgeven aan de euphone deining, het kinderlijk primitieve lustgevoel van de speelse
toevalligheden van het handwerk. Waarbij niet ideeën, maar blinde sensaties de stof
zijn, waarin de woordklankwerking tot stand komt en zich afspeelt.
Er is eerder overeenkomst met surrealistische elementen in werk van sommigen
onzer jongste dichters (Halbo Kool, Noordstar). Maar ook deze is te onbetekenend
en oppervlakkig om overigens zo ongelijkwaardige grootheden te mogen vergelijken.
Want weliswaar gehoorzamen ook Engelman's opeenvolging en groepering van
begrippen hier niet aan logische wetten, tenzij aan die welke zich ook in dromen
openbaren. Maar ze richten zich bovendien, en dit is het onderscheid, naar een subtiel
toonevenwicht, een keuze en schikking van klank en melodie. Naar een proces dus,
dat behalve aan werkingen van het onbewuste nog daarenboven aan het wezen van
den woordvorm inhaerent is. Daardoor is deze versificatie ook essentieel dichterlijker
dan het lukraak associëren, waar het, uiterlijk, aan kan doen denken. Zij onderscheidt
zich derhalve van het gewone surrealisme, doordat deze surrealistische gegevens
thans gegroepeerd blijken van het poëtische uit. Niet van het volledig dichterlijke
evenwel: geestelijke verdieping moet nu eenmaal blijven ontbreken aan
ongetransformeerde, uit het onbewuste vrijwel in hun eersten staat overgenomen
uitingen. Met den onontkoombaren en onnozelen deun van aftelrijmpjes, in welker
merkwaardige samenstelling ik eveneens een slechts schijnbaar toevallige, maar
buiten het waakbewustzijn wetmatige taalmanifestatie vermoed, prenten deze verzen
zich ons in.
Zondert men het tweede gedicht uit, dan blijven En Rade, en
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Vera Janacopoulos. Bij deze beide gedichten ziet men, dat een doorbraak heeft plaats
gehad van het geordende gedachtenleven, niet door een geestelijk vervuld uiterste
aan psychische spanning, niet door de verfijnde en exacte benadering van een
gewaarwording of een gemoedsstaat, maar door een passief opgaan in zinledige
klankverbinding en voorstellinglozen woordval. Het woord is hier ‘Selbstzweck’
geworden. Een gedachteloos, wellustig onderduiken in het taalmysterie: het
onvruchtbaar geheim van het psychisch automatisme, dat wellicht een fascinerende
ontdekking van onbekend gebied betekent, doch met een lijdelijke, gevaarlijke
ontbinding van het centrale ik de grenzen der poëzie te buiten gaat.
Maar het lijkt misplaatst, deze zwaarwichtige en nuchtere Hollandse bedenkingen
te stellen tegenover de zoete, zoele, zonnige charme, die van een gedicht als Vera
Janacopoulos een wiegend, bedwelmend toverformulier maakte, zo vlinderlicht en
beminnelijk, dat alle critische overwegingen er het zwijgen toe doen.
1931
Jan Engelman, Sine Nomine. De Gemeenschap.

Albert Verwey
Albert Verwey is korten tijd deelgenoot geweest van de jonge, geestdriftige bent der
Nieuwe-Gidsers. Hij was zes jaar jonger dan Kloos, en onder diens auspiciën schreef
hij zijn eerste verzen, geheel vervuld van den melodischen zinnenroes, waarin de
Tachtigers hun individuele visie op de werkelijkheid en hun romantisch
schoonheidsverlangen uitvierden. Met hen onderging hij den invloed der Engelse
poëzie, met hen keerde hij zich tegen de dode conventie der voorafgaande generatie,
welke in verstarde uitdrukkingen en ondoorvoelde beeldspraak onze litteratuur,
enkelen groten als Huet, Potgieter en Multatuli niet te na gesproken, gemaakt had
tot een rhetorisch opgeblazen dominees-letterkunde.
Tegen deze rhetoriek moge Verwey met de andere Tachtigers fel en strijdlustig
te velde zijn getrokken, (‘wie rhetorisch is, liegt,’ aldus ongeveer luidde zijn vonnis)
- het was anders gesteld met zijn houding tegenover de traditie. Toen hij als een der
allereersten met De Nieuwe Gids brak, had hij, litterair gesproken, alreeds de levende
levenskracht ener nationale traditie ont-
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dekt. Deze was het, welke hij, als aan zich verwant, bewonderde in Potgieter, die
zowel voor Verwey's dichterschap als voor zijn letterkundige opvattingen van zo
ontzaglijke betekenis zou worden.
Toen Albert Verwey in 1905 De Beweging oprichtte, een tijdschrift waarin hij
veertien jaar lang, onder zijn soms wellicht straffe maar steeds zeldzaam bezielende
leiding, de beste geesten van zijn tijd niet alleen verzameld doch ook gevormd heeft,
was hij zich volkomen bewust van hetgeen hij wilde. En dat heeft hij volledig bereikt.
Van de Tachtigers scheidde hem het traditieloos individualisme, het uitputtend en
onvruchtbaar weergeven van den uiterlijken schijn des levens in een, den organischen
groei der taal geweld aandoende ‘woordkunst’. Tegenover hun hartstocht stelde hij
zijn ‘bezinning’; tegenover hun onsocialen ivoren toren een ‘strijdbaar dichterschap’,
dat als uiting van de ononderbroken zich ontwikkelende in spinozistische inzichten
gewortelde ‘idee’ een leidster bóven alle verbijzonderde kunst, wetenschap of
staatkunde moest zijn voor de maatschappij, en in wijderen zin voor de mensheid.
Ongetwijfeld is dit laatste in vele opzichten een droom gebleven, een schone
droom, niet bestemd om in dit leven tot zichbare realiteit te worden. Een van de
schoonste dromen, ooit door een Dichter in deze lage landen gedroomd, en mede
beleden door Verwey's vriend en geestverwant Stefan George en diens kring der
Blätter für die Kunst. Maar wie zal zeggen, of Verwey zo veel, en bij zovelen, zou
verwezenlijkt hebben, als hij zijn ideaal minder hoog gesteld had - neen! indien zijn
weten minder zeker ware geweest?
Door zijn poëzie en door zijn opstellen, door voorbeeld dus en aanvurende leiding,
heeft Verwey, toen de grote tijd van Tachtig over zijn hoogsten bloei heen was, een
vernieuwing van de dichtkunst en een vernieuwing van het proza in ons land tot stand
gebracht. Het proza kreeg weder een organischen bouw, en werd van naturalistische
excessen gezuiverd. De poëzie, draagster weder van de idee en van het hoogste
streven der samenleving, werd stiller, en tot bezonnenheid ingekeerd. ‘Tot tucht
getemd’, aldus formuleerde een van des dichters jongeren de nieuwe richting. Het
zal niet vaak in de litteratuurgeschiedenis zijn voorgekomen, dat zo diepgaande
wijzigingen - toegegeven, dat de tijd er rijp voor was - te danken waren aan het feit,
dat een grote groep van de belangrijkste dichters, schrijvers en denkers van een tijd
zich vrijwillig en enthousiast voegden
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tot een gemeenschap van volgelingen van een meester, in wien zij hun meerdere
erkenden, dien zij enthousiast en dankbaar volgden. Een leider, wien zij gaarne en
van harte, in nauw persoonlijk verkeer onmiddellijken invloed toekenden op hun
arbeid en gerichtheid, hun streven en zoeken. En wel groot moet ook het menselijk
karakter van dengeen zijn geweest, die onderling zo verschillende persoonlijkheden
wist mee te slepen tot een welbewust zich samenvoegen tot dit éne doel: de idee van
het dichterschap uitdragen; de door Tachtig verbroken eenheid van kunst en leven
weder in werk en wezen belijden, in tucht en bezinning. Dit alles is het, wat Verwey's
Beweging tot een van de belangrijkste momenten heeft gemaakt in de moderne
Nederlandse litteratuur-geschiedenis, in betekenis zeker niet onderdoend voor Tachtig
en De Nieuwe Gids, al hebben de wilde en luidruchtige aspecten van deze laatsten
stellig tot de verbeelding van een veel groter publiek gesproken.
Toen De Beweging in 1919 ophield te bestaan, had Verwey zijn oogmerken volledig
bereikt, in zover zijn jongeren, - wier eigenheid hij van den aanvang af met wijs
inzicht (alleen kleinheid is tyranniek!) had gerespecteerd, - rijpe, zelfstandige
kunstenaars waren geworden. Zijn kracht als animator, alsook zijn even fijn als vitaal
als uiterst scherpzinnig begrip voor het wezen der litteratuur kon hij van nu af
overdragen op een alweer jongere generatie, door het verheugende feit, dat hem als
opvolger van prof. G. Kalff de hoogleraarszetel voor Nederlandse letteren te Leiden
werd aangeboden, welken hij tot 1935 heeft bekleed. Als dichter is hij ook in die
jaren voortgegaan, bundels toe te voegen aan zijn reeds zeer omvangrijk poëtisch
oeuvre, bundels die ondanks Verwey's hogen leeftijd naar het algemene oordeel mede
van het beste bevatten, dat hij ooit geschreven heeft!
Na zijn aftreden als hoogleraar heeft hij, en niet alleen als dichter, onvermoeid
voortgearbeid; ik wijs slechts op zijn monumentale Vondel-uitgave in één deel, o.a.
door Sterck met den grootsten lof besproken. Men zal zich herinneren hoe Verwey
ter gelegenheid van het verschijnen van deze vrucht van jarenlang ingespannen werk
is gehuldigd. Het is een troost, te bedenken dat hij de uitgave van zijn volledigen
Vondel nog juist heeft mogen beleven.
Behalve een dichtwerk, dat in vele opzichten zijn weerga in Nederland niet heeft
en dat, na het brevier van de Bewegingsgeneratie (grotendeels de zelfde als die wel
eens wordt genoemd
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de generatie van 1910) te zijn geweest, thans in toenemende mate ook door de
jongeren wordt ontdekt, die er op hun beurt schatten uit delven (ik wijs slechts, om
een enkel voorbeeld te noemen, op de diepgaande studies van S. Vestdijk over
Verwey's poëzie) - behalve dit dichtwerk dan, waarin wijsgerige bezinning en
poëtische aandrift soms tot een geheel enige schoonheid samenkwamen, heeft hij
ons, naast andere meesterlijke essays (ik denk aan die over Potgieter en Vondel) zijn
tien grote delen Proza nagelaten. Een werk, waarvan de diepte, de kracht, de breedheid
en de finesse meer en meer erkend zullen worden, en door ieder geslacht opnieuw.
Als mens is Verwey altijd een voorbeeld geweest van wat hij genoemd heeft een
‘landbewoner’. Hij had de gemoedsrust van wie een afstand weet te bewaren tussen
zich en de actuele problemen. Een afstand, die zowel op historisch als op
philosophisch overzicht berust. De zee die zichtbaar was van de hoge ‘cel’ uit, - het
naar vele zijden uitziend studeervertrek op Villa Nova te Noordwijk, dat in zovele
verzen van hem voorkomt - die zee, van zijn duintop af dagelijks aanschouwd, heeft
iets van vastheid en tegelijk beweeglijkheid aan heel zijn poëzie gegeven, een element
van eeuwigheid in het tijdelijke. Reeds in 1904 dichtte hij in De Lage Landen bij de
Zee van dezen harmonischen omgang met de natuur:
Hoe ben ik altijd weer vervuld, verlaten:
Vervuld van liefde en hoop en schoon gelooven;
Verlaten als mijn droomen mij begeven.
Maar dan komt, o Natuur, langs alle straten
Uw kracht, uw groei, uw dreiging, uw beloven Hoe klopt mijn hart van nieuw, van eeuwig leven.

Wie Goethe een Olympiër noemden, ontmenselijkten hem. Bij Verwey moet men
zich hoeden voor een soortgelijke misvatting. Wie zal zeggen, hoeveel verzwegen
strijd dit zeldzame bezit van vastheid en zekerheid heeft veroverd? In 1922 gaf de
dichter een bundel als motto het woord van Chr. Huygens mee: ‘De weg van het licht
is een opeenvolging van verbroken evenwichten’. Van hoeveel leed ook om het
sterven van na-staanden getuigen talrijke verzen van Verwey.
Wat hem steeds weer moet hebben opgericht is één geloof, vastgehouden van
jeugd tot grijsheid: dat aan de roeping van het dichterschap, in leven en samenleving.
Zo moet hem het vol-
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gen, ongeschokt, van zijn diepste natuur meer dan een behoefte, een heilige plicht
geweest zijn.
In zijn bedachtzame en toch spontane spreken (geen tegenstelling hier, deze
begrippen, daar bezinning onmiddellijk uit zijn aard ontspruit) treft Albert Verwey
vooral door een soort nuchterheid - een nuchterheid in goeden zin en die prettig
aandoet. Zijn oordeel komt uit een sterk, onoverwogen vertrouwen voort meer dan
uit een verstandelijk afwegen. Hier speurt men voortdurend een hoge gemoedsrust
welke wijsgerigen en historischen afstand weet te nemen tot de actuele problemen
van onzen tijd. De eenvoud van Verwey's kijk op alle dingen, die ooit tussen ons ter
sprake kwamen, is niet die van den dogmaticus, maar een uiting van de krachtige
eenheid dezer persoonlijkheid. Een eenvoud, gelijk alleen den wijze eigen is.
Het is niet, omdat ze luchthartig genegeerd werd, maar omdat ze kleiner scheen
tegenover de schone, doorzichtige helderheid van een zo duidelijk afgetekend karakter,
dat men in Verwey's tegenwoordigheid het gevoel had of de zware zorgelijkheid,
waarmede deze tijd vervuld is, wegviel. Zij had geen vat meer. Evenzo was het enige,
dat men in Stefan George's Blätter für die Kunst van den wereldoorlog 1914-'18
bespeurde in het eerste nummer, dat na het uitbreken daarvan weer verscheen, een
notitie van ongeveer dezen inhoud: ‘Unsere Haltung vor und nach dem Kriegsanfang
hat sich nicht geändert’. Dat is de vastheid, die slechts mogelijk is waar zij diep is
verankerd in karakter.
‘De eenheid,’ zegt Uyldert (1908) van Verwey's poëzie, ‘ligt niet in het
ideeën-verband maar in de idee zelve.’ Zij beheerst ook de monumentale verzameling
Proza in 10 delen, een werk dat in het buitenland, waar ook zijn prachtige versdrama's
stellig gespeeld zouden zijn, zeker volstaan zou hebben om den auteur tot een figuur
te maken, waartegenover iedere jongere zijn houding moet bepalen. De jongste
generatie die ter wille van ‘de persoonlijkheid’ ‘het aesthetische’ neerhaalt, schept
veelal een kunstmatige tegenstelling. Hoezeer voor Albert Verwey leven en kunst
ongescheiden zijn blijkt b.v. uit een terloopse uiting in dat mooie Het Leven van
Potgieter (1903) over ‘het scheppen van nieuwe vormen van dichterlijk, en daardoor
maatschappelijk leven’, en uit zijn opmerking aan het slot, dat ‘wanneer een
kunstenaar zoozeer de vervulling van zichzelf gegeven heeft, hij tevens de vervulling
gebracht heeft van zijn tijd.’ ‘Ik geloof dat de groei der kunsten zoo eenvoudig als
de
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groei der menschen is,’ heet het reeds in een der eerste geschriften (Toen de Gids
werd opgericht..., 1886). Het eenheidskarakter van Verwey's aard valt b.v. ook op
te merken uit de slotconclusie van Droom en Tucht (1908), dat er tussen den droom
der poëzie en de tucht van de wetenschap geen tegenstrijdigheid bestaat. Beide zijn
voor dit rijke leven steeds evenzeer een vorm geweest dier verbeelding, welker
betekenis voor Verwey's poëzie en levensbeschouwing essentieel is, en die hijzelf
in zijn inaugurale rede (Van Jacques Perk tot Nu, 1925) een ‘wezen-erkennende en
wezen-voortbrengende macht’ heeft genoemd, ‘een onmiddellijke bron van kennis’.
Gutteling, Uyldert, Van Ameide, Van Suchtelen, Nine van der Schaaf, J. Jac.
Thomson, Van der Leeuw, Van Eyck, Gossaert, Prins, De Haan, Bloem e.a. behoorden
tot de dichters, die zich onder Verwey's leiding in het maandschrift De Beweging
(1905-1920) gegroepeerd hebben. Van Eyck, in zijn Rede over Albert Verwey (1925),
wijst er op, ‘hoe wat een gansche periode aan jonge dichtende krachten opleverde,
bijna geheel, en vrij, om hem als zijn natuurlijk middelpunt zich heenschaarde’. Hij
was voor hen de grote verdediger van de idee van het dichterschap. Is nu de opvatting
juist, die we b.v. in Zeven Eeuwen Stroomingen en Gestalten, van De Raaf en Griss,
aantreffen: ‘de beste dichters die uit De Beweging zijn voortgekomen of in dat
tijdschrift hun verzen plaatsten, hebben zich om de idee maar weinig bekommerd’?
In zijn hier aangehaalde Rede zegt Van Eyck: ‘Vaststellend dat het tweede geslacht
in De Beweging naar zijn meening op belangrijke punten iets anders deed dan hij
zelf met De Beweging feitelijk gewild had, maakte hij de beslissing, hoe hij zich
daartegenover verhouden moest, van deze vraag afhankelijk: of het in staat zou
blijken, zich als die afwijking te handhaven en tot een levende kracht in onze poëzie
te ontwikkelen. Kon het dat, dan, ondanks het feit van de afwijking, boog hij voor
de werkelijkheid, die dit als een stadium in de ontwikkelingsgang onzer poëzie naar
boven gebracht had, en kon het daarom op De Beweging als zijn orgaan aanspraak
maken. Het bewees Verwey's zin en liefde voor de werkelijkheid, maar ook de
grootheid in zijn karakter. Het is anders geloopen. Als afwijking van De Beweging
heeft dat geslacht zich, door allerlei oorzaken, deelsniet willen, deels niet kunnen
handhaven.’ Het leek mij van belang te weten, hoe Verwey zelf, achteraf en na zo
langen tijd,
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over de werking van het tijdschrift en het definitieve van de door deszelfs invloed
in onze letteren teweeggebrachte veranderingen dacht. Toen ik hem dit in 1935 in
den loop van een gesprek met schroom maar ronduit vroeg, trachtte hij het te
verduidelijken, met te herinneren aan de befaamde discussie over rhetoriek, die in
De Beweging gevoerd was, en waarvan ik mij nog herinnerde hoezeer zij bij
verschijnen de aandacht trok:
‘Gerretson (Gossaert) in een stuk over Swinburne, Bloem in een stuk over De
Régnier, hadden het goed recht van de rhetorica in de poëzie der toenmalige jongeren
bepleit. Gerretson beoogde inderdaad een in stand houden van sommige geijkte
vormen uit de traditie onzer litteratuur. Maar Bloem had meer het oog op een nieuwe
rhetoriek als in het werk van Van Eyck te zien was. Mijn standpunt was: als het
jongere geslacht de rhetoriek, waar ikzelf in mijn jeugd zoo fel tegen gestreden had,
tot op zekere hoogte weer aanvaardt, dan is dat goed want dan ligt dat blijkbaar in
den ontwikkelingsgang. En dan moet dat in De Beweging weerspiegeld worden, want
die is ten slotte opgericht voor het jongere geslacht.’ (Aan de discussie namen nog
deel Van Ameide en Aart van der Leeuw, van wien een brief aan Bloem gepubliceerd
werd, waarin hij in individuele gevallen voorkomende, wel eens geslaagde rhetorische
wendingen in de poëzie kon erkennen. Maar essentieel aan de nieuwe richting
verbonden had hij steeds het scheppen van nieuwe beelden beschouwd, en een zich
afkeren daarvan kon hij niet als een levensvatbare basis voor een nieuwe litteraire
richting beschouwen.)
In het Verwey-nummer van De Stem (1937) geeft Anthonie Donker uiting aan het
besef, dat, na zijn weerklank bij de jongeren van De Beweging, later door Verwey's
opwekkende aanraking, als hoogleraar, met een nieuwe generatie aan deze de ogen
voor de geheel enige waarde van zijn werk als dichter en mens zijn opengegaan. En
bovendien staat wel vast, dat Verwey meerdere erkenning dan bij de enkele zuiversten
en besten nooit gezocht heeft, en steeds volledige vervulling, geluk en bevrediging
in zijn werk, zijn taak, zijn roeping, heeft gevonden. Toch stemt het droef, te
bedenken, hoe de brede lagen van een volk, gelijk niet alleen dit geval maar heel de
litteratuurgeschiedenis leert, zich, althans voor wat de tijdgenoten betreft, niet met
haar edelste cultuurbezit maar met tweede krachten plegen te voeden, voorzover zij
althans helemaal lezen... Wie, gelijk b.v. in de muziek een Schubert, geniaal is in de
uitdruk-
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king van banale gevoelens, heeft tenminste nog een kans wereldfaam te verwerven.
Maar wie er, als Verwey, geniaal in is soms de hoogste dichterlijke, menselijke
‘Ahnungen’ gewooneenvoudig uit te drukken, hij treft het gemakzuchtig hedonisme
niet der massa. Ook nog de half-intellectuelen, die in hun onbekookt onvermogen
zo vaak de ‘publieke opinie’ vormen, zullen aan hem voorbij gaan.
Men zou daar vrede mee kunnen hebben, indien het aan de nationale leefkracht
geen afbreuk deed, en als niet het geestelijk klimaat van een volk de ontwikkeling
bepaalde van zijn leiders op elk gebied. En hier kunnen wij dankbaar zijn, dat Verwey
nog in de vorige eeuw zijn vroegste wortels had.
Verwey immers kenmerkte zich door een wellicht typisch-Hollandse, maar toch
zeer ongewone verbinding van nuchterheid en bezieling, gelijk wij die kunnen vinden
bij een Potgieter of bij een Busken Huet. Zijn vuur brandde gestadig, niet als een
onrustig felle vlam, maar als stralend middaglicht, dat verwarmt en overal doordringt.
Het laat een spoor na van helderen glans, die niet meer verdwijnen zal.
Overigens heeft de belangrijkheid van Verwey, als grote figuur van enormen
invloed, als veelomvattend critiekschrijver, als geleerd litteratuur-geschiedkundige,
als inspirerend leider, als bewonderenswaardig kunstzinnig essayist van scherpzinnige
intelligentie, toch ook altijd wel in ruimere kringen, bij hen die buiten de kleine,
aaneengesloten groep vrienden van zijn tijdschrift De Beweging stonden, de nodige
erkenning ontmoet. Anders is het met Verwey als dichter. De bijzondere betekenis
van zijn dichterschap is, op enkele uitzonderingen als Van Eyck, Bloem, De Haan
en andere Beweging-mensen na, vrijwel algemeen volslagen voorbij gezien, ja, zelfs
van den aanvang af uitdrukkelijk geloochend; en dit eerst recht door de jongeren
onzer dagen. Mijns inziens schandelijk ten onrechte. De plaats, die Verwey als dichter
inneemt, werd en wordt volkomen miskend, en ook zijn werk der latere jaren bevat
gedichten van zeer grote waarde.
De eenzijdig beperkte belangstelling, de geestestraagheid, modezucht en
oppervlakkigheid der velen, die de ‘openbare mening’ in litteraire zaken voorbereiden
en vormen, zijn zeker een element in deze onrechtvaardige verguizing van een
bijwijlen merkwaardig voortreffelijk dichter. Toch heeft stellig Verwey zelf mede
schuld. Hij maakt het, in zijn later werk, zijn bewonderaars moeilijk en slechts wie
het doorzettingsvermogen heeft,
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volledig en grondig van zijn uiterst uitgebreid poëtisch oeuvre kennis te nemen, ziet
zijn moeite beloond. Met andere woorden, de schatten liggen tezeer verspreid, en
werden allengs schaarser in de veelheid der productie, waar zij in schuilgaan. Dit
werk is interessant en eerlijk, het is respectabel en vakkundig, het is krachtig, sterk,
veelzijdig, dikwijls actueel in de beste betekenis van het woord, altijd vol wijsgerige
bezinning. Maar.. het is slechts bij afwisselende ogenblikken poëzie!
Hetgeen ons in een kunstwerk ontroert, is niet het ‘onderwerp’, niet de
gevoelswaarde van de gegeven voorstellingen. Het is de wijze, waarop deze
voorstellingen vorm kregen. De bewegingen en wendingen van dezen vorm zijn
gekunsteld en kunstmatig, indien zij teveel naar vaste schemata en nagevolgde
stijfiguren bewerkt worden. In zover zij, onmiddellijk of indirect, uit de niet bewuste
geestesdiepten, uit het ongeweten gemoedsleven van den schepper voortkomen,
treffen zij ons met de dwingende suggestie, die elk waarachtig kunstwerk, op wie
daarvoor toegankelijk is, uitoefent. Natuurlijk kan ook deze eigenlijkste creatieve
vormgeving volgens een vastgesteld en gebonden stijlverband tot stand komen.
Slechts dan geschiedt dit tot schade van het werk, wanneer het rhythmisch
kristalliseren van den concreten kunstvorm niet in het wezenlijkste element, het
scheppend beginsel, de oorspronkelijke conceptie van het eindresultaat, begrepen is.
Dit alles behelst niet meer dan een oeroude waarheid omtrent de kunst, maar die
niet dikwijls genoeg herhaald kan worden. Ik wil nader onderzoeken, hoe Verwey's
gedichten aan den hier gestelden maatstaf beantwoorden.
Vooral de letterkundige kunstenaar wordt vaak misverstaan, doordat de woorden,
die zijn bouwstof uitmaken, nu eenmaal dragers zijn van vaststaande, min of meer
duidelijke en dagelijkse begrippen en gevoelens. Daardoor kan het immers lijken,
dat de uitdrukking van hun functionele woordbetekenis, en niet het, in het
voorafgaande exposé bedoelde, vormverband, het voornaamste van het werk is.
Zowel die betekenis als dat verband wortelen bij Verwey regelrecht in den tijd en
verbeelden dien tevens. Het gegeven van een litterair kunstwerk kan evenwel
volkomen den eigen tij d afspiegelen, terwijl toch de, van ouds ingestelde, vormen,
waar dat in plaats vindt, hopeloos verstard bleven in een overgeleverde en niet meer
levende conventie. Omgekeerd kan een b.v. zeer introspectief werk, blind en
onbewogen aan alle tijdsproble-
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men en -gevoelens voorbijgaan, maar toch in den polsslag en als het ware in het
bloed zelf van zijn maatgang, zijn tournure, zijn opbouw en visie, zijn val, beweging,
constructie, de nieuwste, uiterste mogelijkheden vertegenwoordigen, waar een bepaald
tijdvak aan toe kwam. Het een noch het ander is het geval met Verwey's verzen. Bij
hem bestaat, sedert de, voor dien tijd stoutmoedige, technische proeven, die de
kentering zijner jeugd betekenden, een behoorlijk evenwicht tussen het spreken van
den tijd, met welken hij meegroeide, en het spreken van den tijd uit, d.w.z. uit de,
door en in dien tijd gevormde zeggingswijzen. Maar uit deze deugd zelf volgt, dat
men weinig werkelijke hoogtepunten vindt, en voornamelijk, gelijk ook de intentie
van dit werk is, de eenheid van het geheel in het oog moet houden.
Verwey is een z.g. ‘moeilijk’ dichter, met welke kwalificatie gemeenlijk alleen
maar, verontschuldigenderwijs, aangeduid wordt, dat men slechts door groter
aandachtsverdieping verstaanbaar is, dan het gemakzuchtige gros der lezers voor een
kunstwerk over pleegt te hebben. Men wreekt dan, als teleurgestelde lezer, meestal
zijn onvermogen door den, in afkeurenden zin gemeenden, term ‘verstandelijke
poëzie’. Niets is onbillijker, dan dit verwijt aan Verwey's adres te richten, al is zulk
misverstand vrij algemeen.
Inderdaad vindt men in zijn gedichten, en dit is hun zwakheid en gevaar, dikwijls
een teveel aan afgetrokken begrippen, die, door hem zelf geheel tot aanschouwelijk
gevoel doorleefd, voor den ongeschoolden lezer vaak geringer emotionele kracht
bezitten, en daardoor ontmoedigen en storen. Wie het er echter voor over heeft, zich
in de levende dichterwerkelijkheid dier abstracties in te werken, ziet deze weldra
gestalte van vlees en bloed aannemen en tot tastbaarheid komen.
Tot deze tastbaarheid in Verwey's poëzie vindt men den sleutel eerst met enige
volharding. Waar hij faalt, is dit niet aan overmaat van cerebrale, doch eenvoudig
aan schaarste van poëtische kracht toe te schrijven. Maar in zijn goede gedichten
vertoont Verwey juist - tegenover de door den philosooph Theodor Lessing (Der
jüdische Selbsthass) zo meesterlijk gehekelde gebreken van het afsplitsende, zich
tegen de eigen persoonlijkheid kerende, pure intellect - de daarboven uitgaande
organische, in de eigenheid der onbewuste, algemene volkskracht ontspringende
werkzaamheid van den, harmonisch met natuur en samenleving verbonden geest.
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Bewijs te over daarvoor vindt men in de bekendste gedichten der periode na Tachtig,
welke in de latere bundels te vinden zijn, die in de Verzamelde gedichten (3 dln.,
1912) opgenomen werden. Maar ook daarna bleef Verwey veel schoons geven. Nog
in den sterken en belangrijken bundel Het Zichtbaar Geheim (1915) komen
betrekkelijk talrijke van de prachtigste gedichten voor, als: De Roerganger, De
Zangstem, Begeerte, De Voetwassching (althans de eerste 34 verzen daarvan), De
Uitredding, Zijn Aanschijn, De Regel, Nieuwjaarsmorgen. Zij behoren, wat men ook
moge zeggen, naar mijn vaste overtuiging tot het beste uit Verwey's poëzie. Uit Het
Zwaardjaar (1916) zou ik: Droomtij opnemen, als mij de schone taak opgelegd was,
een bloemlezing uit Verwey's bundels te maken. Uit De Weg van het Licht (1922)
noem ik: De Verbeelding en haar beeld IV, Het Woord en zijn stroom V, De
Kwartieren van het stille uur, Het Witte Zeil, De Gerichte Wil. De Maker (1924) en
Rondom mijn Werk (1925) bevatten veel minder hoogtepunten. In De Legende van
de Ruimte (1926) wijs ik op: Ik heb u lief. Uit De Getilde Last (1927) noem ik De
Wandeling en Aan de Strandreep V.
Ik beschouwde alleen het werk, dat ik mij herinner, en streef niet naar volledigheid,
maar wil slechts voorbeelden vermelden. In De Figuren van de Sarkofaag trof mij
een gedicht: Langs Heidelberg, dat Anthonie Donker schamper aan den tijd van
Tollens doet denken, maar waarin ik den liefelijk romantischen toon beluister, die
ook in vele verzen van Aart van der Leeuw doorklinkt. Voorts troffen mij, uit de
afdeling: Een Stem uit het Koor, de gedichten I, VIII en XII.
Dat dergelijke poëzie in de schatting van haar tijd nimmer de waardering vond,
waarop zij ruimschoots aanspraak maakt, getuigt van de willekeur der critiek en haar
onvermogen, datgene, wat een blijvende waarde vertegenwoordigt, te onderkennen,
wanneer het toevallig uit een zeer ongelijk, zeer omvangrijk oeuvre gezocht moet
worden.
Intussen dient te worden toegegeven, dat hetgeen Verwey tot de werkelijke
verrijking van onze poëzie bijdroeg, na 1915, het jaar van Het Zichtbaar Geheim,
kwantitatief en misschien ook wel kwalitatief langzamerhand wat minder werd.
Meer dan bij enig ander auteur het geval is kan heel het omvangrijk oeuvre in dicht
en ondicht, dat Albert Verwey ons heeft nagelaten, worden beschouwd als een
dichterlijke geloofs-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

264
belijdenis. Nauwkeuriger gezegd: een belijdenis van geloof in het dichterschap. Van
toen hij in zijn vroegste jeugdpoëzie het sonnet schreef:
Ik ben een dichter en der Schoonheid zoon

tot in De dichter en het Derde Rijk, het laatste gedicht, dat hij voor zijn dood
gepubliceerd heeft.
Van den bundel Aarde af heeft Verwey alles, wat hij aan poëzie heeft geschreven,
als niet op zichzelf staand, maar onderling nauw tot een organisch geheel verbonden
willen zien, waarin zich de eenheid der idee uit het leven ontwikkelde. Niemand
heeft de eigen gemoedsbewegingen minder egocentrisch ondergaan; niemand heeft
zozeer steeds opnieuw zichzelf en de eigen zangdrift tot uitgangspunt en poëtische
stof genomen, en daarbij al het persoonlijke als vanzelf in iets bovenpersoonlijks
omgezet.
Niet alleen in zijn verzen, ook in zijn theoretische uitingen is voor Verwey het
produceren steeds, een streven geweest naar bewustwording van de gronden van het
dichterschap. Men vindt het in zijn vroegste geschriften; ook in zijn laatste opstel,
een afzonderlijk verschenen tij dschriftartikel, Het Lijden aan de Tijd getiteld.
Voortgekomen en losgekomen uit Tachtig, waartegen hij zich later fel maar nooit
zonder piëteit gekeerd heeft, voelde Verwey, gelijk reeds gezegd, na de gespletenheid
van b.v.
De Ménsch moet dóód-gaan, eer de Kúnstnaar lééft
(Kloos)
een nieuw besef in zich ontwaken: dat leven en kunst niet gescheiden, maar één
waren. In zekeren zin alleen reeds hierdoor naar vóór-tachtigse tradities terugwijzend,
was Verwey zodoende tevens een nieuw en aanvankelijk eenzaam mens, een dichter
van een nieuwen tijd. Zijn veranderde gerichtheid tegenover het leven deed hem
reeds in 1910 in zijn Voorbericht tot de Verzamelde Gedichten uitspreken, dat het
gelegenheidsgedicht en de persoonlijke uitstorting voor hem identiek waren. Het
eerste was, uiteraard, tevens uiting van de grotere aandacht voor de samenleving,
welke hem eigen was. ‘Een afzijdige’ noemt hij zich in zijn laatsten verzenbundel,
en van zijn ‘noordwijksche eenzaamheid’ gewaagde hij reeds in 1903 in zijn Inleiding
tot de Nieuwe Nederlandsche Dichtkunst. Toch heeft dit betrekkelijk isolement
nimmer afgedaan aan Verwey's levendig
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deelnemen in de sociale tijdsphenomenen die zich aan hem voordeden. Die aandacht,
welke bezonnen distantie niet uitsloot, was noodzakelijkerwijze het natuurlijk bezit
van iemand, voor wien het dichterschap de hoogste taak van geestelijk leiderschap
in de maatschappij betekende.
Van dien gezichtshoek uit, en in overeenstemming met den aard van zijn aanleg,
waren het nooit onmiddellijke, polemische reacties, welke de samenleving in dit
‘strijdbaar dichterschap’ teweeg bracht. Wijsgerige bespiegeling, de centrale idee
der poëtische ‘verbeelding’ bleven grondslag van Verwey's verzen ook waar zij
(soms zelfs epigrammatisch) actuele aanleidingen niet versmaadden, gelijk de
zonsverduistering van April 1912, aspecten van den wereldoorlog, het geschil over
het Dampaleis, of de verloving van Prinses Juliana. Verschillende dichters uit de
school van De Beweging, vooral Jacob Israël de Haan en Th. van Ameide, hebben
onder zijn invloed het daarvóór geminachte gelegenheidsgedicht weder opgenomen.
Dat niettemin een figuur als Verwey torenhoog boven staatszucht en partijstrijd
verheven is gebleven, gaf ik hierboven reeds te kennen. Het politieke standpunt
immers, evenals het wetenschappelijke, het economische enz. is in zijn ogen steeds
eenzijdiger, onvollediger, specialer, minder centraal geweest dan dat van den dichter,
hetwelk al deze veronderstelt, in zich sluit en te boven gaat. Zulk een houding heeft
het ook mogelijk gemaakt, dat men Verwey, ondanks zijn onverbiddelijk stelling
nemen tegen de algemene Duitse mentaliteit in de Kölnische Zeitung met grote
bewondering herdacht zag; ook in de Frankfurter Zeitung waar voornamelijk bij zijn
geestverwantschap en betrekkingen met Stefan George werd stilgestaan.
In 1919 kwam het tot een breuk met George; de vervreemding van den vriend
was, naar men in Mijn Verhouding tot Stefan George kan lezen, reeds aangevangen
in den oorlog door de tegenover dezen niet genoeg afwijzende houding van diens
‘Kreis’. Maar in een gesprek verklaarde Verwey mij: ‘George ervoer dat niet de
nieuwe religie, waarvan hij gedroomd had, was gekomen, maar alleen nieuwe
machtsverhoudingen. Wel trachtte een Bertram de gelijkheid van die beide te betogen,
maar George heeft daar nooit iets van willen weten’.
Men kan slechts vermoeden, met hoeveel deernis en leed Verwey in 1935 (in den
bundel Het Lachende Raadsel) het gedicht George's Laatste Bezoek aan Bingen heeft
geschreven; ook in het abstractere, symbolische De Dichter en het Derde Rijk komt
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een toespeling op diens lot voor. Verzen als nr. 7 en 8 van De Nieuwe Straat in den
genoemden gedichtenbundel zijn overigens een duidelijker, onomwondener, openlijker
uitspraak en veroordeling dan Verwey ooit over dit onderwerp gegeven heeft. Zij
werden het jaar daarop in denzelfden geest gevolgd door het gedicht Melchior Lechter
in Verwey's prachtigen laatsten bundel: In de Koorts van het Kortstondige.
De Dichter en het Derde Rijk bevat een niet minder radicale afwijzing, zij het in
meer philosophischen en zinnebeeldigen trant. Men gevoelt door den wijzen en
voornaam bezadigden toon heen van dit gedicht een vuur, een hartstocht en een
overtuiging, welke dit mannelijk plechtige stellingnemen tegen het Duitse
nationaal-socialisme, uit naam dier hoogste menselijke visionaire zekerheid: het
dichterschap, in hoge mate indrukwekkend maken.
Ik wees op de eenheid van mentaliteit, welke tussen Verwey's poëzie en de inzichten
zijner theoretische geschriften bestaat. Daarom is het goed, de beide laatste publicaties,
welke hij heeft nagelaten, tezamen en in verband te beschouwen: zij werken
verhelderend op elkander.
Het Lijden aan de Tijd richt zich tegen het pessimisme, dat grote hedendaagse
cultuurphilosophen als Spengler en Huizinga -die overigens niet genoemd wordenheeft bevangen. De opgewekte uiting der blote verwachting dat ‘de onvrijheid’ ‘toch
niet eeuwig duren’ kan, en nogmaals ‘het gezonde vertrouwen’ ‘dat waanzin niet
duren kan’ werken daarin niet erg overtuigend. Maar zeer overtuigend zijn de
beschouwingen, welke tegelijk uitgangspunt en resultaat dier verwachtingen zijn.
Beter dan ze op den voet te volgen lijkt het mij, ten einde tot de lectuur van dit essay
op te wekken, er het een en ander, vrijwel zonder commentaar, aan te ontlenen.
De dichter begint met er op te wijzen, dat hij door zijn leeftijd en zijn werkkring
persoonlijk los staat van de door tijd en samenleving gestelde problemen: ‘Ik kan de
tijd loslaten en toezien hoe hij zich ten goede of ten kwade verandert’. Twee
categorieën lieden lijden aan de wereld. ‘De enen klagen over de ondergang van wat
ze als kultuur beschouwen. De anderen dromen van een of meer nieuwe kulturen,
door een wonder uit het niet te stampen of door een uitverkorene opgelegd.’
Maar de auteur doet een beroep op het instinct (zonder er rekening mee te houden,
dat het vooral de overheersing der in-
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stincten is, waardoor wij in de impasse gekomen zijn). ‘Ik acht alleen die geesten
van betekenis - het hoeven volstrekt geen grote geesten te zijn - die dat leed weerstaan
en aan de eerst afwerende en daarna scheppende vermogens van de menselijke geest
- vermogens dus die het eigendom van allen zijn - onvoorwaardelijk geloof hechten
en er vertrouwen in stellen.’
Beide hierboven bedoelde groepen van pessimisten zijn volgens den schrijver tot
hun dwaling gekomen door ‘een overschatting van de nationaliteits-waarde’. Een
merkwaardige en veelbetekenende uiting, wanneer men bedenkt dat Verwey altijd
nationalist is geweest - zij het ook zonder een spoor van bekrompen chauvinisme.
Hij wijst dan ook in aansluiting hierop aanstonds op de hogere eenheid der
‘bovenvolkelijke verbanden’. ‘Dat de staatslieden zulk een eenheid nog niet kunnen
teweegbrengen mag voor dichters en schrijvers geen reden zijn om haar mogelijkheid
niet in het oog te houden. Zij, meer dan wie ook, kunnen zich gelijk voelen aan die
piloten van verkeersvliegtuigen, die geen grenzen erkennen, omdat ze de
belachelijkheid er van leerden inzien, hoewel ze tevens, elk in zijn land, hun eigen
kleine thuis weten, waartoe ze na iedere vlucht terugkeren.’
En iets verderop heet het: ‘Dat Europa, Azië, Afrika, Amerika en Australië op 't
ogenblik gelijkelijk belang hebben bij iedere grote strijd, op welk deel van de aarde
die ook uitbreekt, is misschien het overtuigendste teken dat een wereld-eenheid in
wording is, ja bestaat, - al is het tevens het meest paradoxale. Vrede zal misschien
altijd een schone droom blijven, maar de wereld-eenheid, niet alleen als conceptie,
maar als feit, hoeft niet op haar te wachten. Zij leeft ondanks de oorlogen en is tegelijk
ons grootste geestelijk bezit en onze grootste stoffelijke werkelijkheid’.
In vroeger tijden hadden de dichters een beperkter gemeenschap. ‘Hun landsgrenzen
waren eng en hun volk inspireerde hen. De omringende wereld had alleen toevallige
en plaatselijke beteekenis. Dat die wereld in haar geheel eens het allesbeheersende
feit en de grote drijfkracht van dichterlijk werk zou zijn. vermoedden zij niet.’
Als de dichter ‘werkelijk een bewuste geest is, moet hij zich voelen als de soldaat
van een toekomstige tijd’. Shelley noemde hem een wetgever. ‘Natuurlijk niet een
wetgever in zake van burgerlijk en strafrecht; maar, als vormgever van het menselijk
gevoels- en verbeeldingsleven en als belichamer en verkondiger van ideeën, een
wetgever in zake van leven en denken. Welke
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vorm dood, welke doelloos is; welke woekert op ouder leven, welke oorspronkelijk
leven belichaamt; dit is wat hij vraagt als men de verschijnselen vóór hem stelt, en
hij wijst ze af of aanvaardt ze naarmate ze minder of meer aan dit laatste criterium
beantwoorden. Zijn gedichten zijn in wezen niet anders dan zulk afwijzen en zulk
aanvaarden.’
Zijn toetssteen daarbij - Verwey voert hier het begrip in dat hij steeds als de kern
van het creatieve heeft beschouwd - is de dichterlijke verbeelding. ‘Want de
verbeelding is het menselijk grondvermogen, het vermogen van, buiten alle abstracties
om, iets te zien en daardoor te kennen. In zichzelf onkenbaar beleven wij haar eerst
op twee wijzen: door de tijd die ons leven als een reeks, door de ruimte die het ons
als een uitgebreidheid kennen doet. Zij is alle mensen eigen en alle mensen denken
de tijd en zien de ruimte. In die beide grondvormen beleven zij al het andere en in
veel opzichten met een merkwaardige samenstemming. De dichter onderscheidt zich
van anderen allereerst hierdoor, dat hij dit vermogen zuiver houdt en het niet door
redenering en afleiding laat vervangen en verduisteren.’
Dacht Verwey hier aan Kant's categorieën?
‘De dichter verdedigt dus een natuurlijk instinkt, als men het instinkt wil noemen,
maar men kan ook zeggen het natuurlijk Verstand, dat men niet met logische
verstandelijkheid verwarren moet.’
Ik herinner in dit verband aan Ter Braak's mooie opstel Het Instinct der
Intellectueelen, in zijn bundel Het Tweede Gezicht. Albert Verwey herinnert er dan
aan, hoe Dante en Milton hun werk in onvrijheid en armoede maakten, ‘zoals de
hoogste wijsheid van zijn eeuw leefde in de slaaf Epictetus’. ‘Dit is het vooral wat
mij wantrouwend maakt tegen hen die van ondergang van een kultuur spreken. Zij
letten op het zichtbare, op het gevestigde, op het verspreide en vermenigvuldigde.
Kultuur noemen zij de ontwikkelingsgraad van de ogenblikkelijke menigte. Maar
iedere beschavingstoestand heeft een onderstroming.’
Ten aanzien van de ondergangsverwachtingen meent de schrijver dan ook, ‘dat
men niet met de resultaten van onderzoek te doen heeft maar met de bespiegelingen
van een gestemdheid. Die gestemdheid - ik zei het al - moet worden weerstaan,
uitgeworpen, als romantiek en sentimenteel uit de tijd geacht’. En Verwey, die aan
het slot van zijn betoog van zijn verering voor Spinoza gewaagt, concludeert met dit
mystieke getuigenis: ‘Onze wijsheid is ten slotte niets als zij enkel gebouwd is op
de
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ervaring van de enkeling. Sterker dan deze is de ervaring die in elk natuurlijk hart
geschreven staat: het leven, hoe verdeeld het zich ook in talloze enkelingen te kennen
geeft, is in zichzelf één enige leedloze werkelijkheid en werkdadigheid. Bewijsbaar
of niet, door de gebeurtenissen weersproken of niet, het geloof eraan is het kenmerk
van de gezonde mensegeest en wie eraan gelooft heeft deel eraan.’
Met betrekking tot De Dichter en het Derde Rijk wil ik mij thans ten zeerste beperken.
Na de algemene inleiding, welke ik tot een recht begrip ertegenover van nut achtte,
en na hetgeen uit Verwey's laatste essay is meegedeeld, wil ik afzien van de ontleding
en van een synopsis van dit gedicht, en wederom volstaan met het geven van enkele
fragmenten. Zij mogen een aanleiding zijn, dit tegelijk nuchtere en bezielde werk
ter hand te nemen waarin ons een zelfde zekerheid, een zelfde vertrouwen op de
verborgen helende krachten der mensheid treffen als in Het Lijden aan de Tijd. De
stoere, sterke trochaeïsche blank verses, niet zeer op aanschouwelijkheid of
voortdurende welluidendheid gericht, maar doorzichtig van structuur, en vast en
breed van gang, dragen in hun imposante soberheid een gedachtenontwikkeling welke
nu met enige inspanning en concentratie wel voor de meeste lezers te volgen is. Ik
zal er dan ook niet door omschrijvingen of toelichtingen den dichterlijken gloed aan
ontnemen. Waardig maar met dwingende stelligheid plaatst de dichter de gemeenschap
der dichters, het vierde rijk, ‘boven 't derde rijk van de geschaapnen’.
Zing ik luide uit mijn verloren verte,
Hopend dat de levenden het horen,
Dat de levenden en doden 't horen,
Dat het de ongeboornen horen, - horen
Hoe ik zing voor u, voor hen, voor allen
Een uitdagend lied naar nacht en leegte.

Nog een karakteristieke passage uit den derden zang:
Want wat dichters
Onverwoestbaar dragen is de vrijheid;
Die is 't licht in ogen en in liedren:
Zonder die is 't zonlicht zwart en duister.
Luister niet naar Macchiavelli's spreken:
De eigenbaat de draad om 't volk te kluistren.
Breek dat rag en leg aan gouden koorden
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Van de vrijheid volk en staat voor anker.
Volken waar een dichter niet kan leven,
Staten waar een dichter niet wil sterven,
Zijn vervallen tot het puin van de aarde,
Tot het molm dat laatren mogen keren
Eer de wind van zee verstikte kiemen
Weer doet spruiten en de dampkring zuivre.
Hoor dit, gij verscholenen in holen:
't Minste lied dat ge in 't verborgen neuriet
Is veel meer dan 't wachtwoord van uw leiders,
Is veel sterker dan de opzienerszwepen
Die uw lenden nijpen tot de dwangtaak.
Zing het zachtjes, geef het ongesproken
Voort in de adem, voort aan al wie aadmen
Rondom u: eer gij het weet zal 't klinken.
Luiden zal het tussen al uw bergen
Zonder dat men weet vanwaar gekomen.
En de dwingland voor gesloten ramen
Zal het horen en zal bleken, beven,
Omdat gij ontwaakt zijt, lof- en strijdzang
Van het oninlijfbre Rijk, het Vierde,
Waarvoor alle stukwerk breekt en kruimelt.
Zo mijn zang, tarter van nacht en leegte.
Zo mijn zang, waaruit de toekomst groot wordt.
Zo mijn zang, die alle volken, staten,
Bindt in 't zelfde net als de gesternten.

Tot besluit de laatste dertien verzen van het gedicht:
Wie met plompe handen
Toegrijpt en in gril of waan van weten
Het gewordne meestert, kan verdelgen,
Scheuren, en een poos zijn schijnbre nieuwbouw
Gronden op 't afgrondige: uit diepste diepten
Rijst aanstonds de zang waarvoor zijn muren
Duiklen, rijst de nieuwe en ware wording:
Volk en staat en zede. Ik heb mijn armen
Opgeheven en 't Heelal getuige
Dat ik één ben met zijn orde. Storten
Zie ik wat verwaanden bouwden. Nooit nog
Werd de wet die alles bindt gebroken.
Nooit nog bleef gevest een bouw van Babel.

1931; 1937
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Albert Verwey, De dichter en het Derde Rijk. Een gedicht. Santpoort, Uitg. v.h. C.A.
Mees, 1936.
Albert Verwey, Het lijden aan de tijd. Antwoord op een vraag van de
Kouter-Redactie. Santpoort, Uitg. v.h. C.A. Mees, 1936

Karel van de Woestijne
Van enkele werken, welke over Karel van de Woestijne handelen, zullen hier een
drietal worden besproken.
Over het boek van den priester-letterkundige Joris Eeckhout wil ik kort zijn. Want
het is met beminnelijke hartelijkheid, en klaarblijkelijk even onbegrensde als
oncritische bewondering geschreven, en heel veel meer goeds is er niet over te
vertellen. Het heeft anderzijds zo ontwapenend weinig pretentie, dat het niet nodig
is, uitvoerig en gestreng in zijn tekortkomingen te treden; een populair ‘boek voor
allen’ wilde de schrijver, blijkens de voorrede, geven.
Mij heeft het minder bevallen dan Eeckhout's soms nogal aardige persoonlijke
Herinneringen aan Karel van de Woestijne (1930), waarin hij minder hoog greep.
De vele noten, de onverteerde belezenheid en de wat schools aangebrachte
documentering doen hier zijn overgrote naïveteit al te duidelijk aan het licht treden,
bij afwezigheid van positieve kwaliteiten.
Daarenboven worden wij op tal van de banaalste gemeenplaatsen vergast, in dezen
trant: ‘In de grootsche kathedraal van onze Nederlandsche Taal, hebben voor dezen
weinig organistvirtuozen ons op zulke heerlijke orgelkoncerten onthaald!’ Zonderling
is ook vaak de taal, gelijk dit vreemde Nederlands in een noot: ‘Laat ik den lezer
mogen verzenden naar het opstel...’ enz. Nu in groeiend aantal de Vlaamse auteurs
zich in hun geschriften op een toenemende vertrouwdheid met het zuivere gebruik
van ‘de grootsche kathedraal’ enz. (zie boven) toeleggen, zullen wij onbedoeld
komieke effecten als van den verzonden (renvoyer: verwijzen) lezer wel
langzamerhand zien uitsterven.
Dit werk, weinig indringend en niet vrij van misvattingen en bekrompenheden, is
overigens door de hierboven vermelde edelmoedige gevoelens, waaruit het ontsproot,
toch niet onsympathiek. Het behandelt eerst de poëzie, dan het proza, dan den
critischen arbeid. De vele citaten, gedeeltelijk uit ongebundeld
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werk, en tot alle drie genoemde categorieën behorend, zijn er eigenlijk het beste van;
ook bibliografieën van en over den dichter geven er waarde aan.
Eén enkele opmerking ten slotte. In een van zijn noten geeft Eeckhout te verstaan,
dat Karel van de Woestijne op zijn veertiende jaar reeds op De Nieuwe Gids was
geabonneerd en verzen van Kloos overschreef. Bedoelt hij hier niet: zijn zeventiende
jaar?
Met het boek van Urbain van de Voorde hebben wij de eerste poging gekregen tot
een brede samenvatting van de figuur van Karel van de Woestijne, haar wezen,
waarde en betekenis, haar wording, groei en uiteindelijke gestalte. Definitiefs valt
er, bij zo geringen tijdsafstand, nog niet over den dichter te zeggen, en op vele punten
verschil ik ten aanzien van methode, ontleding, waardeschatting en gevolgtrekkingen
met Van de Voorde van. mening. In ieder geval heeft Van de Voorde echter een
begin gemaakt met het zoeken naar een volledig beeld van den dichter; het werd tijd
dat de tegenwoordige generatie zich rekenschap ervan begon af te leggen, wat zij
hem verschuldigd is. En dit op een plan, dat discussie mogelijk maakt.
Niet, dat ik mij hier breed-uit in zulk een discussie zou willen begeven. Critiek
over critiek, in den regel reeds een onvruchtbaar bedrijf, is, zelfs nu zij misschien
wel zin zou hebben, in dit geval onbegonnen werk, wegens de uitgebreide
documentatie welke zij vereist. Ik zal mij dan ook voornamelijk moeten bepalen tot
de taak, den gedachtegang van dit essay overzichtelijk weer te geven, met af en toe
een kort critisch commentaar. Daartoe moet ik mij veroorloven vele aanhalingen te
geven, iets waarvoor ik van tevoren de toegeeflijkheid van den lezer inroep.
Urbain van de Voorde is een essayist uit de school van Dirk Coster: zijn stijl is
somwijlen te gezwollen, vaag en welsprekend. Het boek situeert Van de Woestijne
psychologisch in het kader van zijn tijd. De neo-romantiek van de drie, vier decennia
vóór den oorlog, aldus ongeveer het betoog van Urbain van de Voorde, gaf de
pogingen der romantiek op tot een verzoening van ziel en stof. ‘Het’ (de auteur
bedoelt: zij - V.E.v.V.) ‘wendde zich geheel van de reëele wereld af om te vluchten
in een rijk van droom, roes en dood’. De ziel trok zich buiten bereik terug uit een
onmogelijk compromis en liet, in haar hoogmoedige afzondering, het terrein vrij aan
een materialistische
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en gemechaniseerde wereld, welker machten dus geen tegenstander meer te bestrijden
vonden. In ‘wezen daemonisch en tot vernietiging en chaos bestemd, keerden zij
zich weldra tegen zichzelf in een der vreeselijkste conflicten, die ooit het aangezicht
der aarde hebben verwoest’: den oorlog van 1914.
Het symbolisme was, in de litteratuur, het teken van deze vlucht. Het was, ook in
Frankrijk, in wezen noordelijk (men kan ook zeggen germaans) van aard, evenals
de gothiek was geweest. ‘Het dualisme dat aan deze gefolterde kunst ten gronde ligt
is eigen aan het probleem-beladene Noorden, dat zich steeds vreugdeloos over het
leven bezint.’ De zuidelijke harmonie van ziel en lichaam kent zij niet. Vooral erotisch
blijven bij den germaan ziel en zinnen dualistisch gescheiden. Zijn cultuur is een
vergeefs smachten om natuur en werkelijkheidservaringen met de psyche en de
levensvreugde te verzoenen en te verenigen; misschien een Goethe alleen gelukte
dit. De ziel op aftocht voor een voortschrijdende wetenschappelijke techniek, ver
van de evenwichtige levensharmonie der romaanse volken - ziedaar de genesis van
de ontwerelde symbolistische poëzie, gelijk de schrijver haar, wellicht niet volkomen
nieuw, maar synthetisch, helder en overtuigend beschouwt.
Gelijk Maeterlinck wordt dan Van de Woestijne in de volgende hoofdstukken als
een van de belangrijkste dragers van deze richting geschetst. Deze laatste gevoelt te
Gent de eigenaardige atmosfeer waarin het ideaalloze utilitarisme vlak naast maar
scherp tegenover den ‘nog intens levenden gothischen geest van het oude Vlaanderen’
leeft. Rechtstreeks acht Van de Voorde den dichter door den invloed van de Franse
symbolisten evenmin bevrucht als de andere buitenlandse geestverwanten,
Maeterlinck, George, Von Hofmannsthal of Rilke, dat waren: er was alleen ‘analoge
voedingsbodem’.
Des dichters eerste bundel, Het Vaderhuis, gaf volkomen de geestesgesteldheid
weer ‘die in het laatste kwart der verleden eeuw en later nog in de lucht hing en aan
de intellectueele jeugd dier dagen zoo eigen was als haar eigen vleesch en bloed’.
Daartoe ‘had hij zich een taal moeten scheppen van een sensitiviteit als nog niemand
in Vlaanderen had geschreven’.
Tot zover kan ik mij met de uiteenzettingen van den schrijver verenigen. Niet meer
echter, wanneer hij in Van de Woestijne's bovengenoemd debuut het hoogtepunt van
diens gans poëtisch oeuvre ziet en, gelijk ook enkele anderen deden, in zijn helen
verderen ontwikkelingsgang een neergaande lijn waarneemt.
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Overigens: à chacun son goût, het heeft geen zin hierover te strijden. De these van
Urbain van de Voorde is een mogelijke opvatting, welke ik niet deel, maar die toch,
hoezeer uiteraard ietwat te schematiserend, naast andere haar recht van bestaan heeft.
Verklaard wordt Van de Voorde's voorkeur doordien men zijn eigen aanleg erin
terugvindt. Den verzen van De Gulden Schaduw, in welke hij ‘een overvloed van
sensitieve gewaarwordingen, waarbij de bloei der ziel wordt overwoekerd’ aanwezig
acht, verwijt hij n.l. dat zij ‘minder vervagend en verzwevend’, ‘concreter en
aardscher’ zijn geworden, juist iets waarvan men kon verwachten dat een dichter en
essayist als Van de Voorde zich erover zou beklagen. En op een andere plaats stelt
hij de poëzie van Het Vaderhuis, ‘zwevend en subtiel’, tegenover die van De
Modderen Man, waar het accent ‘rauw en bitter, schrijnend en hard’ heet Maar is dit
niet een aanwijzing dat de dichter met zijn tijd kon mee-evolueren en, tot scherper
vormgeving gerijpt, met dien bundel zijn moderne phase was ingegaan? Van de
Voorde weerspreekt mijn mening dat het auditieve element bij dezen dichter over
het visuele zou domineren, maar meent dat diens zintuigen vooral sensorieel zijn.
Hij vergelijkt des dichters gevoel in De Gulden Schaduw met dat der Vlaamse barok.
Dergelijke overwogen meningen zijn mij in elk geval liever dan een als deze, over
De Modderen Man: ‘Ik ken geen verzenboek, waar de daemonische bezetenheid van
het vleesch, waar de doem en de klagelijke armoe van den louter physischen
liefdedrang zoo somber, aangrijpend en onthutsend wordt vertolkt’. In zijn
schromelijke overdrijving is zulk proza weer geheel, als een pastiche zo getrouw, in
den stijl van Coster. Verderop in het boek, b.v. waar ‘de Gregoriaansche muziek ons
wezen met de huiveringen der laatste diepten bevangt’, vindt men soortgelijke staaltjes
van holle grootspraak.
Maar hieraan dient aanstonds te worden toegevoegd, dat de auteur daartegenover
zeer belangwekkende gezichtspunten opent. Zo b.v. waar hij meent dat het schrijven
van Interludiën heeft bijgedragen om des dichters stijl, van De Modderen Man af,
‘grondig te wijzigen en het symbolistisch element in zijn later werk te verdringen’.
Dat de ‘aangehouden klankherhalingen’ waarmee des dichters vroegste poëzie een
‘vague à l'âme’ wist te suggereren, wanneer zij hebben ‘plaats gemaakt voor strakke,
klaar bewuste bezonkenheid’, Van de Voorde inmiddels niet beletten die vroegste
poëzie boven alle latere te stellen, blijft echter wonderlijk.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

275
‘Nooit heeft van de Woestijne gezongen van de ziel der vrouw’, verklaart de auteur
enigszins apodictisch. Daar ‘de overmachtige hunkering naar de vrouw niet door
zielsliefde kon worden gelouterd, vroeg hij de loutering aan de smart’. Deze laatste
opmerking is stellig ingenieus, maar belicht des dichters sensualisme te eenzijdig.
Schrander maar gezocht, en m.i. veel te ver gaand, zoekt Van de Voorde de oorzaak
in het nu volgend, vierde hoofdstuk daarvoor aan te wijzen. De tragiek van des
dichters liefdeleven schrijft hij toe aan ‘een gestoord evenwicht tusschen ras en
cultuur’, en wel bepaaldelijk ‘aan den noodlottigen Franschen invloed’. ‘Verrijking
en aanwinst van ons gevoelsleven blijkt dit Fransche import echter geensdeels te
kunnen heeten’, lezen wij een paar bladzijden verder; in het cultuurverschijnsel dat
's dichters kunst is ‘zien wij een der voornaamste elementen zijner menschelijkheid
onder Franschen invloed ontaard’.
Hier komt nu de aap der rassendiscriminatie uit de mouw. Of is het niet dwaas,
wanneer deze auteur zonder enigen humor naar politieke, anthropologische en
ethnologische verklaringen grijpt voor het sexuele element bij een individualist als
Van de Woestijne? De ‘Germaansche volkeren (zijn) ten deze de waarachtige
erfgenamen van het Platonisch Griekendom’. ‘Men mag zeggen, dat over het geheel
de Fransche erotiek een eenheid vor`t, waarvan de Germaansche gespletenheid in
zinnelijke en onzinnelijke liefde totaal vreemd is.’ Treffende opmerking misschien;
maar heel de, wellicht zeer actuele doch arbitraire, tendentieus eenzijdige en
ingewikkelde uiteenzetting, waarmee Van de Voorde naar een rassentheorie grijpt
welker speculatief karakter in het oog springt, had m.i. in een verhandeling over den
dichter Karel van de Woestijne beter achterwege kunnen blijven. ‘In de erotische
lyriek der Germaansche volkeren vinden wij doorgaans een uitgesproken geestelijk
element.’ Wij vinden ‘dit element van zielsliefde inde Germaansche culturen steeds
terug’. Wanneer bij de Fransen het aardse liefdegevoel verloren gaat ‘wordt het niet
door een geestelijk element mee gered in den droom: het verkeert ten slotte in cynisme
en perversie’. Langs ‘den omweg eener niet geassimileerde Romaansche
levensharmonie’ verviel Van de Woestijne's persoonlijkheid weer in ‘het overgeërfde
Germaansche dualisme’. Maar de Germaan weert ‘de zinnelijkheid uit de lyriek (...)
omdat hij haar cultureel van lager allooi acht’; en Van de Woestijne gaat van haar
uit, zonder de latijnse lichtheid evenwel.
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In De Modderen Man ‘is alleen sensueele hartstocht, de gisting van het bloed en het
eindeloos spel van begeerte en van verzadiging’, roept deze essayist afkeurend uit,
maar al ware dat zo, hetgeen ik ontken, dan zou hij nog moeten aantonen, dat deze
stof minder tot poëzie, of tot mindere poëzie, moest worden en werd, dan welke
andere ook. Thans dient dit alles tot de conclusie dat van genoemden bundel af iets
van het beste uit de aanvangslyriek ontbreekt. In tegenstelling tot onze beste
poëziecritici meent Van de Voorde: ‘aan de hooggespannen verwachtingen hebben
deze laatste bundels niet beantwoord.’
Van het ogenblik af dat de schrijver over den bundel God aan Zee komt te spreken,
wordt dan helaas zijn maatstaf steeds moraliserender. In het fraaie Beginselen der
Chemie vindt hij wonderlijkerwijs een ‘veelal onsmakelijke fantasie’ waaraan z.i.
‘ongetwijfeld een psychische aberratie ten gronde ligt’. En termen als ‘het mystisch
woord’, ‘zielsascese’, ‘louteringsvermogen’ worden tot criteria gesteld in plaats van...
de poëzie!
Tot dit laatste criterium komt dan echter de auteur toch in zijn slothoofdstuk nog
wat terug. Pertinent onjuist lijkt het mij echter, te poneren dat in de beide laatste
bundels de nieuwe atmosfeer ‘meer door het uitgangspunt van den aandrift dan door
een ontwikkeling der inspiratie of door een vernieuwing der middelen’ ontstaat.
Reeds de herhaaldelijk daarin aangetroffen volkslied-motieven spreken dit voldoende
tegen. Het zou echter te ver voeren dit hier toe te lichten.
Minder billijk lijkt mij ten slotte de, hoe voorzichtig ook geformuleerde, opmerking:
dat men Van de Woestijne ‘wellicht, van een zeker standpunt uit, (kan) verwijten,
zich Vlaanderen's ontvoogdingsstrijd maar luttel ter harte te hebben genomen’. Dat
zag de kinderlijk eenvoudige Eeckhout in zijn Herinneringen toch beter: ‘Er zijn
andere wegen om zijn volk te dienen, dan de kronkelwegen der politiek. Woestijne
volgde den koninklijken weg van den dichter, en heeft meer en doeltreffender werk
voor zijn volk gedaan dan een groot aantal politici samen’. En in zijn hierboven
vermeld werk wijst hij erop, dat de dichter Nederlands schreef hoewel hij tot de
verfranste burgerij behoorde, en dat hij de Vlaamse beweging schitterend diende
doordat hij haar taal, die ‘gansch het volk is’, ‘ten aanzien van de heele kultureele
wereld opvoerde tot een uitdrukkingsvolkomenheid, waarvoor noch geest noch hart
langer geheimen behouden’.
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Het groot opgezette werk van Dr. Rutten, deel uitmakend van de serie Bibliothèque
de la Faculté de Philosophie et Lettres de 1'Université de Liège, behandelt in
chronologische orde de bundels van den dichter. Een hoofdstuk Eerste gevoeligheid
en Eerste Werk gaat voorop; het is voornamelijk van biografischen aard, waarbij ook
de aan den eersten bundel voorafgegane, nog niet tot een volledige uitgave verenigde
jeugdgedichten ter sprake komen. Buiten de chronologische orde om, wijl hij ze niet
tot des dichters ‘constructieve lyriek’ acht te behoren, bestudeert de auteur Substrata
en Het Zatte Hart in het zesde hoofdstuk, waarop een slothoofdstuk tracht ‘een
synthetisch beeld te geven van mensch en dichter’. ‘Een systematisch onderzoek van
Karel van de Woestijne's lyriek’, aldus het Woord Vooraf, ‘werd tot dusver nog niet
ondernomen’; men dient daarbij in aanmerking te nemen dat het desbetreffende werk
van Urbain van de Voorde in boekvorm verscheen, toen dat van Dr. Rutten ter perse
was. Deze heeft er echter hier en daar zijn houding nog tegenover kunnen afbakenen.
Reeds ten aanzien van den opzet van Dr. Rutten moet ik met het maken van een
voorbehoud beginnen. Principieel komt het mij onjuist voor, een onderzoek naar De
Persoonlijkheid van Karel van de Woestijne - aldus de titel van het zevende hoofdstuk
- te beperken tot zijn lyrische poëzie; vooral bij hem is haar onderscheid van de
prozawerken psychologisch niet wezenlijk; ja, de volkomen verklaring van de ene
is zonder de andere niet recht mogelijk.
Niet gerechtvaardigd lijkt het mij voorts, de behandeling van Het Zatte Hart uit
die van de trilogie te lichten. Dat de bundel afzonderlijk het licht zag, is aan toevallige
omstandigheden - een verzoek van Palladium - toe te schrijven; anders zouden, naar
mijn overtuiging, deze gedichten stellig mede deel hebben uitgemaakt van het
Drie-Luik.
Dat, tot beter beg-ip van de lyriek, niet ook bij de meer epische poëzie wordt
stilgestaan, komt mij eveneens minder juist voor. Alleen Interludiën I wordt (blz.
156) even genoemd; Interludiën II en Zon in den Rug nergens; ook een verwijzing
naar den invloed der vertaling, in rhythmisch proza, van de Ilias had niet mogen
ontbreken.
Afgezien dan van deze bedenkingen tegen den opzet is de belangrijkste vraag,
welke zich voordoet, of dit uitvoerige werk, zoals het vóór ons ligt, als een verrijking
beschouwd kan worden van de reeds vrij omvangrijke maar nog niet zeer gewich-
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tige litteratuur over Karel van de Woestijne. Stellig is dit het geval voor dengeen,
die vooral over de feitelijkheden ingelicht wenst te worden. Dit boek is uitermate
gedocumenteerd; het is, binnen de - naar mijn inzicht nu eenmaal te nauw - getrokken
grenzen zeer volledig; de auteur toont zich goed thuis in de geschriften omtrent zijn
onderwerp, en hun talrijkheid blijkt uit de bibliografie van de door hem geraadpleegde
werken en opstellen. Maar het brede beeld, dat Math. Rutten ons toont, is vlak
gebleven: het is nergens verdiept, het mist relief. Want zijn toon, die van een
academische dissertatie, tenzij hij werkelijk oorspronkelijke vindingen en denkbeelden
draagt, is toch niet de geschiktste om het wezen van een dichter te benaderen. Op
zoek naar (om bij het veel misbruikte woord te blijven) ‘de persoonlijkheid’ van den
dichter kan men van zijn leven uitgaan of van zijn werk. Men kan, in het eerste geval,
een nauw verband trachten te leggen tussen de lyrische uitingen en biographische
bijzonderheden. Ik voor mij bewonder dit procédé niet, daar het essentiële, blijvende,
‘eeuwige’ van het dichterleven in de poëzie is overgegaan, zodat de toevallige
grondslag van het particuliere voor de indiscrete nieuwsgierigheid van den
onderzoeker onaanraakbaar behoort te blijven. Behalve natuurlijk voorzover het
onontbeerlijk mocht zijn om, door middel van des dichters psychologische
werkelijkheid, zijn poëzie te verstaan - hetgeen overigens op een ontoereikende
poëtische werkelijkheid wijst.
Dr. Rutten is met biographische parallellen sober genoeg. Hij wilde geven een
‘intern onderzoek van den levensinhoud; geen externe geschiedenis’ (Woord Vooraf).
Niet van den levensloop maar van het werk gaat hij dus uit. Een verrassend en
verdiepend licht op een lyrisch oeuvre werpen is echter nog iets anders dan omtrent
dit oeuvre mededelingen te verstrekken van feiten, welke men er bij kennisneming
zonder moeite zelf in kan vinden. In schijn moge de laatste methode een
wetenschappelijker aspect hebben, zij zal ons geen stap nader brengen tot de kern
van het werk. Daarvoor is niet een paedagogisch docent nodig. maar iemand met een
rijke en diepe kennis van het leven. Dat kan slechts wie zelf iets van den dichter
heeft: het intuïtieve, het inspiratieve, de suggererende kracht, het congeniale
taalgebruik, en, bij volkomen onbevooroordeeldheid op religieus, ethisch en sociaal
gebied, vooral het divinatorisch vermogen ten aanzien van die onbewuste zielslagen
waarin de andere mensen noch durven noch kunnen doordringen en stem vinden.
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In deze opzichten kan ik dit nieuwe werk over De Lyriek van Karel van de Woestijne
niet geslaagd achten. Dr. Rutten's ietwat schoolse wijze van analytische paraphrase
of paraphraserende analyse der afzonderlijke gedichten brengt ons deze verzen niet
nader. Zij is overbodig: ieder ontvankelijke voor poëzie leert uit de gedichten zelf
hun aard veel beter en duidelijker kennen. De psychologische ‘inhoud’ van poëzie
is nu eenmaal, van nature, niet met andere woorden te vertellen; tot gevoel voor haar
waarde kan nog eerder een verstechnische ontleding voorbereiden. Maar die mist
men. De vele Costeriaanse superlatieven kunnen niet als zodanig gelden; ook kunnen
de te vage en algemene opmerkingen over Van de Woestijne's techniek, welke men
hier en daar aantreft (b.v. blz. 216 e.v. over God aan Zee) niet als zodanig worden
aangemerkt.
Een van Rutten's grondgedachten, waarop hij herhaaldelijk terugkomt, is het
constructieve karakter van deze lyriek. Niet tevreden uit de reeksen en indelingen
van de bundels, hun opeenvolging en samenhang, tot een bepaalden
ontwikkelingsgang van 's dichters zieleleven te willen besluiten, waarbij hij tot veel
te positieve, ongecompliceerde, begrippelijke en logisch passende gevolgtrekkingen
komt om de realiteit juist te interpreteren, wil hij ook nog een bewusten en overwogen
bouw in den internen en onderlingen samenhang dier bundels demonstreren. Ongeveer
zoals men dien bij Verwey mag veronderstellen (men zie echter de scherpzinnige en
overtuigende voorbehouden op dit punt, door S. Vestdijk gemaakt in zijn meesterlijk
essay Albert Verwey en de Idee). Deze opvatting van Rutten lijkt mij fundamenteel
onjuist, en hij laat na, haar met overtuigende bewijzen te staven. Karel van de
Woestijne was een te dynamisch wezen om zich vooraf een dergelijke streng
architectonische indeling voor te schrijven. Ik wil niet ontkennen dat de op blz. 156
uit Interludiën I aangehaalde notitie Rutten gelijk schijnt te geven; maar het vaststellen
dat reeksen ‘onderling verbonden zijn door ééne leidende lijn van leven, gevoelen
en denken’ geeft nog geen recht, telkens het begrip ‘constructieve lyriek’, in
bovenbedoelden zin, tot uitgangspunt te nemen. Evenmin doet dat de curieuze
mededeling van Maurice Roelants (blz. 219 e.v. noot 3) over des dichters werkwijze,
met den al te gewaagden sprong der conclusie (vermoedelijk van Rutten?): ‘Wist de
dichter vaak hoe zijn afzonderlijke gedichten er zouden uitzien, zoo kende hij ook
vooraf de constructie van zijn bundels’. De gehele opzet der
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trilogie, alsook de praeludia en postludia waartussen God aan Zee en Het Berg-Meer
zijn gevat, duiden, naar mijn mening, op niets anders dan op het streven, een gesloten
en architectonischen karaktertrek te geven aan wat van nature zulk een constructieven
aard juist mist.
De in overwegende mate beschrijvende litteratuurbeschouwing, waarvan ik
opzichzelf geen kwaad wil zeggen, lijkt mij door Rutten al te simplistisch toegepast;
hier en daar doet zij even onbeholpen aan als de beruchte commentaar van Greebe
op Perk. Een meer synthetische werkmethode, gelijk in Urbain van de Voorde's Essay
over Karel van de Woestijne (1934), komt mij verkieslijker voor. Wel moet ik wat
b.v. de aesthetische waardeschatting van De Gulden Schaduw betreft Rutten (blz.
154 noot 1) tegenover Van de Voorde bijvallen, of wat den mystieken zin van Het
Berg-Meer betreft (blz. 250 noot 2), of ‘s dichters katholicisme (blz. 275 noot). Dit
neemt echter niet weg dat de omvattende en stelselmatige interpretatie van Van der
Voorde een vruchtbaarder proeve van litteratuurstudie uitmaakt dan de
prijzenswaardig volledige doch in wezen te academische 300 groot-formaat bladzijden
van Dr. Rutten, waar men het merkwaardigste en belangrijkste soms in de voetnoten
vindt. Zijn overzichtelijk en uitvoerig geschrift kan zijn nut hebben voor scholieren
en studenten - doch alleen indien dezen gevoelig zijn voor Van de Woestijne's
dichtkunst. Maar in dat geval zullen zij daar zelf wel hun weg in vinden. Van de
Voorde's boek kan hen helpen zich van hun reacties op deze poëzie bewuster te
worden - ofwel hen tot critisch verzet en tegenovergestelde meningen prikkelen. Het
werk van Dr. Rutten zal hun ten hoogste nog eens een volledige verstandelijke
recapitulatie geven van wat zij eerst met emotie beleefd hebben.
Kortweg schoolwerk van een kwekeling wordt de nutteloze en ondiepe
documenteerzucht b.v. in een pietluttige en bovendien foutieve aantekening, welke
den versregel uit Het Zatte Hart:
de zomer rijpt de stilt’ tot een voldragen vrucht

zonder begrip naast de, totaal anders bedoelde, bekende verzen van Valéry's Palme
stelt:
Chaque atome de silence
Est la chance d'un fruit mur!

en dan onnozel-pedant vraagt: ‘Staan wij hier voor een werkelijke beïnvloeding van
Karel van de Woestijne door Paul Va-
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léry, of voor het opduiken van éénzelfde beeld uit de inspiratiebron van twee groote
tijdgenooten?’ (blz. 267 e.v. noot 2). Hier lucht de schrijver, die zich overigens niet
geneert Verlaine en Valéry uit Choix de Poésies en Morceaux Choisis te citeren, zijn
belezenheid in volkomen verkeerd verband.
In verschillende onderdelen van Rutten's oordelen zijn vergissingen en tegenspraken
aan te wijzen. Zo bestrijdt hij - naar mijn mening ten onrechte - dat een groot deel
van des dichters oeuvre, gelijk Van de Voorde meent, uitdrukking is van het
gemoedsleven en de zielsgesteldheid zijner generatie, van den tijdgeest der ‘fin de
siècle’ (blz. 24 noot 4). Maar elders (blz. 270) betoogt hij dat Van de Woestijne in
het opstel over émile Verhaeren, waarin de dichter dat leven, die gesteldheid, dien
geest zo helder en treffend heeft gekarakteriseerd, ‘ten slotte alles heeft saam gebracht
wat hij over zichzelf te zeggen had’. Dat, om een ander voorbeeld te noemen, Van
de Woestijne het prachtige, wijsgerige gedichtje uit God aan Zee: Sluit uwe oogen
op het licht ‘blijkbaar tot zijn kind gericht’ heeft (blz. 208), lijkt door niets bevestigd
en om allerlei redenen onwaarschijnlijk.
Gelukkig kan ik, na deze vele bedenkingen, ook van instemming blijk geven.
Gegeven nu eenmaal Rutten's stelsel van litteratuurbeschouwing, waarvoor ik weinig
geestdrift gevoel, is het slothoofdstuk - behoudens de opgeschroefde laatste alinea als overzichtelijke samenvatting stellig niet zonder verdienste. Ook daarin blijft dan
echter nog veel onopgehelderd. De auteur had wel eens nader mogen treden in de
diepere oorzaken van het belangrijke verschijnsel, dat Van de Woestijne in zijn laatste
levensjaren naar motieven en vormen van het volkslied heeft gegrepen (eenmaal in
God aan Zee, driemaal in Het Berg-Meer). En dat nog wel in de laatste periode, die
van het Drie-Luik, welke door Rutten klassiek wordt geacht. Mij lijkt die betiteling
voor het overige minder gelukkig: de auteur gaat daarbij wellicht te uitsluitend af op
Het Zatte Hart (en een gedeelte van De Modderen Man). Mystieke verheffing en
klassieke vormgeving gaan uiteraard zelden samen. Dichter is de schrijver m.i. bij
de waarheid, waar hij met betrekking tot het laatste tijdvak af en toe een parallel trekt
met Van Ostayen en het expressionnisme. Al blijft het ten deze, waar men nu juist
eens gaarne enige nadere uitwerking en interessante documentatie had gezien, bij
niet veel meer, helaas, dan een aanduiding.
Van de Woestijne was een zeer intellectuele geest; zijn gevoel
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werd in dien denkenden geest opgevangen en gespiegeld, maar dit denken was niet
kleurloos abstract, doch beeldend. Een beeldend denken dus, en dat daarom voor
den scheppenden dichtergeest niet belemmerend was, maar er juist bevruchtend op
kon werken.
Dit beeldend denken, dit denkend beelden vindt men in veel van Van de Woestijne's
werk, en althans bijna overal in zijn proza. Maar in de sierlijke, gerijpte en bezonnen
zinnebeelden van zijn parabelen nam het, gedwongen door den kortst geserreerden
vorm, een gestalte van zo naakten eenvoud aan, dat het een kracht en potentie verkrijgt
als bijna nergens. De klassieke grootheid van de scherpzinnige doch nergens
verstandelijk bedachte fabels - elk niet meer dan enige regels groot - bestaat in de
volmaakt uitgegroeide evenwichtige, vlekkeloze contouren, waarin zij tot leven
kwamen.
Dit werk is diepzinnig, overtuigend en origineel. De meeslepende,
renaissancistische weelde, kleur en pracht, die bovenal van den jongeren Van de
Woestijne het werk kenmerkten, zal men uiteraard in deze samenvattingen van uiterste
pregnantie niet vinden. Daarvoor verkreeg dit proza een gedrongen wijsheid, een
zacht ironisch glanzenden humor, een puntig sarcasme ook, welke over des schrijvers
magistraal taalvermogen, over de diepzinnigheid zijner verbeelding en de scherpte
van zijn rijk en levend vernuft geen ogenblik in het onzekere laten.
Het schenkt een ongekend genot, als men ziet met welk een voornaam scepticisme
deze natuur, welke wij toch als zo overgevoelig leerden kennen, glimlachend boven
de eigen smartelijke levenservaringen uitstijgt tot een trotse en inzichtige
veralgemening, op de wijze als men alleen bij een geestesgesteldheid, zo zeer gestaald
en geschoold door de letteren der klassieke oudheid, kon verwachten.
Hier volgen enige voorbeelden, om met Boutens te spreken: ‘weinig losse parelen
uit het halssnoer’.
aesthetica.
Een zoeklicht was nijdig op een glimworm.
‘eilieve!’ sprak het zoetsappig, ‘waarbij toch komt het dat de menschen u bewonderen
en beminnen, terwijl ze mij behandelen als eene vulgaire brandspuit?’
de glimworm antwoordde nederig:
‘helaas, ik ben niet nuttig, ik: ik glans maar.’
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de mug en de leeuw.
De mug sprak tot den leeuw:
‘haha! ik bijt u!’
‘ik voel het wel,’ sprak de leeuw met waardigheid, ‘maar moest ik u bijten, ik geloof
wel dat ik het zelf niet weten zou.’
de kalfskop en de citroen.
Op zijn bed van dubbele peterselie lag een gladgeschoren kalfskop met een citroen
tusschen zijne tanden.
‘hai! gij bijt mij!’ gilde de citroen.
‘ja’, zei de kalfskop, ‘maar gij staat mij goed!’
autocratie.
‘Ik wil dat voortaan niemand nog lijden zal in mijn rijk!’, sprak de koning en hij liet
onthalzen al wie een snotvalling had, en moest eene bloemenhulde in ontvangst
nemen.
de hagedis en de adder.
‘Jamaar, ik heb toch pooten!’, sprak voornaam de hagedis.
‘jamaar, gij hebt toch geen gif!’, zei smalend de adder.
en zij begrepen elkander niet goed.
ontologie.
Er was eens een klare muur, en op dien muur de groote schaduw van een mensch.
‘hoe zouden zonder mij menschen bestaan?’, sprak de schaduw.
‘inderdaad, zonder muren, geen menschen,’ meende de muur.
‘en ik dan?’ vroeg de mensch zich af.
de waarheid.
Een man wilde de waarheid zien van aangezicht tot aangezicht, hij wist dat zij woonde
in een put, en in den welke. Toen ging hij naar dien put met een langen stok, en zei:
‘ik wil het water van den put beroeren: dan zal zij wel naar boven komen’.
maar het had geen gevolg, dan dat het water deerlijk troebel werd, en de waarheid
wat minder duidelijk.
De uitgave van Van de Woestijne's nagelaten critieken is om twee redenen van meer
dan gewone betekenis. Omdat zij een belangrijk stuk letterkundige historie uitmaken,
een in boeienden stijl saamgevatten schat van meningen, die op zichzelf, dus afgezien
van den persoon des auteurs, altijd de moeite waard zijn, tot nadenken stemmen en
hun betekenis behouden hebben. En omdat zij van Karel van de Woestijne zijn, dat
wil dus
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zeggen: een bijdrage leveren tot beter begrip en meerdere kennis van diens grote
maar grillig onvatbare, moeilijk tot den bodem te peilen, veelszins in mysterie
verhulde en ondanks een zeer uitgebreide litteratuur nog lang niet voldoende
doorvorste figuur; nieuw materiaal voor de beoordeling der veelzijdige persoonlijkheid
van den dichter, die van zichzelf kon zingen:
Gij zult mij allen, allen kennen,
maar 'k zal voor allen duister zijn.

Als letterkundig overzichtschrijver heeft de N.R.Ct. in Karel van de Woestijne het
voorrecht gehad een medewerker te bezitten, wiens bijdragen verre boven de gewone
journalistiek uitgingen. Niet, dat hij niet ook alle vereiste journalistieke kwaliteiten
had. Hij produceerde in een razend tempo, en in elke omgeving kon hij werken. Een
van zijn mooiste prozastukken, Christophorus, schreef hij aan een herbergtafel in
Laeken, midden tussen luidruchtig kletsende, rokende en spuwende boeren. Maar
behalve aan de eisen van een dagblad voldeden Van de Woestijne's artikelen ook
aan die van een bezonken, rijp letterkundig inzicht, gelijk alleen een rijke
levenservaring mogelijk maakt. Deze dichter was een schuw, overgevoelig
teruggetrokken mens, doch allerminst een kamergeleerde. Hij vertoefde graag en
veel zowel met vrienden als met de simpele mensen uit het volk, die aanstonds contact
met hem hadden.
Meestal heeft dagbladwerk alleen betekenis op den datum, waarop het verschijnt.
Het verdraagt geen herdruk, en verliest buiten de koorts der actualiteit aan glans en
charme. Met de doorwrochte kronieken van Karel van de Woestijne in de N.R.Ct.
was dat niet het geval. Deze op grote kennis en bezonken oordeel opgebouwde
stukken hebben hun volle waarde behouden. Wij zijn des dichters zwager, Maurice
Roelants, tot groten dank verplicht, dat door zijn goede zorgen twee bundels - een
voorlopige keuze uit een paar honderd ongebundelde opstellen - verschenen zijn.
Het is te betreuren dat dit niet, gelijk het geval was met Kunst en Geest in Vlaanderen
en de twee delen van De Schroeflijn, bij het leven van den schrijver heeft plaats
gevonden. ‘Woestijne's proza’, schreef Robbers, ‘veroordeeld tot het ééndagsbestaan
van courantenartikelen! het was om te vloeken en te razen soms. Maar hij vond het
best zoo; hij strooide zijn schatten uit, nonchalant als wie zich bewust is, dat hij zijn
geestes- en gemoedsschatten uitstrooien kan zonder iets te verliezen.’ Vijfentwintig
jaar lang, tussen zijn andere drukke
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plichten en zijn omvangrijken creatieven arbeid door, heeft Van de Woestijne dit
werk volgehouden. Laat ons dankbaar zijn, dat wij nu althans deze twee bundels
alvast gekregen hebben, en hopen dat de onmisbare belangstelling van het publiek
een voortzetting van deze publicatie zal mogelijk maken, en Roelants in staat stellen
nog meer schatten uit het ondankbare massagraf van het dagblad-archief op te delven.
Want zij vormen een kostbare bijdrage tot de litteratuurgeschiedenis.
Wij mogen veilig aannemen, dat Van de Woestijne's journalistieke werk een
tegenwicht geweest is tegen de verlammende, passieve zelfbeschouwing, die het
gevaar van zulk een introspectieve natuur is. Zijn bij een zwakke gezondheid
ongelooflijke activiteit - hij schreef een kleine vijfentwintig boeken - stelde hem in
staat, daaraan te ontsnappen, en de letterkundige feiten van den dag zo nauwkeurig
waar te nemen en voor de krant te bewerken. Nooit kwam daarbij voor den
buitenstaander - den gewonen haastigen lezer - naar voren, wat een ongehoorde
eruditie, wat een breed wetenschappelijk feitenmateriaal, wat een arsenaal van
geleerdheid aan deze vaak luchtige, en altijd aangenaam leesbare artikelen ten
grondslag lag.
Verkwikkend in Van de Woestijne's opstellen is zijn waardering voor het nieuwe
en jonge, niet uit modezucht maar uit ruimheid van geest. Wat hij in den tweeden
bundel over Toussaint van Boelaere schrijft, is op hemzelf toepasselijk: ‘hij zou er
niet aan kunnen denken, zooals velen, zich buiten die wijzigingen, die vernieuwing,
te houden: het ware hoogmoedige koppigheid; hij geeft er niet onmiddellijk aan toe:
het ware onnoodige en verkeerde abnegatie’.
En even toepasselijk is deze aanhaling uit het stuk over Jan van Nijlen: ‘Stijl is,
in elk vers, in elk gedicht, een streven naar het volstrekte, waardoor ik aan mijne
aardsche betrekkelijkheid ontsnap, waarin ik een algemeene menschelijkheid,
“l'Homme même”, bereik. Ik kleed mijne onontkomelijke relativiteit met het hulsel
van den absoluut-zuiveren vorm. Mijn stijl is niet ikzelf: hij is mijn beeld in functie
der volmaaktheid. Ik wil (...) mezelf aangevuld met de opperste genade der
Algemeenheid (...). Het zal dan ook mijn stijl zijn niet mijne onvolmaaktheden of
eigen vreemdheid te uiten in de stameling der woorden die deze waarachtige
ongewoonheid het gevoeligst weêrgeven, maar voor mijne pijnlijke betrekkelijkheid
de woorden op te diepen, die ze opheft tot het algemeen bevattelijke, door ieder
mensch te belijden (...)’.
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Op vijf na verschenen alle critieken in de N.R.Ct. Zij handelen over Van Ostayen en
Kloos, over Van Nijlen, Verwey (welke laatste wel bij uitstek ongeschikt was om
als dichter door iemand als Van de Woestijne gewaardeerd te worden - en omgekeerd),
Leopold, Firmin van Hecke, Aug. van Cauwelaert, André van Hasselt, Georges
Eekhoud, Rimbaud, Moréas, Élémir Bourges, Cocteau en Mallarmé. Vooral de laatste
vijf opstellen zijn bijzonder geslaagd, al lijkt mij de schrijver ten aanzien van de
waarde van Mallarmé's poëzie niet helemaal rechtvaardig.
De studiën uit den tweeden bundel behandelen achtereenvolgens Gezelle,
Verhaeren, Vondel, Gorter, Toussaint van Boelaere, Van Deyssel, A. Roland Holst,
Malherbe, Moréas en het symbolisme. Bepalen wij ons tot enkele losse grepen.
De stukken over Verhaeren - één is een herdenkingsrede, op diens sterfdag
gehouden bij zijn geboortehuis - zijn van veel minder verre draagkracht dan het opstel
over denzelfden dichter in Kunst en Geest in Vlaanderen. Buitengewoon
belangwekkend daarentegen blijven bij herlezing de essays over het symbolisme,
hier getiteld: Heeft het Symbolisme zijn laatste woord gesproken? en Mislukte
Uitvaart. Zij zijn de clou van dit werk. Maar ook in de meeste andere stukken treffen
vaak de oorspronkelijke visie en brillante invallen. Zo de stoutmoedige parallellen
in het artikel over Gezelle, waar het gedicht ‘Inke de vinke den appelboom’ den
schrijver aan het Franse dada doet denken, en elders de decadente middelen in de
toepassing van assonance en alliteratie van sommige der natuurgedichten hem aan
de latijns-christelijke dichters der vierde eeuw herinneren.
Slag op slag komt men, het hele boek door, scherp en schrander en raak
geformuleerde oordelen tegen. Gezelle heeft ‘zijn gevoel aan de gangbare rhetoriek
getoetst, en die rhetoriek als versleten onbruikbaar (...) bevonden om er... de zijne
in de plaats te stellen’. Verhaeren was ‘feitelijk als personaliteit een zwakke: slechts
zijn spraaksysteem was sterk’. En naar aanleiding van Roland Holst's De Afspraak
lezen we: ‘Beteekenis van zelf-verklaring: neen, het is voor den dichter niet alleen
zelf-analysis; het is: op ontdekking uitgaan van het eigen mystieke wezen. Dat
mystieke wezen: het is nu niet noodzakelijk godsdienstige houding. Het is in de eerste
plaats: geestelijk leven buiten contrôle der rede, onafwendbaar gehoorzamen aan de
wetten die het eigen geestelijke leven beheerschen buiten tus-
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schenkomst van onzen wil; het is, naarmate men in de mystieke perfectie vordert,
het onderkennen van die wetten, het belijden van die wetten, het onmiddellijke
beminnen van die wetten, het op- en ondergaan in die wetten’.
Bijzonder verheugde mij een uitspraak, welke van een overtuiging blijk geeft, die
ook mijn eigen inzichten altijd geleid heeft: ‘De criticus mag (...) uit het oog niet
verliezen, dat vormvernieuwing het teeken is van een innerlijk dynamisme, dat is als
de koorts welke op een veranderden wezenstoestand wijst’. ‘Dergelijke vaststellingen
brengen mee, dat men de geschiedenis der diverse Europeesche literaturen zou kunnen
schrijven, alleen gelet op de geleidelijke verandering in de dichterlijke vormen, vormen die zoo goed als altijd den bewusten geest voorloopen. Is het niet een feit,
dat de Renaissance-als-inhoud ten onzent eerst goed begrepen werd, nadat de
Renaissance-als-vorm reeds lang had gezegevierd?’
Onrechtvaardig en onjuist is het korte stuk (geschreven voor Vandaag) over Vondel.
Paradoxale opmerkingen gelijk die, dat wij ‘zoo goed als heel den Vondel van bij
zijn geboorte in 1587 tot bij den Gijsbrecht van Aemstel (1637) ter zijde kunnen
laten’, en: tot ‘bij zijn vijftigste jaar staat Vondel als verskunstenaar beneden Cats’,
épateren toch alleen maar den bourgeois. Van terzijde laten gesproken: Maurice
Roelants, wiens ijver, toegewijdheid en piëteit als verzorger van zijn zwagers litteraire
nalatenschap ik overigens niet genoeg kan prijzen, had deze boutade beter niet kunnen
opnemen.
Kostelijk is het verhaal over Van Deyssel, met wien Van de Woestijne op een
feestmaal kennis maakt, en die aan het dessert ineens verdwijnt. ‘Eerst anderhalf uur
later kwam hij weer te voorschijn. Hij droeg een kastanjebruin demi-saisonnetje, dat
uit den tijd moest zijn, waarop de Nieuwe Gids werd gesticht.’ In den aanhef van
het opstel over Moréas vindt de lezer van De Modderen Man een speciaal licht
geworpen op zekere verzen uit dien bundel.
Enkele slordigheden en verschrijvingen kunnen in een herdruk worden verbeterd.
Zal het echter tot zulk een herdruk komen? Zal het ruimere publiek, waarvoor zij
oorspronkelijk werden geschreven, erkentelijk de gelegenheid aangrijpen deze mooie
opstellen gebundeld te herlezen? Zij lopen van 1922 af tot tien jaar later, en sedert
dien is algemeen de liefde tot de letteren zo bedroevend en beschamend gedaald, dat
ik niet optimistisch durf zijn. Daar
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komt bij de aard van dit werk. Karel van de Woestijne schrijft niet van zijn
intelligentie maar van zijn deskundigheid uit. Die intelligentie deed het voorbereidende
werk, maar blijft in deze kritieken zelf buiten spel. Het gezag van het woord van
dezen schrijver is er minder om zijn argumentatie en motiveringen, maar omdat hij
een overtuigende persoonlijkheid en een groot kunstenaar is. Niet historisch, niet
aesthetisch, niet psychologisch, niet impressionnistisch is zijn beschouwingswijze;
zij is dit alles tezamen, in volkomen vrijheid; zij is, om een staatkundig modewoord
te gebruiken, totalitair. En autoritair. Karel van de Woestijne kan met gezag over
letterkundige scheppingen spreken, omdat hijzelf een groot schepper is, die ze intuïtief
van den creatieven kant benadert. Zijn intellect, zijn eruditie, zijn historische inzichten
houden daarbij toezicht, maar hoeven dus niet op de eerste plaats te komen. Meer
dan leerzame of wetenswaardige mededelingen over de litteratuur te doen, werpt hij
er een verrassend en verdiepend licht op. In schijn moge de eerste wijze van handelen
een vakkundiger aspect hebben, zij zal ons niet werkelijk nader brengen tot de kern
van het kunstwerk. Daarvoor is geen paedagogisch didacticus of docent nodig, geen
geleerde maar een kunstenaar, iemand met een rijke en diepe ervaring omtrent het
leven, iemand die over het intuïtieve, het inspiratieve, de suggererende kracht, de
receptiviteit, het congeniale taalgevoel van den artist beschikt. Die, gelijk Van de
Woestijne, een groot divinatorisch vermogen vertoont ten aanzien van die onbewuste
zielslagen, waarin de andere mensen noch durven noch kunnen doordringen. Maar
voor een groten lezerskring is dat alles juist minder geschikt. Deze studiën zijn niet
bovenal didactisch of regelrecht instructief. Gelijk de Opstellen van dien anderen
groten essayist, Lodewijk van Deyssel, zijn zij van een wetenschappelijke
werkmethode zo ver mogelijk verwijderd. ‘Je n'instruis pas, j'éveille!’ kon haar motto
zijn. Een dusdanige critiek is niet de leerrijkste, wel de artistiek indringendste. Zij
is voor verwante geesten meer dan voor het grote publiek vruchtbaar. Zij is bij uitstek
een critiek voor litteratoren.
Aan den drempel van deze eeuw staat Karel van de Woestijne als typische
vertegenwoordiger van zijn tijd, en van de gevoelens die zijn tijd bewogen. Men
vindt het Europese levensgevoel, de Europese kunststromingen uit die dagen,
weerspiegeld in zijn werk, dat voortkomt uit alle phasen van uiterste psychi-
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sche eenzaamheid, levensonlust en doodsverlangen. Het beeldt den eeuwigen strijd
uit tussen drift en verzadiging, zinnelijkheid en geest. Een verzoening tussen die
beide vindt men er niet; maar juist dit dualisme, deze schrijnende tegenstelling, dit
slingeren tussen twee polen was bij Van de Woestijne vruchtbaar en scheppend. De
synthese, waartoe hij in zijn laatste werk, tegen het eind van zijn leven, komt, is geen
verzoening, geen opheffen van de gespletenheid, maar een erkennen van het
onvermijdelijke en eeuwige daarvan, een gelaten overgave aan de goddelijkheid van
wat hem zijn leven lang verscheurd had. Decadente factoren zijn onmiskenbaar,
vooral in het jeugdwerk dat zozeer het stempel van zijn tijd vertoont. Men vindt daar
het genot in eigen smart en pijn; men vindt er wroeging, worsteling, boete, verzaking,
gevolgd door nieuwe zinsbekoring.
Het is opmerkelijk dat in Van de Woestijne de scheppingsdrift veel dieper reikt
dan de logische rede en het abstraherend intellect. De prachtlievendheid, de bijna
omslachtige statigheid van zijn proza heeft een even eigen klank, een even
onnavolgbaar rhythme, als Van de Woestijne's poëzie. In de circa 1000 bladzijden
gedichten van vóór den wereldoorlog, met hun droefgeestige, tegelijk tragische en
zinnelijke spheer, vindt men de hopeloos eentonige, zware en beklemmend suggestieve
beweging, die als het ware een hatend samenkomen, een vijandige dans is van de
ziel en het lichaam. Men vindt er het uitputtend toegeven aan eigen leed en het
smartelijk bewustzijn van de eigen gebrokenheid. Men vindt er den moeden geest
van het fin de siècle.
Maar nooit toch vervalt de dichter tot laf zelfbeklag: altijd is er de opstandigheid
gebleven, het zoeken van wijdere vergezichten. Telkens vindt men de verdieping,
die van het lijden voert tot een stijging boven de grenzen van het eigen ik. De
uitsluitende concentratie op de eigen psychische belevingen bracht den dichter ten
slotte juist onherroepelijk tot het verruimen en verbreken van de individuele
afgeslotenheid. Behalve zijn mystieke aanleg werkte daartoe mee zijn stijlbesef. Stijl
is voor hem datgene, wat het betrekkelijke van de individuele menselijke gevoeligheid
opheft boven de eigen beperktheid tot den bovenpersoonlijken absoluut zuiveren
vorm, die algemene geldigheid heeft. Niet meer het menselijke, maar de Mens. Het
is tragisch, dat in Karel van de Woestijne's tweespalt tussen zijn aan den geest der
Gothiek verwante opstreven naar de aller-
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steilste en ijlste hoogten van den geest, en zijn telkens herhaalden terugval in de
lome, rauwe, moedeloze zwaarte van het bloed -; dat tussen deze twee geen verzoening
is gevonden, ook niet in de laatste bundels. Geen verzoening (het is de vraag of die
mogelijk is) maar hoogstens, zoals Nijhoff heeft opgemerkt, een telkens verbroken,
telkens vernieuwde wapenstilstand.
Toch is er een groot verschil tussen de bundels van na den oorlog en het vroegere
werk. De welsprekendheid werd geëffaceerd tot een klassieke en ingetogen harmonie.
De invloed van De Nieuwe Gids op de woordvorming is verminderd, de verwantschap
met de Franse symbolisten verdwenen. Van classicistisch wordt de dichter klassiek.
Een nieuwe geest is over hem gekomen, en heeft een nieuwe uitdrukking gevonden.
Ik herinner me nog levendig, wat Van de Woestijne's boeken voor mijn generatie
betekenden, toen wij nog jong waren; - de indruk, die zijn eerste bundels toen op
mijn vrienden en mij maakten, ligt ons nog onverbleekt in het geheugen. Het was
een openbaring; - wij bewonderden hem niet, wij dronken hem in. Nog zie ik de
duinpan in Scheveningen voor ogen, waar ik, voor het eerst in een nummer van Groot
Nederland, verzen las die later, naar ik meen, in De Gulden Schaduw herdrukt zijn.
Der gelijke ogenblikken zijn onvergetelijk.
Is ons oordeel nu, na ruim 25 jaar, onveranderd gebleven? Oorlog en revolutie
hebben in dien tijd plaatsgevonden; volkeren zijn opgekomen en ondergegaan; in
ongehoord tempo zijn van ouds gevestigde instellingen, aloude tradities ontwricht,
zijn stelsels onttroond en vernieuwd. Een schok ging door het gemoedsleven der
mensheid en bracht een onuitwisbare verandering in de opgroeiende generatie teweeg.
Niet zozeer overtuigingen werden omgewenteld, - hoewel ook die -, als wel vooral
gevoelsgewoonten, denkgewoonten, en wijzen van ervaren.
Dit heeft ons, tègen onzen eigen wens in, een enigszins gewijzigde houding gegeven
tegenover het oude cultuurleven. Daartoe behoort Karel van de Woestijne's werk;
en de dichter, die ons altijd een van de vererenswaardigste toppunten van onze
beschaving toegeschenen was, hij bleek plotseling óók: een eindpunt. Dit barok
prachtlievende, maar daarbij van edelste classiciteit doordrenkte dichtwerk, overmatig
sensitief in de zware, plechtige plooien van zijn zwierig renaissance-kleed; deze door
een uiterste zenuwspanning gecultiveerde overgevoeligheid; dit onuitsprekelijk
vermoeide, onuitsprekelijk vereenzaamde werk
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van een West-Europeeër, geteisterd in zijn mismoedig vlees en in zijn
oververzadigden, hooghartigen geest: het vertegenwoordigde alles, wat wij sinds
onze vroegste jeugd hartstochtelijk vereerd hadden. Zijn gecompliceerdheid, zijn
nerveuze zelfkennis stemden nauwkeurig overeen met onze eigen psychologische
en aesthetische voorkeur uit dien tijd, (die nu zo lang geleden lijkt). Zij stemden
nauwkeurig overeen met onze geisoleerdheid, met onze exclusieve belangstelling in
de problemen van het zieleleven. Maar die wereld uitte zich eer in het dichterlijk
gevoel, dan in het naakte, menselijke gevoel zonder meer. Aan dat dichterlijke gevoel
bleef de weergave van het leven ondergeschikt.
Tot streng begrip van menskundige ontleding kristalliseerde bij Van de Woestijne
het sensitieve gegeven. Het werd vóór alles dichterlijk geordend, eerst door zijn
geest, en dán pas door zijn zintuigen. Die zintuigen waren eigenlijk maar een
begeleidingsverschijnsel. Ze versierden zijn geestelijke en psychische werkelijkheid.
Zo traden de zinsvoorstellingen niet anders op dan in dienend, functioneel karakter.
Van de Woestijne was meer auditief dan visueel. Er is in zijn werk een overwicht
van het gehoor op het gezicht. Dat verklaart ons veel van zijn persoonlijkheid. Maar
ik wil daar nu niet over uitweiden.
Mijn jeugdgenoten en ikzelf vonden in onze jonge jaren bij Van de Woestijne de
bewonderde uitdrukking voor al, wat leefde in onze belangstelling, onze
verwachtingen, onze sentimenten, onzen kijk op het leven.
Toen kwam 1914 (ik wil een wat willekeurige begrenzing nemen). En wel bleef
onze verering voor de nobele figuur van Karel van de Woestijne bestaan; - maar in
onze al lang groeiende onrust en verwarring kwam toch een, nog onduidelijk, besef
doorbreken. Dit besef: dat de schoonheid van dit onaantastbare werk, in zijn
troosteloos individualistische afgeslotenheid (waaraan het toch ook juist zijn zeldzame
waarde dankte), tot een onherroepelijk geëindigd tijdperk hoorde.
Rilke wist het: ‘Die Könige der Welt sind alt, und werden keine Erben haben’.
Toppunt èn eindpunt, zal Van de Woestijne door geen van hen, bij wie iets van dit
nieuwe inzicht doordrong, overtroffen worden. De wereld is sinds dien veranderd in
zulk een tempo, en op zo diepgaande wijze, als niemand van ons kon dromen in de
jaren, dat we door Van de Woestijne's bundels als door een wonder vervuld
rondliepen. En met de wereld veranderden de geesten. Het herlezen vooral van de
eerste bundels
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geeft nu iets als weemoed bij het ontdekken, dat we tot dit soort genieten niet
volkomen meer in staat zijn. En dat we, ouder geworden, nooit, nooit meer met een
zo volledige overgave kunnen leven en meeleven, met een zo grote aesthetische
ontvankelijkheid, met een zo onwankelbaar geloof in de uitsluitende belangrijkheid
van vergeestelijkt voelen!
De grondslagen van het lyrische kregen voor een ander geslacht andere draagkracht.
Ze werden teruggebracht tot andere verhoudingen. In dien tijd waar ik over spreek,
die nog maar een half mensenleven achter ons ligt, maar die achter verscheidene
generaties lijkt terug te wijken, geloofde men stelliger dan nu aan de roeping en aan
de verantwoordelijkheid van de dragers van het spirituele leven van een geslacht.
Voor onze hele generatie wees Karel van de Woestijne in dien tijd een richting
aan. Practisch deed hij het, door de betekenis van zijn dichterschap, waarvan de
invloed op de eerste vorming van die Hollandse generatie niet minder was dan die
van Kloos, Gorter, Verwey, den jongen Boutens, - van Verlaine, van Baudelaire.
Theoretisch deed hij het door zijn genuanceerd, breed schouwend, ongelooflijk ijverig
werken als critisch en essayistisch schrijver.
Het is alles voorbij.... Onzekerheid en zoeken hebben de plaats ingenomen van
zoveel vroegere verworvenheden, en overtuigingen; ‘The time is out of joint!’ Maar
wat hij ons geschonken heeft kan niemand, ook de tijd ons niet afnemen. Wij blijven
trots op onze vurige jeugdliefde voor Karel van de Woestijne, en zullen die nooit
verloochenen; we hebben er het beste van onszelf aan te danken.
Van de Woestijne's werk is na den oorlog moderner geworden, niet door concessies
aan een mode, niet door het oppervlakkig overnemen van zogenaamde moderne
kenmerken. Maar wel degelijk doordat zijn voortreffelijke, soepele, levendige geest
den scherp gewijzigden tijd niet aan zich had laten voorbijgaan. Zijn lyriek werd
directer, harder, soberder en concreter.
De geestelijke impasse, waarin de beste kunstenaars in die jaren leefden, deed
hem hunkeren naar uitkomst. Dit verlangen en deze onrust zijn oorzaak van de
vernieuwing van zijn kunst geworden. Hij geloofde in de verblindende mogelijkheden
van een uitkomst door het toen alom opkomende experimenteren met het woord.
Wie zou vóór den oorlog dezen leerling van de klassieke oudheid, dezen drager van
Helleense beschaving, ooit tot het schrijven van zulke verzen in staat geacht hebben?
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Ook het proza uit die jaren getuigt ervan, hoe Karel van de Woestijne, tot het laatst
de houding van een ‘arrivé’ vermijdend, als levend mens bleef zoeken, bleef strijden
tegen zichzelf. Hoe hij bleef worstelen, om de grenzen van een aan den nieuwen tijd
aangepast uitdrukkingsvermogen te bereiken.
Van de Woestijne had die ware grootheid, die zich bevrijdde van het alleen
zaligmakende van de wijze, waarop hij toevallig zèlf volgens zijn natuur werkzaam
was. Hij zag in, dat, hoezeer zijn eigen geest hem ook tot een bepaalde vormgeving
voorbeschikte, die hem als het ware in het bloed zat, er toch ook nog andere
mogelijkheden waren. Zijn critisch inzicht wist hij gescheiden te houden van wat
zijn geaardheid hem in de practijk voorschreef. Ik hoef maar te herinneren aan zijn
uitspraak, dat hij aan twee dichters, bij het begin en het eind van zijn leven, op zijn
16de dus en zijn 51ste, het meest te danken had: Kloos en Paul van Ostayen. Men
bedenke wat het betekent, dat Van de Woestijne, op een leeftijd dat de meeste mensen
bangelijk, verongelijkt, verbitterd en conservatief worden, dit durfde erkennen ten
opzichte van den piepjongen Van Ostayen! Deze verfijnde, vermoeide, overbeschaafde
traditionalist had dus nog een geestelijke frisheid, een onbevangenheid en moedige
eerlijkheid, die menig jongere hem mocht benijden. Kleine, persoonlijke overwegingen
kende hij niet. Zijn egocentrische gebondenheid wist hij wijsgerig te ontstijgen tot
een helder en streng benaderen van het werkelijke.
Maar ten slotte is geen menselijk wezen in staat, ook in de practijk van zijn werk het
gegeven uitgangspunt van zijn eigen natuur tot buiten zekere grenzen op te geven.
Eens voor al wortelde Van de Woestijne nu eenmaal in een tijd, die op de
tegenwoordige generatie minder definitief vat kreeg, omdat die generatie hem korter
meemaakte. Het is nu eenmaal zo, dat die tijd een soort genot vond in ziekte en leed,
in wanhoop en ontgoocheling, in een vernietigingsproces van de menselijke ikheid,
die zich tegen zichzelf keerde. Overal in Europa's kunstleven deden die neigingen
een eigenaardige, pessimistisch gekleurde mystiek opbloeien. Deze mystiek heeft
niettemin de schoonste en diepzinnigste werken tot stand gebracht, die in de 19de
eeuw, wanneer men zich deze tot aan den oorlog voortgezet denkt, ontstaan zijn.
Door zijn wortels in die eeuw heeft Karel van de Woestijne tot de meest typische
vertegenwoordigers van dat tijdperk behoord.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

294
Hij gaf, ondanks zijn classicistischen vorm, een brillant, trillend nerveus gespannen
beeld van dien onvergetelijken Europesen mens van vóór den oorlog, dien we, lang
en in onze teerste jaren, overal in de grootste dichters van toen als een idealer Zelf
voelden leven.
Het leven van Karel van de Woestijne is een beeld van de edelste menselijke
worsteling. Door, altijd weer, moeizaam te zoeken naar den vorm, die de eigen
persoonlijkheid zo sterk mogelijk buiten zichzelf stèlt, wilde hij het eeuwige ervaren
en bereiken. Dit streven is de diepste en tegelijk nobelste menselijke aandrift.
Verscheurd als weinigen, heeft Van de Woestijne aan zijn menselijke onrust en
aan zijn hoog, zuiver kunstenaarschap geleden als weinigen. Hij heeft eindelijk den
dood ontmoet, den dood, dien hij in zijn jeugd al zo huiverend bezong, - dien hij zijn
leven lang zo gevreesd, zijn leven lang zo hartstochtelijk begeerd heeft.
Hij betekent vrede voor Karel van de Woestijne.
1931; 1937
Joris Eeckhout, Een inleiding tot Karel van de Woestijne. Met portretten. Gent, L.
van Melle. Bussum, C.A.J. van Dishoeck.
Urbain van de Voorde, Essay over Karel van de Woestijne. Antwerpen, De Sikkel,
1934
Dr. Math. Rutten, De lyriek van Karel van de Woestijne. Brussel, Karel van de
Woestijne-Genootschap, 1935. Faculté de Philosophie et Lettres, Liège. Librairie E.
Droz, Paris
Karel van de Woestijne, De Nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef
Cantré. Amsterdam, W.B. - Vereeniging, Antwerpen, De Sikkel.
Karel van de Woestijne, Werken IV, Over Schrijvers en Boeken. Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, Antwerpen Brussel, Standaard-Boekhandel.
Karel van de Woestijne, Over Schrijvers en Boeken, Tweede Bundel.
Karel van de Woestijne-Genootschap, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, Antwerpen,
Brussel, Leuven en Gent, Standaard-Boekhandel, 1936.

Niet bang voor bijziendheid
In de boeken van Zola is nooit sprake van kortzichtige vrouwen - in den letterlijken
zin. Noch in die van Maupassant, Alphonse Daudet, de gebroeders Goncourt en vele
andere hunner
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tijdgenoten. Aan toeval kan dit natuurlijk niet worden toegeschreven.
Tegenwoordig ziet men veel jongemeisjes en vrouwen brillen dragen. In den tijd
van de opkomst en bloei van het Franse naturalisme was dat uitzondering: ten hoogste
gebruikten zij een face à main. De verhouding der geslachten was toen anders, de
soort van coquetheid verschilde van die van nu, en daarmee de mode. Mijn opmerking
over de bedoelde romans betreft dan ook niet de afwezigheid van damesbrillen, maar
van de kortzichtigheid zelf, daar toch het aantal bijziende vrouwen toen niet
noemenswaard geringer geweest moet zijn dan heden ten dage.
Waaraan is het toe te schrijven, dat in een tijd van psychologische ontrafeling,
waarin alle sensaties minutieus ontleed, de geringste gewaarwordingen geregistreerd
werden, over een zo ingrijpende en juist de kleine dingen van het alledaagse leven
betreffende lichamelijke afwijking als myopie, waar het vrouwen gold, in de letteren
werd gezwegen, hoewel men toch overigens niet karig was met het schilderen van
vrij wat minder onschuldige physieke bijzonderheden?
De oorzaak ligt in het bij alle extreemheid eigenlijk weinig radicale karakter van
het opkomend naturalisme en realisme, dat in den grond aesthetisch bleef, op een
bepaalde manier. Zeker, het was ‘gewaagd’ genoeg, waar het betrof, dogmatisch en
eenzijdig, den z.g. ‘lelijken’ kant van het leven te laten zien, of den erotischen, en
deinsde voor geen rauwheid terug in het afbeelden van ziekte, armoe, verwording
en ontaarding, of van liefde. Dat het in den grond, ondanks deze bevrijding uit zoet
burgerlijkeromantiek - welke bevrijding enerzijds pionnierswerk en anderzijds
opzettelijk ‘epateren van den burger’ betekende, - een aesthetisch element bleef
behouden, kan men uit een klein symptoom als het hierboven genoemde verschijnsel
opmaken. Het naturalisme was niet bang, te choqueren, maar kon het toch niet over
zich verkrijgen het clichébeeld van de ‘fatale’ of anderszins belangwekkende vrouw
te ontsieren door een zo huisbakken bijzonderheid als bijziendheid. De stemming,
die het zozeer streefde op te wekken, ware erdoor verstoord.
De naturalistische kunststroming heeft haar rol uitgespeeld, en wij zijn in de
moderne litteratuur ver van haar verwijderd. Geen cultuurvorm echter, ook zo hij
door een levendige reactie wordt gevolgd, verdwijnt zonder voorgoed een zekere
verandering in de uitingswijzen van het geestesleven der komende geslachten
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te hebben teweeg gebracht. Zo heeft ook het naturalisme blijvende sporen nagelaten
in de hedendaagse litteratuur, en deze van bepaalde beperkingen bevrijd. Zij dankt
er de vanzelfsprekendheid aan, waarmee elk gewenst gegeven, in zijn veristische
naaktheid, in onze dagen wordt aangevat, zij het dan dat het tot een geheel andere
stijlsoort of levenskijk wordt verwerkt, dan bij Zola en de zijnen het geval geweest
zou zijn. En het eigenaardige is nu, dat in onze in vele opzichten weer romantischer
periode een schroom als die der naturalisten tegenover sommige, niet te rauwe, maar
conventioneel gesproken den stemmingsindruk schadende détails, niet meer bestaat.
Men bekijkt de waarheid niet zozeer meer in haar functie als opwekster van een
bepaalden algemenen ‘waarheidlievenden’ gemoedstoestand, die zorgvuldig
gehandhaafd en ontzien moet worden door de eenzijdigheid van een ‘lelijk’, maar
niet ‘onbeduidend’ totaalbeeld. Men gaat onschilderachtige détails niet meer uit den
weg.
Het is niet denkbaar, dat er een enkele levensverrichting, een enkel levensaspect,
hoe weinig indrukwekkend ook, zou zijn, dat b.v. iemand als James Joyce uit zulke
overwegingen zou verzwijgen, als het zijn beeld van iets of iemand kon
complementeren.
De beklemmende schoonheid van Jean Rhys' After leaving Mr. Mackenzie is,
evenals die van Voyage in the Dark, dat drie jaar later verscheen, niet van een aard,
welke door een oppervlakkige, luchtige, uiterlijke aantrekkelijkheid hen zal treffen,
die een licht en vluchtig, opwekkend en gemakkelijk vertier zoeken. Voor dezen
heeft Jean Rhys niet geschreven. De grote indruk, welken in korten tijd b.v. een werk
als Céline's Voyage au Bout de la Nuit heeft gemaakt, wijst intussen er op, dat velen
in onze dagen bij hun lectuur op zulk vertier niet in de eerste plaats uit zijn, maar
iets anders en iets beters willen, iets, waarin zij meer van zichzelf en hun generatie,
meer van den ernst, het zieleleven en de onontkoombare ervaringen ener misschien
ongewoon zware periode in der mensheid geschiedenis terugvinden. Zonder enige
programmatische opzettelijkheid is het werk van Jean Rhys van die geestesgesteldheid
uit tot stand gekomen.
De doods vale, schemerig neerslachtige planeet, waarop haar personen leven,
schijnt geen dampkring als den onzen te kennen: een zo volledige illusieloosheid
snijdt den adem af. Het schijnt in dezen tijd ook in dit opzicht anders te worden dan
het, eeuwen lang geweest is, dat nu, omgekeerd dan vroeger, de ou-
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deren idealistischer, vertrouwender, positiever, aanvaardender en blijmoediger
geworden zijn dan de, cynische, harde, verbitterde, niets verwachtende jeugd. Van
welke deze jonge schrijfster een representante is. Jong, maar hoe oud en moe van
hart! Niet alleen voor wat betreft de overheersende geestesgesteldheid maar zelfs in
het gegeven vertoont Voyage in the dark grote overeenstemming met den
voorafgaanden roman, waarmede zij in 1931, nog weinig bekend door den roman
en den novellenbundel, die zij reeds had gepubliceerd, terecht de aandacht op zich
wist te vestigen: After leaving Mr. Mackenzie. Alleen is zij in haar laatste werk
misschien nog iets meer gerijpt, iets vooruitgegaan ook in de scherpte van
psychologisch doorzicht.
Hier als daar een eenzame vrouw, die met genadeloze critische helderheid zichzelf
ziet; die een stijgende serie kleine en grote teleurstellingen doorleeft, en daartegen
steeds minder is opgewassen; die haar psychische en sociale steunpunten almaar
meer gaat verliezen en in willoze onverschilligheid, hopeloos gedeprimeerd, naar
den geestelijken en maatschappelijken ondergang gelaten afzakt. Alleen de
uiterlijkheid der omstandigheden verschilt enigszins. Men kan aannemen, dat in
Voyage in the Dark meer autobiografisch materiaal is verwerkt. De auteur die het
pseudoniem Jean Rhys voert, in Brits West-Indië geboren, kwam op zestienjarigen
leeftijd naar Engeland, en haar Indische kindheidsherinneringen nemen in het boek
een gewicht tige plaats in. Behalve studente was zij o.m. ook operetteactrice, en de
hoofdpersoon van dezen roman is koor-girl in een revue. En zo is er meer.
Maar van belang is dit alles niet, want dit autobiographische heeft niet het bekende
nadeel van het te opdringerig-persoonlijke meegebracht. Daar komt bij, dat in de
Nederlandse vertaling de vertaler - zelf een auteur van romans en die het Engels als
zijn moedertaal beheerst - met instemming van de schrijfster, met wie hij langen tijd
samenwerkte, den ik-vorm van het oorspronkelijk in den derden persoon heeft
overgebracht. Artistiek lijkt mij dit een voordeel. De hoofdfiguur uit Voyage in the
Dark neemt een zo scherpziende, onpartijdige distantie tegenover zichzelf in acht,
dat het is of zij over een ander spreekt; en zo was uiteraard ook de houding van de
schrijfster ten opzichte van wat zij aan eigen levenservaringen in het boek legde.
Meer dan die ervaringen moet een innerlijke gesteldheid de auteur aan de vrouwen
uit beide genoemde romans binden. Drie jaren verliepen tussen den tijd van hun
verschijnen, en
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ziet men af van het feit, dat de zeldzaam overwogen stijl van mevrouw Rhys wel
mede oorzaak zal zijn, dan mag men de traagheid en moeizaamheid, waarmee zij tot
het voltooien van een werk komt ook wel van betekenis achten als uiting van het
lusteloos en mismoedig fatalisme, dat haar beide zo imponerend juist getroffen,
volledig geëvoceerde vrouwengestalten wel met haar die ze tot leven riep gemeen
moeten hebben.
Zonder verder een vergelijking te willen stellen, die in haar algemeenheid geenszins
zou opgaan, kan men het terugkeren van aldoor dezelfde motieven in Walschap's
boeken naast de congruentie van Jean Rhys' laatste twee romans zien als iets heel
anders dan zinloze of vermoeiende herhaling: als den eerlijken drang namelijk,
zichzelf steeds opnieuw en zo volledig mogelijk weg te geven in het scheppen van
het werk. Als een nadeel, een beperktheid ondervindt men het ook bij de jeugdige
schrijfster niet. Boeiend door de diepe waarachtigheid, de schone, sobere
vormbeheersing, zowel het verstand overtuigend als het gevoel pakkend, spreekt
deze roman des te sterker voor de knapheid van de auteur omdat het gegeven
desondanks in den grond zo alledaags is.
Onalledaags is echter de lucide, onsentimentele geest, die het op zichzelf weinig
opmerkelijke lotsbestel van een triestig vrouwenleven aan den zelfkant der
maatschappij in veristische schildering, zonder overbodige uitweiding of pathetische
stemverheffing, verschrikkelijk en aangrijpend als een nachtmerrie voor ons weet
op te roepen; een hellevaart, die zich in slechts achttien maanden voltrekt.
De ‘monologue intérieur’, die ook in After leaving Mr. Mackenzie een rol speelde,
is stylistisch in dezen nieuwen roman meer organisch met den gehelen verhaaltrant
samengevlochten. Van de auteurs, die dit procédé aanwenden, schijnt de schrijfster
het meest bij Joyce in de leer te zijn gegaan, al heeft zij de associaties niet in hun
vorm- en redeverbrekende onmiddellijkheid trachten weer te geven gelijk de befaamde
slotpassage uit Ulysses, waarmede haar monologues intérieurs overigens de
afwezigheid van interpunctie gemeen hebben. Psychologisch verantwoord en
compositorisch doeltreffend is, dat de associaties dezer monologen steeds ontstaan
uit een infantiele regressie, een, op voor den hoofdpersoon emotionele momenten
als bewustzijns-stramien zich zonder overgang plotseling in een schier rhythmische
herhaling voortdoend terugmijmeren. Terugmijmeren: over de kinderjaren op het
kleine landgoed van
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haar vader, op het West-Indische eilandje, waar zij, meest tussen de negers, als blank
meisje van 'n jaar of acht opgroeide. Het is de droom die met de barre werkelijkheid
van het zo gehate, grijze, grauwe, kille, natte, troosteloze, donkere Londen schijnbaar
geen verbinding heeft. Prachtig is het fijn, met heimwee invoelen in de smartelijk
terugverlangde, verloren kinderspheer. Deze korte passages onderbreken nergens
tezeer den gang van het verhaal, terwijl ze toch, ongezocht en zielkundig verantwoord,
naast het tegenwoordige beeld der achttienjarige vrouw het verklarende, onontbeerlijke
tegenbeeld van haar kindertijd stellen. Niet als beschrijvend exposé, gelijk dat weleer
gebruikelijk was en de dynamiek van de handeling remde, maar als in het actuele
opgenomen bewustzijnsinhoud.
In die gedeelten alleen is ook, overeenstemmend met het verkleumde hunkeren
uit het Engelse klimaat naar de tropische natuur van haar jonge jaren, tegenover de
kille misère van haar leven iets van de onbezorgde, argeloze, opgewekte
gemoedswarmte die de kindertijd gaf: repoussoir, dat de al te sterke gelijkmatigheid
van gevoelskleur, welke litterair zou kunnen schaden, voorkomt.
De onbevangenheid in het koel-harde, wrede, nuchtere en typisch hedendaagse
weergeven van een gruwelijke werkelijkheid is, als in den aanhef gezegd, een erfenis
misschien van, maar zeker een overwinning op de naturalistische school. Deze auteur
is zeer van haar tijd, want zij is zuinig met haar woorden. Zij heeft een bijna
nieuwsgierige koudheid van blik, die men klinisch zou kunnen noemen, zo onbewogen
penetrant is zij. En toch, hoeveel liefderijke aandacht en geduld zijn niet nodig, om
een zo fascinerend tafereel te maken van de naakte, scherpe, navrante, inkervende
notitie van deze anderhalf jaar mislukt vrouwenleven. De vermoeide geresigneerdheid
tegenover maatschappij, leven en lot doet soms aan bepaalde passages bij Hemingway
denken, maar al evenaart Jean Rhys het peil van diens onvolprezen dialogen niet
geheel en al, door haar zo intelligent met den totaal-opzet innig versmolten inwendige
alleenspraken gaat zij wellicht toch iets verder dan de Amerikaan. Ook de wijze
waarop zij soms de associaties met het verleden bij bepaalde gewaarwordingen in
het heden laat optreden is psychologisch zeldzaam voortreffelijk, en klaarblijkelijk
niet uit theoretische kennis maar uit creatieve intuïtie ontstaan.
Dit boek is niets voor de oppervlakkige optimisten. Een meer ontnuchterd niet
alleen, maar ontnuchterend levensgevoel is
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nauwelijks denkbaar. En desniettegenstaande wekt het geen tegenzin maar veeleer
een gewaarwording van welbehagen. Dit komt uit de atmospheer van zuivere
oprechtheid voort, welke hier alles doordringt. Naaktste, helderste, openste
waarachtigheid geeft er de stellige overtuiging, dat deze wereld volkomen echt is;
en daarom, hoe zij ook verder weze, houdt ze ons gevangen. Een gemoedsleven, vol
leed en verlorenheid, boordevol herinnering, wordt in zijn aanraking met het leven
getoond, en de schrijfster doet dit oeconomisch, frigide en ordelijk. Zindelijk, had
ik bijna geschreven. Want dit proza is dun en doorzichtig, kort en indringend; deze
ziekelijk gevoelige geest is vrij van zelfbeklag en uit zich zonder stemverheffing, en
deze introspectieve blik is door zelfbeheersing geadeld.
Met de levendigste fijngevoeligheid zijn het binnenleven en het uiterlijk wedervaren
van deze vrouwenziel weergegeven. Zorgvuldig, nergens overdreven; simpel, maar
toch sterk aansprekend. Het gemoed van de hoofdpersoon wordt ons met de eerlijkste
litteraire middelen vertrouwd gemaakt. De auteur is zeker van die middelen, en van
zichzelf: zij benadert het niet tastenderwijze, maar met felle en treffende raakheid
onthult zij het volledig, met ongewone zintuigelijke ontvankelijkheid het psychische
veraanschouwelijkt overdragend op den lezer.
De compositie van den roman is eveneens uitnemend. Prachtig. zijn de
hoofdstukken tegen elkaar afgewogen, en prachtig in zichzelf opgebouwd. Eenheid,
geen fragment is elk deel van het boek, en toch nuttige en noodzakelijke bouwsteen
van het geheel. Men verwondert zich over een zo doordachte, verfijnde en
geroutineerde techniek bij een zo jonge schrijfster. Reeds thans behoeft Jean Rhys
in betekenis bij een Katherine Mansfield of een Virginia Woolf niet ten achter te
staan.
De details, waaruit deze auteur den stemmingsindruk heeft opgebouwd, gaan uit
boven de conventioneel rauwe, in diepsten grond toch volgens aesthetische norm
begrensde opstapeling van materiaal, welke een vroeger geslacht kende. Het
niet-schilderachtige wordt niet meer uit den weg gegaan; het eenzijdig,
programmatisch waarheidlievende is vervangen door het primair ware.
Het is een vreselijke realiteit, dit door Jean Rhys uitgebeelde leven. Bitterheid,
leegheid, rampspoed, ondergang. Onverfraaid in zijn gruwzaamheid. En toch gaat
er een gevoel van herkenning en daardoor een troostrijke voldoening uit van het
lezen van dezen roman. Toch mist het, in laatste instantie, het neer-
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drukkende, dat de ervaring-zelf van zulk een leven zou geven. Dat is de wonderlijke
macht der scheppende verbeelding. Dat is het kunstenaarschap van Jean Rhys.
1932; 1934
Jean Rhys, After leaving Mr. Mackenzie. London, Jonathan Cape
Jean Rhys, Voyage in the dark. London, Constable & Co. Ltd.
Jean Rhys, Melodie in mineur. Geaut. Nederlandse bewerking uit het Engels
(Voyage in the Dark) van Edouard de Nève, en een voorrede van Victor E. van
Vriesland. Amsterdam, Uitgeverij De Steenuil

Dichter en zeeman
Joachim Ringelnatz (schuilnaam voor Hans Bötticher) is 7 Augustus 1883 te Wurzen
geboren en stierf 20 November 1934 te Berlijn. Hij heeft niet een gewonen litterairen
loopbaan gehad; hij kwam van de koopvaardij, waar hij als scheepsjongen begon,
maakte liedjes die hij zelf voordroeg en werd eerst langzamerhand door de litteraire
toon-aangevende kringen van Berlijn ontdekt. Maar toen werd hij ook met geestdrift
ingehaald. Ringelnatz heeft echter nooit tot de geslaagden willen behoren: hij was
en bleef de eeuwige, geboren bohémien, hij kon niet anders, het zat in zijn bloed.
Zwerven, varen, vrijheid, een ongebonden leven - het waren levensvoorwaarden voor
hem. De publieke opinie was hem onverschillig; het burgerdom haatte hij.
Als dichter van een soort poëzie die althans gedeeltelijk zich tot cabaret-voordracht
leent, is hij noch met Brecht, noch met Walter Mehring, noch met zijn andere begaafde
tijdgenoten op dit gebied verwant. Zijn technisch raffinement en spitsvondige humor
hadden dezelfde basis van diep menselijk gevoel en begrip, en een ongewone
uitdrukkingskracht. Maar sociale belangstelling, om van politieke niet te spreken,
was hem volkomen vreemd. Men zou een grote vergissing begaan, als men de
komische (daarbij zo vaak diep tragische) poëzie van Ringelnatz als een gemakkelijk
en goedkoop vermakelijkheids-genre zou beschouwen. Hij is een geboren dichter,
met alle kwaliteiten van dien, en een ongelooflijk geraffineerde techniek, welke
geheel zijn eigen bezit was.
Ik doe uit zijn werk slechts een greep. Zijn belangrijkste bundels acht ik
Kutteldaddeldu en Turngedichte (beide 1924), en
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vermeld voorts: Ein jeder lebt's; Die Schnupftabakdose; Die Woge; Geheimes
Kinderspielbuch; Nervosipopel ('24); Allerdings ('28); Als Mariner im Krieg ('28).
Gedichte dreier Jahre (1932) en Die Flasche und mit ihr auf Reisen zullen hier
besproken worden. Ten slotte: Reisebriefe eines Artisten; Matrosen; Gedichte,
Gedichte, Gedichte (dit laatste een zeer onvolledige en niet zeer geslaagde bloemlezing
uit het jaar 1933.)
Ringelnatz, een dichter die als zeeman zijn loopbaan begonnen is, heeft in zijn
verdere leven dit zeemanschap nimmer verloochend. Want zekere kenmerkende
trekken: een naïeve trouwhartigheid en openhartigheid, een kinderlijke vrijmoedigheid,
en den zwerverstrek, heeft hij er altijd van behouden.
Met dien zwerverstrek pleegt het overigens eigenaardig gesteld te zijn. Wanneer
het zwerven, wellicht aanvankelijk opgekomen uit vrijheidsdrang, zucht tot
onafhankelijkheid, lust om de wereld te zien, een gewone beroepsplicht is geworden,
een alledaagse noodzakelijkheid, de harde realiteit van het vak, dan zijn er geen
philistreuzer, kleinburgerlijker, honkvaster mensen denkbaar dan deze zwervers ex
officio. Bij den matroos is dat wel heel duidelijk. Hij heeft verre, vreemde kusten
gezien, hij is de wereld rond geweest, vele sterrenachten stond hij eenzaam aan dek,
wonderlijke vrouwenstemmen hoorde hij in havens, waarvan de naam lang vergeten
is; hitte en koude leed hij; er waren stormnachten dat hij zich verloren waande, maar
ook stille, bezonken uren, dat het leven nieuw leek en vol onbegrensde mogelijkheden.
Maar het enige avontuur, waarvan hij nog droomt, is, onder de bullen weggestopt
en op feestdagen verstolen te voorschijn gehaald, het portret van de niet meer jonge
moeder zijner vele kinderen; is de huiskamer met de pluche meubeltjes en het
étagère-tje met souvenirs; de leunstoel, de pantoffels, de pijp, en moeder-de-vrouw
achter het theeblad. De wereld épateert hem niet meer, hij kènt haar immers; hij wil
nog slechts een steunpunt, een vastheid in de wisselvalligheid, het onzekere, de
onvatbaarheid van dit leven, en een flesje bier in zijn eigen alcoofkamer smaakt hem
beter dan de edelste wijnen in exotische, paradijs-achtige streken. Kortom, hij is de
meest verburgerlijkte figuur uit de verburgerlijkte maatschappij, deze trotse en vrije
zwerver. Er is wel geen enkele romantiek, die zozeer onmiddellijk in zichzelf
opgeheven en in haar eigen spotbeeld verkeerd wordt, als die van den hedendaagsen
zeeman...
Ringelnatz, die als scheepsjongen begonnen is en het nooit veel

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

303
verder gebracht heeft dan tot lichtmatroos, was zich hiervan bewust; meer dan dat:
hij heeft er partij van getrokken, en met de hem eigen eerlijkheid heel die atmospheer
van gemoedstegenstellingen, van ontgoochelingen, van groots leven en kleintjes
voelen, tot een onnavolgbaar wrange zelfironie weten om te scheppen, die misschien
beter dan welke zeer deskundige roman ook, met de middelen der lyriek het bestaan
en de psyche van den matroos weet te suggereren.
Dit maakte zijn eerste twee verzenbundels, Kutteldaddeldu en Turngedichte, tot
iets geheel bijzonders in de moderne Duitse letteren. Ringelnatz verliet intussen na
de eerste oorlogsjaren de marine; hij bleef echter de bohémien, die hij nu eenmaal
geboren was, legde zich toe op schilderen, waarvoor hij eveneens een opmerkelijk
talent bleek te hebben, en verwierf zich naam als cabaret-zanger. Maar als dichter
heeft hij de hoogte en vooral het volkomen opzichzelf staande, zeer eigene, van de
beide genoemde bundels niet meer bereikt, en zowel de Reisebriefe eines Artisten
als ook de Gedichte dreier Jahre blijven erbij ten achter. De motieven van het leven
ter zee zijn grotendeels opgegeven, en daarmee de verbluffende openhartigheid en
wat men de candeur-in-de-liederlijkheid zou kunnen noemen. Gebleven is echter de
vernuftige en eveneens weder uiterst kinderlijke fantasie die, zinloos en zichzelf
genoeg, haar invallen niet tracht uit te werken of te rangschikken, maar deze even
snel, argeloos laat flitsen en dan weer opgeeft. Zeldzaam grillig en willekeurig is zij,
speels maar in den grond onvrolijk, en typisch litterair, daar zij meer op
klanktoevalligheden dan op gezichtsvoorstellingen berust. Soms doet zij even aan
Christian Morgenstern denken. (Liedchen).
Eenzaam door gewoonte is, wie lang op zee geleefd heeft, maar eenzaam behoeft
nog niet ‘weltfremd’ te betekenen. Bij Ringelnatz herkent men zonder aarzelen den
dichter, voor wien ook afgesleten woorden een nieuwe, directe kracht en waarde
verkrijgen, omdat zij niet overgenomen maar doorleefd zijn. Onverbruikt als zijn
gevoelens zijn, worden in zijn mond ook de meest gebruikte woorden. Wie een woord
zegt zonder ten volle zijn levenden inhoud te gevoelen, (en dit is hèt speciale gevaar
voor den litterator, die niet eenzaam, of die eenzaam maar daarbij weltfremd is), hij
liegt, en spreekt ijdele taal. Hij is dan niet meer dan een zelfingenomen phraseur, en
natuurlijk niet in staat de aanbiddelijke argeloosheid - en, soms, geslepenheid - van
een kind te zien, noch de sombere grootheid die een bedelaar
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kan hebben, daar zulke beelden slechts een stroom van pasklare, ondoorvoelde
woorden bij hem oproepen. Hij is degeen, die het van zulke woorden moet hebben,
voor wie verzen schrijven een baantje als een ander is, en die ‘immer strebend sich
bemüht’ om in de ogen der geestelijk eenvoudigen iemand van aanzien te worden.
Tot dezulken behoort Joachim Ringelnatz niet, want hij is een dichter. Hij is voorts
een naïef mens, die ondanks een leven van reizen en bohème weinig met de mensen
in nauwere aanraking gekomen lijkt. Zo iemand zal allicht geneigd zijn, de kleine
blijken van meeleven uit zijn omgeving in hun waarde en bedoeling te overschatten.
Op dezelfde wijze zal een psychisch weinig ontwikkeld mens een overdreven
betekenis hechten aan sommige treffende opmerkingen, die hij zelf had kunnen
vinden (maar niet gevonden heeft), en die dus op een zeer indirecte wijze zijn gemoed
treffen, dat nu eenmaal zo weinig getroffen wordt.
De dichter Ringelnatz echter is ondanks zijn eenzaamheid critisch en in zijn reacties
direct gebleven. Hij voelt zo simpel en onmiddellijk, dat de gewoonste dingen van
den dag nieuw worden in zijn even nuchtere als romantische lyriek. De overvloed
van ‘slagwoorden’ waarmee de gesprekken der hedendaagse jongere mensen, en
geheel het moderne leven zijn doorweven, wijst op een verarming van den geest.
Een tekort aan oorspronkelijke invallen moet worden vergoed door het herhalen der
onoorspronkelijke uitdrukkingen die gemeengoed zijn geworden. Ringelnatz nu
neemt de conventionele expressies, deelt hun een tikje van zijn eigen ironie en
oorspronkelijkheid mee, en maakt er sterke, overtuigende werkelijkheid van.
‘Mir wird so loreley zumut. Und ich bin doch kein Heine’, zegt hij ergens; en met
Heine heeft men hem ten onrechte vergeleken. De vergelijking gaat reeds hierom
niet op, omdat Ringelnatz ‘Weltschmerz’ moderner, minder egocentrisch is dan bij
Heine, en omdat zijn humor meer op de toevalligheid van een louter technisch
experimenterend spel dan op psychologische waarneming berust.
Oerkoddig is de eigenzinnige originaliteit van Ringelnatz' rijm, dat tot de vreemdste
enjambementen voert en, grillig en verrassend in hoge mate, het rhythme moedwillig
vernielt en zich aan de zelfwerkende woord-associaties van een uitermate baldadig
en kwajongensachtig-vrijmoedig vernuft overgeeft (laatste strophen van Reiseabschied
von der Frau, Belauschte Frau, Ver-
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pufftes Gewitter, Schwingungen; eerste strophe van Weisst Du?) Zoals Erik Satie,
Kurt Weill, Paul Hindemith e.a. rijkelijk hebben getoond, dat men ironische en zelfs
satirische muziek kan componeren, die toch volop muziek blijft, zo blijft deze ruw
met regel en zin van den mensengeest schertsende poëzie toch poëzie: bon sang ne
peut mentir. Maar het levensgevoel, dat deze curieuze ‘Spielereien’ doortrekt, is
ondanks zijn moderniteit eigenlijk Duitse zwaarmoedigheid, het is de sentimentaliteit
van den matroos, met zijn heimwee, zijn zwak voor de geborgenheid en
quasi-huiselijkheid van de kleine haven ‘kneipjes’, de ‘Kitsch’ van gekleurde, glazen
voorwerpen met een exotisch tintje, kralen, prenten, schelpen. Bij dit alles behoudt
Ringelnatz de onbedorven, primitieve, eigen kijk, het nieuw, direct en spottend bezien
van de dingen, die hij, vertederd half en half satirisch uitbeeldt. Die sentimentaliteit,
populistisch van aard, heeft Ringelnatz met een Speenhoff gemeen, maar hij is harder
en cynischer, en vooral door zijn veel oneenvoudiger, oorspronkelijker en verfijnder
verstechniek onderscheidt hij zich van onzen landgenoot als een uitbeelder van,
veeleer dan als een spreker tot de volksziel. Hij is bovenal gedifferentieerder, ook
in de wijze waarop hij in het ‘handwerk’ der versificatie eigen wegen ging.
Een derde verzenbundel, Reisebriefe eines Artisten, deed ook in het onderwerp
reeds blijken dat deze dichter, geestverwant van Christian Morgenstern, Erich Kästner,
Kurt Tucholski, Walter Mehring, Ossip Kalenter, zich in den grond tot een litterair
publiek richtte. Na twee minder succesrijke bundels volgden Gedichte dreier Jahre
en een aantal merkwaardige prozawerken, die des schrijvers ervaringen als zeeman
tot onderwerp hadden, en waarvan ik speciaal Matrosen een curieus document acht.
Die Flasche is een dramatisch en sentimenteel toneelwerk, dat men, met het
voorbehoud dat ik hierboven maakte, een volksstuk zou kunnen noemen; ‘eine
Seemannsballade’ betitelt de schrijver het zelf. Petra, de Deense stiefdochter uit de
havenkroeg van moeder Mewes, laat zich overhalen tot een wereldreis op het luxejacht
van den slappen hoogstaand idealistischen doch genotzuchtigen prins Boris, die alle
gecompliceerdheid der als zodanig befaamde Russische ziel aan den dag legt, en die
Petra vrijheid mitsgaders een platonische vriendschap in het vooruitzicht heeft gesteld.
In haar hart blijft zij evenwel haar ruwen maar edelen geliefde, den matroos Hans
Pepper, trouw, hierin gesteund door 's prinsen vriend, assistent en lijfmuzikant
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Grischa. Met den braven pikbroek Hans echter was, in letterlijken zin, geen huis te
houden geweest: zo eens in de twee jaar ongeveer liep zijn schip de haven binnen,
en hoewel hij dan van zijn goeden wil placht blijk te geven door behalve een fles
whisky (‘die Flasche’, die in dit stuk een zo belangrijke functie vervult) een zak
bananen, een opgezette duif, een dito krokodil en dergelijke attracties mee te brengen,
was hij meestal na een dag of enkele uren alweer voor een volgenden termijn
ingescheept. En dit dreef tenslotte de oppervlakkig ietwat lichtzinnig geworden doch
in diepste wezen engelrein gebleven Petra tot haar reis met den prins. De goede
zeeman, waarvan het enige levensteken, gedurende zijn reizen, uit een schaarse
prentbriefkaart met de woorden ‘aus Liebe’ bestaat, komt in een palacehotel juist
een minuut te laat om zijn vrienden (hij heeft natuurlijk, onder veel alcohol-gebruik,
met den prins broederschap gesloten, en zijn toestemming tot de hele escapade
gegeven) nog te treffen, en breekt er ongeveer den boel af. In de kroeg van moeder
Mewes, waar allen afgesproken hadden elkander twee jaar na dato weer te treffen,
komt hij helemaal niet - aangezien hij zijn kille graf inmiddels in de zilte baren heeft
gevonden; wel komt zijn laatste groet - het gebruikelijke ‘Aus Liebe Hans Pepper’
- ter tafel, zijnde deze in de even gebruikelijke Black-Label-fles ter plaatse
aangespoeld. Petra, wier liefde tussen haar trouwhartigen Hans en den fijngevoeligen
edelmoedigen Boris was begonnen te wankelen, verlaat nu natuurlijk deze laatste
om haar oude havenbedrijf in het etablissement harer stiefmoeder te hervatten.
Aldus in ruwe trekken de inhoud van dit stuk, in drie bedrijven oorspronkelijk bij
en voor Asta Nielsen geschreven, en dat niet nagelaten zal hebben den Duitsen
toeschouwer zijn lach-entraan te ontlokken gelijk ten onzent De Jantjes het deden.
Ook hier is Ringelnatz juist weer een tikje ‘überlegener’, ironischer en gedistantieerder
dan de Nederlandse auteur, al was deze ironie voor een goed deel vrucht van
overgevoeligen zelfspot.
Er zou aanleiding geweest zijn, Die Flasche louter en alleen als toneelstuk te
beschouwen, ware het niet, dat dit boek voor meer dan de helft bestaat uit een
geschrift, getiteld: Mit der ‘Flasche’ auf Reisen, ein Tagebuch von 1932. Dit
alleraardigst reisdagboek verhaalt pakkend en boeiend van de tournée, die de auteur,
welke zelf de rol van den matroos speelde, met een klein ‘schmiere’-troepje in
Duitsland, de Donau-landen en Zwitserland maakte. Wanneer zijn collega's naar bed
gingen placht Ringelnatz een
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nacht-café op te zoeken om daar als eenzaam wijndrinker zijn dagboek bij te houden.
Het resultaat is een charmant en met den voor hem typischen galgenhumor geschreven
werkje.
Tengevolge van de zomerhitte en niet in de laatste plaats van de
tijdsomstandigheden had Die Flasche, op deze tournée en financieel althans, nergens
enig succes van betekenis, zodat het ‘Kollektiv’ zich nauwelijks bedruipen kon. Op
den goeden en zeer vriendschappelijken geest der spelers onderling had dit echter
niet den geringsten invloed; de verstandhouding bleef voortreffelijk, ondanks velerlei
minder plezierige wederwaardigheden, die menigeen ontmoedigd zouden hebben.
Ringelnatz verhaalt daarvan op een gemoedelijken en droogkomieken toon, die
de smartelijker en schriller accenten van zijn poëzie mist. Uit zijn mond klinkt het
niet vervelend, wanneer hij ietwat kinderlijk uitvoerig ook over op zichzelf
onbeduidende dingen spreekt, met een vreemde voorkeur over sommige onbelangrijke
details uitweidend. Want men gevoelt, dat deze aan het kinderopstel-genre ontleende
schrijfwijze hier geen onmacht maar opzet is, overwogen en geraffineerde methode.
Van Ringelnatz' schrijftrant in dit boek wil ik den lezer door enige aanhalingen een
denkbeeld geven. Van den kleinen schouwburg te Kassel heet het: ‘De drie directeuren
bleken ten zeerste voorkomend en waren ijverig met ons en met het stuk in de weer.
Ik haalde ze voortdurend doorelkaar’. Het aardige zit, naar men ziet, niet in de
meedeling zelf, maar in de laconieke, leuke, lauwe manier waarop de volzinnen van
ongelijksoortigen inhoud worden aaneengekopppeld, die zodoende een potsierlijke
contrastwerking veroorzaken.
Te Kassel noteert de auteur ook het volgende: ‘Ik zocht een oude, mij van vroeger
vertrouwde kroeg op en werd door de redeneringen van een schoorsteenveger geboeid,
die een stommen schaapskop met treffend verstandige opmerkingen de politieke
situatie uiteenzette. Het regende dezen dag onophoudelijk. Ik bekeek desondanks
den achttien en een halven meter langen walvis, dien de duiker Sievers bij Cuxhafen
had gevangen en nu in de open lucht te kijk stelde. Het dier was al dood. Het had in
dien zondvloed en modder op den Friedrichsplatz eigenlijk nog kunnen leven’.
‘Den volgenden morgen haalde ik mijn collega's in hun hotel af. Ze zaten katterig
aan het ontbijt en telden onder het eten geld en rekenden en rekenden steeds weer
opnieuw. Alleen de kellner (de acteur die in het stuk de rol van den kellner speelde.
-
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V.E.v.V.) rekende niet, maar voederde zich zorgeloos. Hij werd naar verhouding het
slechtste betaald. Maar hij at het meeste en zorgde ervoor, dat aan onze tafel nooit
eten overbleef. Zijn jeugd rechtvaardigde dat. Deze kellner was als zoveel jongens
van dezen tijd, van dezen ongelukkigen tijd, onbekommerd, onvergeestelijkt, kleurloos
en door generlei eerbied geremd.’
In den stadsschouwburg van Eisenach spreekt Ringelnatz met de toneelknechten.
‘Zij meenden, dat onze gastvoorstelling volkomen misplaatst was, daar dienzelfden
avond de Comedian Harmonists in Eisenach op tournée waren, die ons alle publiek
weg zouden kapen. Hetzelfde beweerden alle mensen, die mij in den loop van den
dag op straat of in café's aanspraken, behalve dat de meesten den naam Comedian
Harmonists weglieten, omdat ze dien niet konden uitspreken. Een zei er Christian
Science voor.’
En des avonds: ‘Maar toch vervulde de gedachte aan het schaarse
schouwburgbezoek bij ons en het uitverkochte gebouw bij de Comedian Harmonists
(dat was mij al verteld) mij met ongemotiveerde woede, zodat ik na het tweede bedrijf
mijn collega's zei dat ik mij in geen geval aan het publiek zou laten zien, en ik zou
helemaal niet terug komen maar verwachtte hen, de collega's, na afloop in den
Zwinger-kelder. Anders placht ik steeds aan het slot van het derde bedrijf nog eens
op te komen, om bij het door ons allen te slap bedreven “gezang en stemgeroes der
naderende zeelieden” mee te helpen en eventueel nog “door de acteurs voor het
voetlicht getrokken” als schrijver een buiging te maken. Er was daarbij altijd een
kleine onenigheid tussen auteur en spelers, want dezen wilden het liefst, dat ik dadelijk
na het eerste doek boog. Maar dat ging toch niet aan. Want ik had in het laatste bedrijf
helemaal niet meegespeeld, maar was zelfs “als verdronkene betreurd” geworden’.
In Koblenz is Ringelnatz door verkoudheid wat hees. ‘Ik gorgelde bronwater en
dronk bronwater. In alle plaatsen, waar geneeskrachtige bronnen waren, had ik
daarvan gedronken. Ongaarne, doch prophylactisch. Ik verbeeldde mij met alle
geweld, nu tegen suikerziekte, hart-, blaas-, nier- en keelziekte, jicht, rheumatiek,
galsteen, syphilis, vetzucht, vrouwenziekte en vlooien gevrijwaard te zijn.’ Ringelnatz
toont zich hier, met zijn ‘ongaarne’, een geestverwant van den bekenden Nederlandsen
literator die, toen zijn gastvrouw hem aan tafel vroeg ‘wilt u wat water, meneer?’
zeer ontsteld antwoordde: ‘maar mevrouw! ik eet mijn zeep toch ook niet op!’
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In Zürich zoekt het troepje een goedkope slaapgelegenheid. ‘Ik bracht mijn ensemble
in het goedkope logement Zum goldenen Sternen, dat ik uit vroeger jaren kende. Het
was echter intussen van eigenaar veranderd, was gemoderniseerd door stromend
water en verhoogde prijzen, en niemand daar herinnerde zich mij. Het stromend
water werd ons den volgenden dag door den portier steeds opnieuw onder den neus
gewreven.’
Typerend voor den kinderlijken zeeman, die Ringelnatz is, is een zinnetje als dit:
‘Tussen het tweede en het derde bedrijf hielp ik een vestiaire-juffrouw met wijde,
schommelende armen garen afwikkelen, zoals ik dat als kind bij mijn moeder had
geleerd.’ Dat de schrijver echter als stylist verre van naïef is, blijkt dan echter weer
uit een wending als deze, over den acteur die prins Boris speelt: ‘De prins had weinig
kin, maar veel mooie herinneringen aan een jarenlang engagement te Riga’.
Wie dergelijke tegengestelde trekken, van argeloosheid en raffinement, in zich
bergt, is een belangwekkend auteur. Ik voor mij heb geen ogenblik de lectuur van
dit stuk en vooral van het journaal, waartoe het aanleiding gaf, berouwd. Het was
een genoegen, er in nieuwe gedaante de zo eigenaardige en bijzondere gestalte van
Joachim Ringelnatz in weer te vinden, wiens wijze, ontgoochelde en critische spot
nergens liefdeloos wordt, wiens cynische caricatuur-gewoonte hier van haar al te
scherpe kanten is ontdaan, en wiens onloochenbare sentimentaliteit men, evenals bij
De Jantjes, gaarne wil aanvaarden, omdat zij, oprecht en zwaarmoedig, naar teer en
zout ruikt, naar schepen en zee...
1932; 1934
Joachim Ringelnatz, Gedichte dreier Jahre. Berlin, Rowohlt, 1932
Joachim Ringelnatz, Die Flasche und mit ihr auf Reisen. Berlin, Rowohlt, 1932

Tijd en tij
Erich Kästner is in 1899 te Dresden geboren. In de oorlogsjaren 1917 en 1918 was
hij onder de wapenen. Hij werd vervolgens onderwijzer, en later journalist te Leipzig.
Van 1929 af is hij te Berlijn gevestigd als ontwerper van advertentie- en
reclameteksten, evenals de Fabian uit zijn roman. Hij schreef romans, maar ook
poëzie en kinderboeken. Met dit boek echter, dat
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reeds kort na verschijnen in het Nederlands en ook in het Engels is vertaald, heeft
hij voor het eerst in brede kringen de aandacht op zich weten te vestigen.
Men kan dit merkwaardige werk ongetwijfeld een zedebeeld en een tijdsbeeld
noemen, maar dit is toch maar secundair. Want meer dan dat is het de schildering
van een mens. Alles is geconcentreerd op het menselijk zieleleven, de menselijke
conflicten tussen gemoed en geest, tussen aanleg en omgeving, wil en inzicht, ideaal
en werkelijkheid. Modern is de roman, omdat dit menselijke ons niet los op zichzelf
staand en langs den weg van karakterontleding voor ogen wordt gevoerd, maar ten
innigste verweven met de samenleving en de zeer bijzondere constellatie van ons
tijdvak.
Fabian is de jonge man, die, teleurgesteld en verbitterd staande te midden der
na-oorlogse jongere generatie te Berlijn, met al haar verwording, voor de ethische
neigingen die hij in zich heeft in een chaotische en verblinde maatschappij geen
anderen uitweg weet dan een beschouwelijke houding. Hij kijkt toe en wacht af. Ook
is hij in zichzelf verdeeld. ‘Hij deed sedert langen tijd uit liefhebberij aan gemengde
gevoelens. Wie ze onderzoeken wil, moet ze hebben. Alleen doordat men ze bezit
kan men ze bestudeeren.’
Zijn vriend Labude, een soort Rathenau-karakter, bezit daarentegen sterke politieke
belangstelling en werkt voor een democratisch verbond van intellectuelen, waarvan
hij hoopt dat het een dam tegen de komende ontreddering en ondergang zal zijn.
Fabian echter gelooft niet in een verbetering van den toestand en verwacht geen heil
van veranderde omstandigheden. Slechts de afdoende wijziging van den individuelen
mens, slechts de persoonlijke terugkeer tot het fatsoen is, volgens hem voorwaarde
voor de redding van een mensheid, die hij overigens reeds vrijwel voorgoed verloren
acht, en op welker gemoedsomwenteling hij nauwelijks meer durft hopen. Want de
idealist en moralist Fabian heeft genoeg werkelijkheidszin en scepticisme om zonder
zelfbegoocheling de dingen onder de ogen te zien. Labude is rijk en actief, Fabian
arm en lijdelijk, maar beiden zijn vol weerzin tegen de grenzeloze decadentie van
dit, zich in apocalyptische verschrikkingen ontbindende, Duitsland. Van beiden valt
alles af, met de onverwrikbaarheid van een noodlotstragedie wordt hun, in deze
‘kentering der tijden’, alles afgenomen wat aan het leven waarde geeft. Maar Fabian,
die in daadkrachtig ingrijpen niet hetzelfde vertrouwen heeft als zijn
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vriend, die eigenlijk niets verwachtte en niet, als Labude, steeds een doel zocht en
steeds trachtte het eigen leven in handen te houden, is daardoor beter dan deze tegen
die slagen bestand.
Labude, Fabian's enige trouwe steun in het leven, ontdekt dat hij door zijn vriendin,
die in Hamburg woont, wordt bedrogen, en dat zij eigenlijk nooit van hem heeft
gehouden. Hij is dan in den grond reeds innerlijk gebroken, maar geeft zich nog niet
gewonnen. ‘“Je bent nog ziek”, oordeelde Fabian. “Je houdt nog van haar”. “Dat is
waar”, zei Labude. “Maar ik heb het al met heel andere kerels klaargespeeld dan met
mezelf”.’
Fabian is intussen werkloos geworden, juist wanneer hij midden in de diepste
verdorvenheid van het Berlijnse bohème-leven voor het eerst de lang ontbeerde,
volkomen zuivere overgave in liefde heeft leren kennen. Zijn vriendin wil hem niet
tot last zijn en breekt met hem, om onder de persoonlijke bescherming van een
filmdirecteur haar carrière te gaan maken. ‘Waarom doemde ze hem tot
werkeloosheid? Waarom deed ze dat in een van de weinige oogenblikken, waarin
hij werd aangespoord om te handelen? Ze kende hem niet. Ze zou liever iets verkeerd
gedaan hebben dan tegen hem zeggen: Doe jij iets goed! Ze geloofde, dat hij eerder
duizend slagen kon verdragen, dan dat hij zelf een hand ophief. Ze wist niet, dat hij
er naar snakte, te dienen en verantwoordelijkheid op zich te nemen.’ ‘Ze schonk hem
grootmoedig de vrijheid terug waarvan ze hem had bevrijd. Het toeval had hem een
mensch in de armen gevoerd, voor wie hij eindelijk mocht werken, en deze persoon
stiet hem in de niet begeerde, vervloekte vrijheid terug. Beide zouden geholpen
geweest zijn en nu waren beide niet meer te helpen. In het oogenblik, waar het werken
een doel kreeg, omdat hij Cornelia vond, verloor hij zijn werk. En omdat hij het werk
verloor, verloor hij Cornelia.’
‘Ze kende hem niet.’ Het is dus een misverstand, waaraan hun liefde ten offer valt.
Een misverstand is het ook, dat Labude den genadeslag geeft. Nadat de vrouw, die
hij liefhad, een jarenlange vergissing blijkt te zijn geweest, nadat ook zijn politieke
plannen schipbreuk hebben geleden, wordt zijn litterair-historisch proefschrift over
Lessing, waar hij vijf jaar aan heeft gewerkt, met een kwetsende boodschap
afgewezen, en hij schiet zich dood. De Geheimrat, zijn professor en promotor, was
afwezig geweest, en diens assistent had aan Labude zijn manuscript teruggegeven
met de verklaring, dat de Geheimrat het had gequalificeerd als totaal onvoldoende
en gezegd, dat hij het
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voor een overbodige last hield, het te laten circuleren bij de faculteit, en hem door
deze persoonlijke afwijzing voor een openlijke blamage wilde sparen. Zo,
teruggewezen door de liefde, door de politiek en door de wetenschap was de nobele,
maar zwakke en eerzuchtige Labude in den dood gedreven. Maar - door een
misverstand. Want na zijn zelfmoord komt aan het licht, dat de professor het werk
bij de faculteit had laten circuleren met de opmerking, dat ze de rijpste prestatie op
dit gebied was, die men de laatste jaren had gezien. Hij had in zijn votum geschreven,
dat Labude met dit werk op de levendigste belangstelling in vakkringen kon rekenen,
en met deze geschiedenis der Aufklärung het hedendaagse onderzoek onschatbare
diensten had bewezen; dat hem uit de kringen der studenten nog nooit een werkstuk
van dergelijke betekenis was voorgelegd en dat hij ze als speciale uitgave in de
publicaties van het instituut zou laten verschijnen. Het was slechts een lugubere grap
geweest die Labude het verder leven onmogelijk had gemaakt, een wraakneming uit
afgunst door den onbegaafden assistent. Het knappe in Kästner's opzet is, dat deze
misverstanden niet als toevalligheden worden gevoeld, maar als noodzakelijke
begeleidingsverschijningen, attributen bijna, van het leven van zijn hoofdpersonen,
levend in dezen tijd.
Slag op slag wordt Fabian door het ongeluk getroffen, het is als een benauwende
nachtmerrie. Hij kan ondanks al zijn pogingen geen nieuw werk vinden, de armoede
ondermijnt hem zo, dat hij haar als iets natuurlijks en vanzelfsprekends gaat gevoelen:
‘Zijn armoede was al een slechte gewoonte geworden, zooals bij anderen het
vooroverzitten of nagelbijten.’ Zijn geliefde en zijn beste vriend zijn voor hem
verloren. Maar ‘hoe passief hij ook placht te zijn: met een zich schikken in het
onvermijdelijke had dat niets te maken.’ Geen wonder dat al deze ellende hem tot
verscherpt zelfonderzoek, tot twijfel en vertwijfeling brengt: ‘Terwijl hij (...) zijn
moreele houding tegen de conjunctuurvorschers verdedigde, ontwaakten weer de
twijfelingen, die sedert lang in zijn gevoel als wormen wroetten. Was de humane,
fatsoenlijke normenmensch, naar wiens verschijning hij snakte, inderdaad ook
begeerenswaardig? Zou deze hemel op aarde, of hij nu bereikbaar was of niet, niet
reeds in de bloote voorstelling helsch worden? Was een dergelijke met edelmoedigheid
vergulde eeuw eigenlijk wel uit te houden? Was het niet veel eerder om er gek van
te worden? Was misschien de Planwirtschaft van het gladde eigenbelang niet alleen
de spoe-
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diger te verwezenlijken, maar ook spoediger te verdragen ideale toestand? Had zijn
utopie enkel regulatieve beteekenis en was ze als realiteit evenmin te wenschen als
te scheppen? Was het niet, alsof hij tegen de menschheid zei, precies als tegen een
geliefde: “Ik wou de sterren wel voor je van den hemel plukken!” Deze belofte was
prijzenswaardig; maar wee den minnaar, die het waar maakte. Wat zou de
beklagenswaardige geliefde met de sterren moeten beginnen, als hij er mee kwam
aanzeulen? Labude had op den vasten grond der feiten gestaan, had willen marcheeren
en was gestruikeld. Hij, Fabian, zweefde, omdat hij niet zwaar genoeg was, in de
ruimte en leefde verder. Waarom leefde hij dan nog, terwijl hij niet wist, waarvoor?’
Van allen en alles verlaten, een eenzaam man met een verwoest leven en een
wanhopig hart, trekt hij tenslotte naar zijn geboortestadje, waar zijn ouders een kleine
zeepwinkel houden. Het is de terugkeer tot het instinctieve gebaar van het kind, dat
naar zijn moeder om bescherming en troost vlucht. Ontroerend in zijn soberheid
geeft Kästner het weerzien. ‘Langzaam naderde hij het huis, waarin hij geboren was.
Hoe vertrouwd was de straat hem. Hij kende de gevels, hij kende de binnenplaatsen,
de zolders, overal was hij hier thuis. Maar de menschen, die uit en in de huizen liepen,
waren hem onbekend. Hij bleef staan. “Zeephandel” stond boven een winkel. Een
plakkaat kleefde tegen het glas: Hij las: “Ook de betere merken thans in prijs verlaagd.
Eigen merk lavendel twintig in plaats van twee en twintig pfennig.” Hij ging naar
de deur. Zijn moeder stond achter de toonbank, twee vrouwen stonden er voor. Zijn
moeder bukte zich juist en zette een pak zeeppoeder op de tafel; dan sneed ze een
stuk harde zeep middendoor. Daarop nam ze een stuk pakpapier en een houten lepel,
diepte groene zeep op uit een vat, woog ze af en wikkelde ze in het papier. Hij rook
de zeeplucht tot op de straat. Dan opende hij de deur naar den winkel. Het belletje
ging over. De oude vrouw keek op en liet verschrikt haar handen zinken. Hij ging
op haar toe en zei met sidderende stem: “Moeder, Labude heeft zich van kant
gemaakt.” En plotseling liepen de tranen hem uit de oogen. Hij opende de deur, die
naar de achterkamer voerde, sloot ze weer, ging in de leuningstoel voor het venster
zitten, keek naar de binnenplaats, lei langzaam het hoofd op de vensterbank en huilde.’
In dit onwezenlijke stadje, ver van het rumoer van Berlijn, schijnt de tijd te hebben
stilgestaan, het is er alles oud en klein en voorbij, het is er rustig gebleven, de
worgende en hartbre-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

314
kende problemen, de schietpartijen en de honger schijnen tot hier niet doorgedrongen:
‘Tegen den avond ging Fabian naar de binnenstad. Van de brug uit zag hij de
wereldberoemde gebouwen weer, die hij sedert hij kon denken, gekend had: het
voormalige slot, de voormalige Koninklijke Opera, de voormalige hofkerk, alles was
hier wondermooi en voormalig.’
Hier vindt Fabian, nadat hij nog een betrekking aan een rechts dagblad van de
hand heeft gewezen - want zijn karakter is zuiver gebleven en hij kan niet tegen zijn
overtuiging in aan het politieke potsenspel meewerken - iets van gemoedsrust; hij
wil met wat hem aan geld rest zich een jaar lang in een klein gehuchtje in het gebergte
terugtrekken. Nog altijd is hij weifelziek en in geestelijke verwarringen bevangen:
is dit geen vluchten? kan men niet overal en altijd actief zijn? ‘Waarop wachtte hij
sedert jaren? Misschien op het inzicht, dat hij voorbeschikt en geboren was als
toeschouwer, niet, zooals hij vandaag nog geloofde, als acteur op het wereldtooneel.’
Maar het lot bespaart hem een beslissing en beslist voor hem. Hij vindt na enkele
dagen den dood. En het is een dood die, Rilke's woord waar makend, dat ieder mens
den eigen, bij hem behorenden dood in zich heeft, volkomen bij hem past, bij zijn
edelmoedigheid, zijn onhandigheid, zijn nutteloosheid. Een kleine jongen stort zich
van de brug af in de rivier (kinderzelfmoorden zijn in het huidige Duitsland niets
ongewoons). ‘Een paar voorbijgangers, die den gil gehoord hadden, draaiden zich
om. Fabian boog zich over de breede leuning. Hij zag het hoofd van het kind en de
handen, die in het water sloegen. Dan trok hij zijn jas uit en sprong het kind na, om
het te redden. Twee trams bleven staan. De passagiers sprongen van de wagens en
keken toe, wat er gebeurde. Aan den oever holden opgewonden menschen heen en
weer. De kleine jongen zwom huilend naar den kant. Fabian verdronk. Hij kon helaas
niet zwemmen.’
Ik heb met opzet zo lang bij den loop der gebeurtenissen in dezen roman stilgestaan,
omdat daarmede tegelijk reeds een en ander over het wezen van Kästner's werk
duidelijk is moeten worden, en omdat men zich uit de aanhalingen tevens een beeld
van zijn schrijftrant kan maken. Dit boek is tegelijk somber en licht, het is
onsentimenteel en getuigt van een voor een zo jong auteur verwonderlijk diepen kijk
op de mensenziel. Ook de bijfiguren staan ten voeten uit vóór ons, al zijn ze met
slechts enkele trekken aangegeven. Een zuiver gevoel spreekt er de ingetogen taal
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van een laconieke, droge ironie. Een ontslagen bankbediende, nu bedelaar, zegt tot
Fabian: ‘Ik heb ook al eens gezeten. God, men komt tot allerlei dingen. Het eenige,
wat ik nog niet beleefd heb, is zelfmoord. Maar die schade kan ik altijd inhalen.’
Slechts een hoogst enkelen keer, gelijk bij het gesprek op de nachtredactie van het
grote dagblad en daarna in het café, klinkt de toon enigszins geforceerd cynisch, te
bedacht en geconstrueerd. Ook in de meer tedere, elegische passages blijft Kästner's
taal beeldend en oorspronkelijk: ‘Zijn leed was als een lucifershoutje opgebrand en
doofde uit. Hij herinnerde zich een dergelijken toestand uit zijn kinderjaren: toen hij
indertijd om een of ander verdriet, dat hem reusachtig groot en ongeneeslijk toeleek,
langen tijd had gehuild, was het reservoir, waaruit de smart vloeide, leeg geworden.
Het gevoel stierf af, als zoo vaak, na een van zijn hartkrampen, het leven in de vingers
afstierf. De droefheid, die hem geheel vervulde, was zonder gevoeligheid, het leed
was ijskoud.’ ‘Toen hij den volgenden morgen wakker werd en het licht zag branden,
kon hij zich de gebeurtenissen van den vorigen dag niet goed indenken. Hij voelde
zich gedrukt en ellendig, maar hij wist nog niet, waarom. Hij sloot de oogen en eerst
nu, en nu stuk voor stuk, werd zijn leed hem weer bewust. Dat, wat gebeurd was,
viel hem in, alsof iemand het van buiten af door een raam naar binnen gooide. Hij
wist weer, wat hij van moeheid vergeten had, en van het bewustzijn uit zonken de
herinneringen dieper, groeiden en veranderden zich al vallende, het was, alsof hun
soortelijk gewicht toenam, en dan rolden ze zwaar als steenen op zijn hart. Hij draaide
zich naar den muur en hield zijn ooren dicht.’
Döblin's Berlin Alexanderplatz is stellig dynamischer, maar de menselijke
karakterbeelding is er niet zo diepzinnig als bij Kästner. En deze laatste heeft op hem
vóór dat hij, wat zelden voorkomt, een tot volkomen eenheid geworden organisch
verband heeft bereikt tussen de handelende personen en de descripties van achtergrond
en omgeving, die een zo verantwoorde, onmisbare harmoniëring en orchestrering
van de hoofdmelodie zijn, dat zelfs Menno ter Braak, met zijn kinderlijken afkeer
van ‘beschrijvingen’, er vrede mee zou kunnen hebben.
Het sexuele, dat zich in al deze Berlijnse milieus, met de excessen van hun
nachtleven, telkens weer als hoofdzaak doet kennen is hard en nuchter, zonder
sensuele complaisance, maar toch ook zonder hypocriete verontwaardiging of
restrictie, onromantisch en koel weergegeven.
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Men zal in later jaren naar dit boek teruggrijpen, als men zich over den mens van
dezen tijd wil documenteren, die niet wist of hij een einde was of een begin. Wanneer
men het toevallig samen zou noemen met het oeuvre, dat er het verst vanaf staat naar
vorm en geest, naar techniek en inhoud, - met dat van Schnitzler, kan men desondanks
niet nalaten een zeer essentiële overeenkomst te constateren. Deze: dat zowel
Schnitzler (in zijn jeugdwerk) als Kästner het typerende van het ‘fin de siècle’ wilden
geven. De zaak is, dat bij Schnitzler de eeuw nog niet, gelijk hij meende, aan haar
einde was. Dat is zij eerst bij Kästner en zijn geestverwanten, dit wankele, verloren
geslacht.
Dit ontgoochelde doordringingsvermogen van zijn kijk op mens en maatschappij
vinden wij ook in Kästner's poëzie. Daarom behoort hij nu ook al tot degenen, wier
werken in Duitsland plechtig op den index zijn geplaatst. En inderdaad, in een
simplistisch, ongedifferentieerd en eenvormig wereldbeeld, aan
bewustzijnsvernauwing ontsproten, hoort zijn werk niet thuis.
In den gebonden vorm van het vers heeft Erich Kästner dezelfde
levensbeschouwing, dezelfde sceptische geestesgesteldheid en gemoedsbewegingen
tot uiting gebracht als in zijn befaamden roman. De toon is echter veel losser, speelser
en satirischer. Deze tijdspoëzie, die thans uiteraard in Duitsland geen uitgever meer
zou vinden, is even negatief en individualistisch in haar mensenverachting en
maatschappij-critiek als Fabian was. Er is echter, nu het niet langer om
karakter-uitbeelding maar om een gevarieerder en onmiddellijker zelfbelijdenis is te
doen, een nieuw element bij gekomen, een bewuster opkomen voor eigen meningen,
een fermer en haatdragender stelling nemen tegen actuele verschijningen, kortom
een onverhulder uitspreken der eigen affecten, gelijk ook na en tegenover het
verhalend proza van de ironisch persiflerende lyriek te verwachten was. Kästner
heeft er, tot vóór de omwenteling, tientallen duizenden lezers mee gevonden.
Gesang zwischen den Stühlen heeft hij zijn jongsten verzenbundel zeer juist
genoemd.
Met werkelijkheidszin klaagt Kästner, schilderend in zijn proza spottend in zijn
verzen, zijn tijd en zijn land aan, en zijn tot sarcasme weggelachen pessimisme,
wortelend in gewonde levensliefde, laat geen symptoom der huidige verwording
ongemoeid. Hij spreekt met een stem, die in wanhoop en ontreddering is verschrild,
maar uit het hart - ‘le coeur, cette plaie qu'on a’.
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Technisch is Erich Kästner zichzelf ongeveer gelijk gebleven in zijn vier bundels:
Herz auf Taille, Lärm im Spiegel, Ein Mann gibt Auskunft en Gesang zwischen den
Stühlen. In zijn eenvoud doet zijn vers soms aan Speenhoff denken, maar het is, met
zijn korte, enjamberende en op een onwaarschijnlijk humoristisch rijm gebouwde
zinnen en zinsdelen toch wel typisch Duits. In onbekommerder, darteler en gracieuzer
ogenblikken laat het zich wel gaan tot den nonsensicalen, zwierigen geest van
Christian Morgenstern's poëzie. Aan Wilhelm Busch herinnert wederom een gedicht
als Nekrolog für den Maler E.H.
1932; 1933
Erich Kästner, Fabian. De wederwaardigheden van een moralist. Vertaling van Theun
de Vries. Amsterdam, L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij
Erich Kästner, Gesang zwischen den Stühlen. Stuttgart, Berlin, Deutsche Verlags
Anstalt

Een gekuiste vrijbuiter
De schrijver van dit boekske is, wat men in vroeger eeuw ‘een Beminnaar der Fraaye
Letteren’ zou hebben genoemd. De litteratuur - waar hij zeer in thuis is - blijft hem
een verpozing. Hij neemt een belangrijke plaats in het Brusselse muziekleven in, en
dit kleine werkje, zijn enige, schreef hij bewust met het ‘dilettantisme’ dat door
Stendhal geprezen en bedreven werd. In den goeden zin is dat eraan te bemerken,
het dankt er zijn speelsheid, zijn geestelijke vrijheid aan.
Wat deze vrijheid betreft, toen enkele jaren geleden de Exploten in slechts een
paar tientallen exemplaren voor vrienden van den schrijver en den uitgever gedrukt
werden, in een uitgave die gestreng buiten den handel gehouden werd, was zij nog
wel wat groter dan thans. Hoewel ook nu, bij deze eerste voor het publiek bestemde
editie, de genummerde oplage nog slechts 150 ex. omvat (zij is als tiende en laatste
deel in de serie Luchtkastelen opgenomen), is de tekst, vergeleken bij den
oorspronkelijken, op sommige plaatsen aanmerkelijk gekuist.
Vriamont schrijft een prachtig, fonkelend proza, waar men met verbazing en genot
telkens nieuwe schoonheden in ontdekt. Zijn uiterst litterair Vlaams, lichtelijk
archaïserend, is zoet welluidend en ondanks de vaak schier gekunstelde precieusheid
van
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klassieken eenvoud. De eigenlijke inhoud is dol fantastisch, en rijk versierd met
bijzonderheden, welke het minder gebruikelijk is in een boekbespreking te releveren.
Het geldt een soort reiskroniek, met de goedmoedige oubolligheid van Bontekoe's
journaal opgesteld, doch daarbij met een zo spotziek spelen der verbeelding
ontworpen, dat de naam Lucianus ons onwillekeurig op de lippen komt, terwijl veel
aan de geestesgesteldheid van Voltaire's Candide doet denken. Ook P.J. Toulet zou
in deze plaquette, zo hij er in Franse vertaling van had kunnen kennis nemen, een
aan zich verwant werk ontdekt hebben.
De stemming, die hier overheerst, is badinerend zonder kwaadaardigheid; zachtjes
en meewarig wordt hier gesold met onze menselijke instellingen en ijdelheden, en
de eigen ontoereikendheid afgemeten aan de algemene zotheid der anderen. Het is
een speciaal soort humor, waarvoor men toegankelijk moet zijn om hem op zijn
waarde te schatten, deze aldus ‘afgemeten’, mystificerende plechtstatigheid, deze
deftigheid in het parodische zowel waar het over scatologische, als ook waar het over
triviale of zelfs dartel erotische aangelegenheden gaat.
Joris Vriamont is een verfijnd genieter van het vergankelijke. Hij is de
droog-geestige uitdager van het burgerlijke, aan wien ook de luchthartige melancholie
van den hoogmoedigen zwerver niet vreemd is. Achter het masker ener verouderde
wellevendheid zegt hij, licht en elegant, zulke cynische dingen als men uit den mond
der 18e eeuwse Franse moralisten kon horen. Het is een coquet spelen met de geijkte
sentimenten, aangetast maar tevens versterkt door den onvrede van het oud geworden
hart, en doorschouwd met de scherpzinnigheid van een letterkundig geschoold
verstand. De auteur is niet zo overbewust wellicht, maar veel fantastischer en
baldadiger dan Valery Larbaud, met wien hij uit de verte enkele trekken gemeen
heeft.
Met de stem van een weemoed die van ironie niet te onderscheiden is, spreekt hier
iemand die, uit vele dwalingen teruggekeerd, achter den rustigen glimlach der wijsheid
veel vergeefse onrust verzaakt voor aardse zekerheid, maar tevens steeds
maatschappelijke rust voor de onrust der ziel. Op maatgang van dit sierlijk,
beminnelijk proza ontkomen wij de jacht der actuele en tijdelijke verdwazingen naar
het enige oord, van waar een blijvender schoonheid ons tegenstraalt: de
beschouwelijkheid.
1932
Joris Vriamont, De Exploten van Tabarijn. Maastricht en Brussel, A.A.M. Stols,
1932
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Geestigheid uit den geest ontstaan
In den tijd dat de psychologische roman bloeide, streefde men in de litteratuur naar
een objectieve ontleding van mensen, feiten en gebeurtenissen. Dit woord ‘objectieve’
moet vooral niet verkeerd worden begrepen. Het wil niet zeggen dat men het ideaal
of de illusie koesterde, met de onpartijdigheid van een fotografische lens de dingen
in hun strikt werkelijken staat te kunnen vastleggen, met uitschakeling van de
menselijke persoonlijkheid die hen waarnam. Theoretisch zou dit essentieel tegen
elke opvatting van het begrip kunst ingaan; practisch zou het volkomen onmogelijk
zijn. Juist de ongewilde deformatie die het ambachtelijke van het werktuiglijke
onderscheidt geeft dat individuele, waardoor het eenmalige, onherhaalbare kunstwerk
tot stand komt. Wat de periode van den naturalistisch ontledenden roman kenmerkte
was dan ook slechts die meer begrensde objectiviteit, die de wereld wil weergeven
op een wijze, die haar een ‘schijn’ van eigenmachtige werkelijkheid verleent. De
vele en veelvormige kunstrichtingen die zich sedert Tachtig tot nu toe langs allerlei
verschillende wegen van dit naturalisme en psychologisme verwijderd hebben, hebben
allen toch deze reactie gemeenzaam. Men zou haar een nieuwe romantiek kunnen
noemen, mits men daarbij maar niet aan een gesloten beweging in één richting denkt.
Niet de affectloze afbeelding van wat men door den eigen verschijningsvorm wilde
laten spreken, was nu meer het doel.
Hoofdzaak werd het standpunt van den schrijver ten opzichte van zijn object. Hij
nam nu, in afwijking van de werkwijze in dat vroegere tijdvak, een bepaalde stelling
met betrekking tot het behandelde in. Zijn personen styleerde hij, min of meer, d.w.z.
dat hij om zijn oogmerken te verwezenlijken zekere eigenschappen van hen bewust
moest overdrijven, andere verdoezelen. Hij hechtte geen waarde, althans minder dan
vroeger, aan waarschijnlijkheid of natuurgetrouwheid. Nu eens schiep hij een
karikatuur, dan weer dreef hij een willekeurig spel met de mogelijkheden, die de
projectie van zijn verbeelding op de werkelijkheid hem bood. Aan dit alles lag ten
grondslag, dat hij niet zonder meer, onverwerkt, die realiteit voor zijn schepping
aanvaardde, maar dat hij critiek op haar had. Het is deze critiek, onverschillig of zij
het mogelijke of het onmogelijke vraagt, of zij van metaphysischen, aesthetischen,
socialen of welken anderen aard ook is, die wij romantisch mogen heten.
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Die romantiek neemt een klein snufje of een groten hap van de werkelijkheid (want
het komt haar niet op een volledig gegeven maar op de totaliteit van een visie aan),
en gaat dan voor de rest van vooropgezette ideeën uit of van de contrastwerking en
de andere wetten van de fantasie, of in hogeren zin van de verbeelding. Het ‘ik’ van
den scheppenden kunstenaar is dan in een roman het enige levensware karakter. Het
is in de wisselingen der phaenomenale wereld de blijvende, vaste en ordenende factor
die als uitgangspunt van het levensgevoel het werk zijn stijleenheid verleent. Reeds
Baudelaire gaf aan dit besef uiting:
Paris change, mais rien dans ma mélancholie
N'a changé.

Maar behalve zulke gevoelens van Weltschmerz betekent de soort ‘critiek’, die wij
hierboven romantisch leerden noemen, onder meer ook nog het verzet, de strijd tegen
de realiteit, het gekleurd zien ervan, het spelen ermee. Een typisch modern, nieuw
en interessant voorbeeld van dit laatste is een roman als Gide's Les Faux-Monnayeurs,
ondenkbaar in elken vroegeren tijd.
Het gemeenschappelijke element van de overigens zo heterogene
verschijningsvormen, die in de romanlitteratuur na de realistisch georiënteerde kunst
zijn opgekomen, bestaat dus hierin, dat niet langer het zien van den mens door den
schrijver, maar de kijk van den schrijver op den mens het belangrijkste is. Maar
hiermee heb ik dan tevens aangegeven, wat het kenmerk is van een van de meest
typische uitingen dier romantiek, n.l. van den humor. Bij den humor vinden wij
critiek in meer eigenlijken, in engeren zin, door den auteur op zijn object, een critiek
waar de lezer als het ware met een blik van verstandhouding in wordt betrokken. De
humor immers is een correctief op het leven: wie het leven en zijn aandoeningen
lijdelijk en oordeelloos ondergaat, zal er den zin voor missen. ‘De lach’, zegt Bergson
terecht, ‘is onverenigbaar met de ontroering.’ Een humoristische beschrijving van
een milieu, van een mens, is altijd een oordeel en een veroordeling, ook al kan deze
laatste met een grote mate van liefde, toegeeflijkheid en vereenzelviging gepaard
gaan, daar ook afkeuring en verwerping op teleurgestelde affectie berusten. ‘Iedere
lach is in den aard een verheffing boven het belachene’, heeft Dirk Coster, die zelf
altijd weinig heeft gelachen, eens gezegd. ‘De mensch, die om een anderen mensch
lacht, verheft zich in den geest boven hem. Hij lacht, omdat hij
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beter weet.’ En Carry van Bruggen: ‘Humor is de altijd vloeiende geest des levens,
die zich in den lach keert tegen hetgeen vreemd is aan het leven’.
Met opzet heb ik bij den algemenen kant van den litterairen humor stilgestaan, omdat
die uiteenzetting zelf reeds tevens een zo toepasselijke samenvatting is van het
bijzondere geval, waar ik heden over schrijf, want Henriëtte van Eyk vertoont in haar
oeuvre alle eigenschappen die volledig karakteristiek zijn voor den humor in zijn
velerlei aspecten.
Daarbij moet worden opgemerkt, dat deze bij haar altijd een letterkundige, een
aan het litteraire onverbrekelijk verbonden uitingsvorm aanneemt, zodat humor en
stijl in De Kleine Parade bijvoorbeeld tot een volkomen eenheid zijn verweven. Die
stijl is parodistisch, in dezen dubbelen zin, dat niet alleen de personen, die in het
boek voorkomen, op persiflerende wijze worden voorgesteld, maar dat ook de
ik-figuur, die aan het woord is, op geheel dezelfde manier aan den lachlust van den
lezer wordt prijsgegeven. Afgezien van dit persiflerende, van alle streven dus naar
psychologische karikatuur, bezit Henriëtte van Eyk's schrijfwijze ook nog uitsluitend
in zichzelf een onweerstaanbaar komische werking, die met zuiver litteraire middelen
wordt bereikt. Wij kenden in ons land het genre van een zekere platvloerse grappigheid
in de manier van zeggen, maar dan was dit altijd bij schrijvers die, uit hun wezen,
aan den zelfkant der werkelijke romankunst bleven. Ik aarzel niet, vast te stellen dat
bij mijn weten deze jonge schrijfster voor Nederland de eerste en enige is, die louter
en alleen met de middelen van den stijl, - dus ook wanneer men materie, inhoud,
gegeven, de eigenlijke concreta waarmee de stijl gecomponeerd, de verf waarmee
de schilderij gemaakt is, ten enenmale buiten beschouwing laat -, een soort humor,
dien men daardoor een ‘absoluten’, een uit zijn onderwerp losgemaakten, een
afgetrokken humor zou kunnen noemen, heeft weten tot stand te brengen. Het Geheim
Dagboek van Jhr. Goeree d'Overflakkee zou in dit verband wellicht aangevoerd
kunnen worden, maar behalve dat de geest daarvan onvergelijkelijk veel minder
bevleugeld is, en het, gelijk ook veel vermommingen van Schröder, tot de journalistiek
en niet tot de letteren moet gerekend worden, is het stijlprocédé daar door een te
mechanische herhaling tot een ‘maniertje’-enmeer-niet verstard, terwijl het elke echte
kunstwaarde mist doordat Van Os er niet anders dan een nauwkeurige pastiche
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van het beroemde werk van Samuel Pepys in geeft. Wat het buitenland betreft zou
men even aan Anita Loos' Gentlemen prefer Blondes kunnen denken, maar ook haar
stijl ontbeert geheel en al de fijnere kwaliteiten van Henriëtte van Eyk's werk, en is
in vergelijking daarmee slechts een dode, zielloze schablone, zonder de levendige
nuances, de fantastische overgangen, de nergens overdreven of nadrukkelijke
taalvondsten, die het lezen van onze landgenote tot zulk een genot maken.
Henriëtte van Eyk heeft gedebuteerd met Gabriël, een modern sprookje, waarvan
het eerste hoofdstuk eerst afzonderlijk in De Vrije Bladen is verschenen. Deze novelle,
ofschoon als publicatie aan den roman voorafgaande, is later dan deze geschreven;
men vindt er een groter vrijheid van fantasie, een speelser zwerfzucht van de
geestigheid in. Maar ijler, minder aan de exactheid van feiten, de concreetheid van
personen, de logica van gebeurtenissen gebonden, heeft het niet de satirische felheid,
de rake en soms zelfs striemende charge, die den roman kenmerken. Ik kom hier
aanstonds op terug.
De Kleine Parade heeft een inslag van sociale satire in zich, maar zozeer in luchtige
karakterschets en elegant badineren verstoken, dat zij zich nergens opdringt en slechts
als een ondergrond, niet als een achtergrond moet beschouwd worden.
De hoofdfiguur is een meisje uit de ‘betere standen’, hol en koud, snobistisch en
conventioneel, en vergaand harteloos. Zij vertelt haar ervaringen uit haar dagelijks
leven, haar ontmoetingen, haar milieu, en de samenhang tussen deze ervaringen is
voornamelijk de toon en de geest van het verhalen, de mentaliteit van de fictieve
schrijfster. Er is hardheid in deze parodie, en meedogenloosheid, een vleugje cynisme
en veel ironie, er zijn dwaze blijspelverwikkelingen en dol komische situaties. Maar
over dat alles hangt het zachte, rijpe, wijze pessimisme, onmerkbaar bijkans, dat den
grootsten kenners van het mensenhart altijd eigen is geweest, en dat ook de comedies
van Molière doortrekt. De mishandelende wreedheid van de mensen ten opzichte
van elkander, hun zotheid en eigenwaan, worden in een, overigens noch geforceerden
noch wrangen maar kerngezonden, niet onvrolijken lach gegeseld. En ook waar men
onder de oppervlakte het menselijke meegevoel, de verontwaardiging over veel
verkeerds in de maatschappij, den afkeer van de ‘weltfremde’ dorheid in deze speciale
kringen, duidelijk bespeurt, gelijk in de hoofdstukken Het Zilvermannetje of 't Geval
Ankerblom, en in de passages over de oude Oostenrijkse
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gravin en over het gezin van den schilder Jollema, wordt de humor, wordt de bijna
wrede onbarmhartigheid van den spot, nooit een moment overwoekerd door
sentimentaliteit.
Denn der satte Bürger merkt es nicht,
Wie das Schluchzen lauert in dem Lachen
Und die Thräne in dem Spottgedicht.

Een boek als dit is niet alleen litterair bewonderenswaardig. Het is ook van belang
doordat het ons helpt, ons ervoor te hoeden dat de conventionele gevoelens, die
machtig zijn door hun herhaling in de vormen en formuleringen van het
maatschappelijk leven, geen te groten en te blijvenden vat op ons houden.
De tweede publicatie - afgezien van het genoemde fragment van het later omgewerkte
eerste hoofdstuk van Gabriël, verschenen als Schrift van De Vrije Bladen - was de
samen met Édouard de Nève uitgegeven bundel Aan den Loopenden Band, en in
enkele novellen daarin was het al duidelijk, dat er andere elementen in haar
geestesgesteldheid waren opgetreden. In hoge mate origineel en van geest in den
besten zin typisch Nederlands, vertegenwoordigden zij een geheel enig, persoonlijk
en als zodanig onnavolgbaar en nieuw aspect onzer letteren - een lof, welke aan
geslaagder en geperfectionneerder geschriften van een algemener voorkomenden
aard vaak genoeg moet worden onthouden. Een kenschetsing hiervan zou in dit geval,
ten einde de eigenaardige en moeilijk definieerbare kern van Henriëtte van Eyk's
zeer oorspronkelijke karakter op het spoor te komen, een uitgebreide psychologische
en stijltechnische ontleding, aan de hand van tal van tekstvoorbeelden, vereisen. Of
men nu de geschiedenis leest van De Donkerte, die een meisje haar verloren knikkers
helpt zoeken, en zo zijn plicht verzaakt, afgezet en door een neef wordt vervangen;
dan wel de twee voortreffelijke St. Nicolaasnovellen (in de ene gaat de brave Sint
in ‘modern costuum’ erop uit, wordt natuurlijk nergens erkend en raakt in de
hachelijkste avonturen verzeild; in de andere wordt de reactie van een buurtje op de
concurrentie tussen den officieel aangewezen Sinterklaas en den goedhartigen, maar
daarom gewantrouwden van enige huizen verder verteld), of ten slotte de meer dan
kostelijke geschiedenis van de ruzie over Het Weitje en de oude freule (‘ze had een
gezelschapsdame waarmee ze Fransch, een Pekingees waarmee ze wartaal en een
keukenmeid waarmee ze niets sprak’), - geen ogenblik blijft
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men onvermaakt of onverkwikt door deze juweeltjes van (mirabile dictu) luchtige
en toch echt Nederlandse prozakunst, waarin (en hierin blijkt de grote vooruitgang
der auteur) de onweerstaanbare geestigheid haar zwaartepunt thans meer verlegd
heeft van den schrijftrant naar den inhoud en de gebeurtenissen zelf.
Andere elementen domineren in Gabriël. Het satirische vervormen van een althans
als uitgangspunt reëel mogelijk te denken wereld is niet gans verdwenen, maar over
het algemeen heeft toch de persiflage voor een soort ‘absoluten’ humor plaats gemaakt
en is een onwerkelijkheid hoofdzaak geworden, met en door dien humor, welke niet
in een droomspheer gesuggereerd, maar met een koel speelsen ‘esprit’ als door een
ingenieus surrealistischen Andersen werd uitgedacht.
De kwaliteit en betekenis van dit werk - evenals van de novellenbundel Aan den
Loopenden Band - zijn niet in uiterlijke vormen of een duidelijk uitgesproken
gedachtengang te vinden, maar in subtiele stijlnuances, geestestoestanden en
wendingen. Deze wonderlijk fantastische verbeeldingen, boordevol ironie en vrij
van alle weekheid, zouden met het woord sprookjes, om de associatie, welke het
verwekt, slechts zeer onvoldoende en verwarrend zijn aangeduid. Alle kwasi
diepzinnig didactische allegorie, en eigenlijk - tenzij men het woord in zijn
allerdiepsten zin neemt - ook alle symboliek zijn er vreemd aan. Hier speelt de geest
een fijn, licht en innig gracieus spel, niet om zich uit te drukken maar om zichzelfs
wil, om zich met vrouwelijken schroom te verhullen en te onthullen. Niet in een
schonen schijn echter: nuchterheid, een doodleuk Hollands werkelijkheidsbesef tot
in de dolzinnigst denkbare droomsituaties, zijn overal aanwezig, zelfs wanneer soms
de glimlach uit een schreiend gemoed schijnt op te bloeien en een altijd teleurgesteld
levensgevoel onder den intens geestigen spot met eigen gewondheid dolt.
Het is een niet te onderschatten verdienste van een nog zo jong auteur, dat men,
op welke bladzijde men haar werk ook zou opslaan, reeds na enkele alinea's met
feilloze zekerheid zou kunnen zeggen, van wie het afkomstig is, zulk een eigen
karakter draagt het. Van een zo animistisch gerichte, zonder diepzinnige bedoeling
ontstane, van volzin tot volzin levend en sprankelend blijvende, vlinder-losse, diep
humoristische, schier surrealistisch van dagelijkse logica bevrijde fantasie vindt men
in onze
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litteratuur niet zoveel voorbeelden. Den stijl zal een lezer, die Henriëtte van Eyk's
eigenaardige mentaliteit niet uit vroeger werk kent, hier en daar voor onbeholpen,
onzuiver en kreupel kunnen houden. Juist op die plaatsen echter geeft zij met een
enkele onnadrukkelijke wending, een dwaze, korte en soms bewust foutieve
uitdrukking of woordkeus, een bewuste caricatuur van een burgerlijke of
conventionele gedachtenfiguur of van een dode spreekwijze. Ik heb er hierboven
reeds op gewezen dat die schrijftrant in De Kleine Parade systeem was; in Gabriël
is hij misschien effectiever omdat hij, nu de geestigheid haar accent heeft verlegd
van den stijl naar de situaties en gebeurtenissen, sporadischer werd aangewend.
Deze gebeurtenissen hier weer te geven is een taak die, ik erken het, boven mijn
krachten gaat. Ik zie geen kans, de zotte en wilde arabesken na te tekenen van deze
vreemde Odyssee van een zonnestraal, die op aarde komt en 's avonds voor straf niet
naar zijn moeder, de zon, terug mag; allerlei vreemde omzwervingen en perikelen
meemaakt, bijgestaan door zijn vriendin, het paard Saartje; sergeant wordt - hij heeft
intussen iets van een menselijke gedaante gekregen - en vervolgens koning; honderden
avonturen, te veel om op te sommen, beleeft; en ten slotte in den hemel mag
terugkeren.
Fantastisch uit enkel fabuleerzucht - in dit opzicht kan men soms aan Christian
Morgenstern denken -, is deze humor onafscheidelijk van de inventieve verbeelding,
en raakt nergens los van deze. In De Kleine Parade diende, naar wij zagen, vooral
het taalgebruik, de ironisering van gemeenplaatsen, den geestelijken inhoud; in
Gabriël ligt hij in de verbeelding zelf.
Die verbeelding is er een van het detail. Zij verwijlt nergens bij; haar aandacht
heeft geen tijd, zich te verdiepen. Zij omvat en omspant geen geheel, maar is
samengesteld uit een reeks bijzonderheden, welke niet ineenvloeiden, zich niet
samenvoegden, doch op zichzelf bleven staan. Zij heeft, om het populair maar tevens
critisch te zeggen, kop noch staart, slot noch zin.
Er zijn, in haar stof, enkele motieven te onderkennen uit dit bonte gedwarrel (spot
met militarisme, met overgeleverd gezag, met gevestigde begrippen, enz.) - maar
men kan niet eens zeggen dat deze in het boek overheersen. Zij blijven onuitgewerkt,
losse scherven in de kaleidoscoop. Het ontbreken van een bindende, leidende idee
maakt alles rommelig. Deze fantasie berust telkens opnieuw, en overal, op een
flitsende ogenbliksinspiratie. De aaneenschakeling dier moment-invallen tot een
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verhaal bleef, zonder den dwang van een noodzakelijke lijn stijlloos, een louter
uiterlijk en willekeurig procédé. Hier en daar kan men de historie voor een
raam-vertelling houden, daar ganse uitvoerige episoden zijn ingelast welke, zonder
nawijsbaar verband met de rest ontstaan, los werden tussengevoegd alsof de schrijfster
deze tóch nog had liggen en het zonde vond ze niet bij deze gelegenheid te spuien
(de geschiedenis van de dertiende kip, de geschiedenis van Scharminkel en de
wonderkluif, enz.). Het zijn stellig, apart beschouwd, uitstekende, alleraardigste
verhaaltjes, maar wat doen zij hier in den roman van Gabriël? Ik ben op het punt
van compositie niet dogmatisch, maar er is toch nog zoiets als samenhang en eenheid!
Gabriël is niet één verbeelding, tot in onderdelen uitgebouwd maar op een centraal
punt ontstaan en aanvangend. Het is een conglomeraat van duizend kleine,
zelfstandige, heterogene verbeeldinkjes. Splinters en gruis. De soort van innerlijke
logiciteit, welke in laatste instantie ook de meest barokke, burleske fantasie als
droomwereld volgens haar eigen wetten nog blijft behouden, ontbreekt grotendeels.
Misschien is de oorzaak hiervan, dat die fantasie en de humor bij Henriëtte van Eyk
niet in de eerste plaats ‘gezien’, immers meer intellectueel dan visueel tot stand
gekomen zijn. Maar hoe dit zij, het resultaat is een indruk van ietwat verwarrende
en vermoeiende overvolheid; het een verdringt het ander en niets beldijft. Een vijfmaal
omvangrijker boek, maar van een centrum uit geschreven, zou meer bieden aan rust,
vorm en overzicht.
Is deze afwezigheid van compositie alleen of bovenal aan een te slordige, haastige
werkwijze toe te schrijven? Of is veeleer de eigenlijke aard van dit, overigens zo
rijke, talent, vooralsnog alleen maar, en van episode tot episode, van detail tot detail,
bijna van zin tot zin, puur improviserend? Ik ben geneigd het laatste aan te nemen.
De schijnbaar grotere cohaesie van De Kleine Parade is daarmede niet in tegenspraak.
Bij een geringer aantal motieven (en personen), een vaster bepaalde handeling, een
ogenschijnlijke, reeds door die uitwendige factoren veroorzaakte, grotere eenheid
dus, vindt men daar, nauwlettender toeziend, eenzelfde van pointe op pointe
huppelende, eenzelfde ten koste der harmonische eenheid ‘pointillerende’
verbrokkeling, nu echter ietwat schuilgaande onder het meergenoemde, unificerende
taalstijlprocédé.
Wanneer de atomiserende verbeelding van Henriëtte van Eyk de kracht zal kunnen
vinden zich bij den arbeid langer dan een
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oogwenk en afwisselend, namelijk bij voortduring, op een (maar dan ook in de
aanvankelijke halfbewuste conceptie reeds in kern aanwezige) totaliteit te richten;
wanneer zij iets van concentratie en plan kan veroveren, dan zal zij tot waarlijk groots
fantasiespel, tot waarlijk overtuigende en bevredigende visies ook in werk van den
omvang van Gabriël in staat zijn.
Want bewonderenswaardig is de oorspronkelijkheid van dezen geest. Ook na de
volle maat gegeven te hebben aan de bezwaren waarop juist om de belangrijkheid
van dit boek het licht moest vallen, ben ik erop gesteld er den nadruk op te leggen
dat wij dankbaar hebben te zijn voor wat het desondanks biedt: een in ons land geheel
enige imaginatie, dartel charmant en vertederend, voortdurend boeiend in haar luchtig
elegante, wonderlijke grilligheid, vol verrassingen en groteske vondsten. Een
afwisselend, fijn en subtiel spel, chaotisch en ondoorzichtig soms, maar steeds
meeslepend en springlevend - lectuur die genot van edel gehalte verschaft met
middelen van betoverende frisheid en nieuwheid.
Intieme Revue, het vervolg op De Kleine Parade en vijf jaar na het eerste deel in het
licht gegeven bewijst de verdere ontwikkeling en vooruitgang der jonge schrijfster.
Dezelfde personen, natuurlijk met andere uitgebreid en aangevuld, treden hier op;
hetzelfde milieu, dezelfde geest worden gepersifleerd. En schijnbaar met dezelfde
stijlmiddelen en door hetzelfde parodiëren.
Doch slechts schijnbaar. Hoezeer zijn beide verrijkt, gerijpt. Geen mechanische
herhaling van een succes-manier is dit boek geworden; het ware onverdragelijk
geweest. Men merkt, integendeel, hoezeer de schrijfster zichzelf, sinds De Kleine
Parade, is voorbijgestreefd; hoe het meer op de verbeelding en inventie steunende,
speelse, grillige van wat zij daarna heeft geschreven, ook hier zijn invloed deed
gelden. Uiteraard speelt de schrijfwijze in Intieme Revue - waarin immers dezelfde
Thérèse Wentinck van deel I aan het woord is - weder een grotere rol dan in de beide
hiervoor genoemde boeken, alsmede de sociale satyre op alle mogelijke vormen van
burgerlijkheid. Maar die grotere losheid van de werkelijkheid en die bonte
fabuleerzucht die wij hieruit leerden kennen zijn gebleven en doen dit laatste boek
in hoge mate boven het eerste deel uitrijzen.
In De Kleine Parade kon het nog lijken, of het wezen van dezen zeer bijzonderen
humor vooral (ja, misschien wel alleen) op Henriëtte van Eyk's taalmiddelen en
stijlfantasie berustte. Wij za-
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gen ons geplaatst tegenover een met voordacht (kwasi) onbeholpen, onzuiver en
kreupel gemaakt proza, waarin het dwaze, bewust foutieve van uitdrukking en
woordkeuze moest medewerken - met den persiflerenden inhoud -, een caricatuur te
geven van burgerlijk conventionele gedachtenfiguren, dode spreeken denkwijzen.
Deze ironisering van gemeenplaatsen, intussen, hoe vermakelijk ook, was nog wat
te systematisch in haar vermakelijkheid. Zonder een procédé te zijn, domineerde
toch het belang der zeggingswijze tezeer over dat van het meegedeelde. Dat dit in
Intieme Revue niet meer het geval is, bewijst, dat de humor er zich in verdiept heeft.
Hij berust niet meer zo overheersend op de taal-deformatie, maar tenminste evenzeer
op de actie en situaties, waarin de sociale persiflage zich thans in niet mindere mate
uitspreekt. En vooral blijkt ons in dit laatste boek, dat men de schrijfster onrecht
deed, zo men in haar parodistische ironie, haar spot en satyrische geestesgesteldheid,
eigenlijk alleen maar die persiflage op een bepaald (kwasi-nobel, kwasi-idealistisch,
kwasi-philanthropisch, kwasi-hooggeplaatst, kwasi-deftig en vooral kwasi-chique)
maatschappelijk milieu wilde zien.
Zeker, de caricatuurtekening van genoemd milieu is ook thans, en zeer raak en
amusant, nog ruimschoots aanwezig. Doch daarneven beginnen wij iets algemeners
en menselijkers te ontwaren. Het klinkt ongetwijfeld veel te zwaarwichtig bij deze
onhollands-luchtige, genuanceerd vrolijke, dwaas-bonte en van alle opzet en didactiek
gespeende geestigheid -: maar wij krijgen oog voor het wijsgerig levensinzicht, dat
uit den glimlach achter dit werk te onderkennen valt.
Want (ik wil er nu Bergson maar niet weer bijhalen!) is niet het diepste wezen van
dezen humor, dat hij zich tegen verstarring, tegen àlle verstarring, keert? Hoe zou
hij ons anders zó vermogen te boeien en te treffen? Hij richt zich tegen allen stilstand,
tegen al wat dood is. Hij ontkent... de ontkenning van het leven, welke in het
cliché-doen en cliché-denken is gelegen: daarom is hij voortdurend verrassend,
verheugend, verwarmend.
Maar hier schuilt tevens het grote gevaar voor de schrijfster zelf. Het dynamische,
elke geestelijke stagnatie bekampende van haar boek ontneemt haarzelf wel eens de
allernodigste vastheid. Dit verklaart het wezen van haar werkwijze; het verklaart ik wees er bij de bespreking van Gabriël reeds op - dat de totale compositie haar
zwakke kant blijft. De verbeelding,
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welke bij Henriëtte van Eyk het scheppend element is, werkt zo spontaan, dat zij van
ogenblik tot ogenblik improviseert, zonder een geheel te omvatten. Zij verwijlt
nergens bij, zij is een, uit een reeks niet ineengevoegde bijzonderheden saamgestelde,
verbeelding van het detail. Dit volgt overigens logisch uit haar wezen: de fantasie
en inventie der schrijfster tasten steeds totaliteiten, complexen aan, - immers:
conventies, denkgewoonten, zeden; valse eenheden dus, voze dode systemen. Vandaar,
dat zij zelf zo atomiserend werkt.
Vermoeit zij daardoor niet? Ongetwijfeld een weinig; vooral ben, die zelf, - niet
levendig en beweeglijk genoeg van geest om dezen stroom van gepointilleerde
moment-invallen te volgen, - door te vaste verbondenheid aan ingewortelde conventies
een onbewust verzet uit hun onvrije gevoelsreacties voelen opkomen. De verwijten
van te zeer procédé te zijn, tegen dit boek aangevoerd, lijken mij dan ook onjuist. In
Intieme Revue is minder procédé dan in De Kleine Parade. Die gemakkelijk als leus
in bet gehoor hangende verwijten behoren zelf voor een aanzienlijk deel tot het gebied
der werktuigelijk overgenomen denkprocédés. En nog iets pleit daarvoor: toen deze
roman (in maar gering afwijkenden vorm) in De Groene Amsterdammer verscheen,
maakte inderdaad de herhaling soms een lichtelijk irriterenden indruk. Nu men de
stukken (slechts weinig méér bijeengehouden door het omgewerkt-zijn) achter elkaar
in hun verband leest, doen zij, ondanks den te lossen samenhang waarop ik hierboven
wees, in het geheel niet meer eentonig aan, maar winnen enorm. Dat zullen ook zij
moeten toegeven die in dit proza teveel een ‘manier’ zagen. En het is de proef op de
som; immers, berustte Intieme Revue voornamelijk op een manier, dan zou het thans,
in boekvorm in zijn geheel gelezen, dien indruk veel sterker wekken, en hinderlijker.
Doch het tegendeel is het geval.
Henriëtte van Eyk met haar soepelen, snellen, steeds sprongbereiden, alle vastheid
critisch wantrouwenden geest is er trouwens allerminst de vrouw naar, zich litterair
op een blijvend gefixeerd cliché vast te leggen. In haar buitengewoon kostelijk
‘Voorwoord’ behandelt zij zelf met onnavolgbaar genoeglijken zelfspot de kwestie
van haar schrijf‘truc’.
Haar humor bleef dezelfde in haar volgend boek. Hij bleef berusten op haar stijl en
woordgebruik, die parodistisch zijn doordat de conventionele zegswijzen en
stoplappen in een nieuw,
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apart verband worden geaccentueerd in al hun zotheid en een ook in dezen nieuwen
bundel weer onbeschroomd sollen met allerlei heilige huisjes. Toch zijn ook in Als
de Wereld donker is de situaties onweerstaanbaar komiek, en gelijk steeds bij deze
schrijfster is die geestigheid toch vaak wrang, daar een sterke mate van critiek op
het menselijk karakter en op de maatschappij er in voelbaar is. Een symbolische
sprookjesachtige fantasie strooit over dien wrangen glimlach dan nog de schittering
van een innig poëtische verbeelding.
1932; 1938
Henriëtte van Eyk, De Kleine Parade. Amsterdam, Andries Blitz.
Henriëtte van Eyk en Ed. de Nève, Aan den Loopenden Band. Amsterdam, Em.
Querido's Uitgevers-Mij., 1934
Henriëtte van Eyk, Gabriël. De geschiedenis van een mager mannetje. Amsterdam,
Em. Querido's Uitgevers-Mij., 1935
Henriëtte van Eyk, Intieme Revue. De Kleine Parade II. Amsterdam, Em. Querido's
Uitgevers Mij., 1936
Henriëtte van Eyk, Als de wereld donker is. Amsterdam, Em. Querido's Uitg.-Mij.,
1938

Willem Elsschot
Hoewel Elsschot bij voorkeur kleine burgerlieden uitbeeldt, is zijn kunst niets minder
dan juist burgerlijk. Hij vertelt weliswaar realistisch en psychologisch, maar met een
uiterste soberheid, zonder zich te vermeien in weelde van visuele plastiek, zonder
uitweidingen van brede milieu-schildering of beschrijvende ontleding. Hij schrijft
met een schrillen, ontluisterenden humor, wreed maar au fond niet liefdeloos, eerder
in zijn mensen- en levensliefde teleurgesteld en van alle illusies, ook en vooral ten
opzichte van zichzelf beroofd. De stijl is beeldend door het sober en satirisch
eclectisme, dat met de grootste vrijmoedigheid en directheid, volkomen de algemene
conventies van het gevoelsleven geringschattend, op de essentiële momenten van
het naaktste menselijk gemoedsleven af gaat. Wel moet aan dit onverzoenlijk venijnig
karakteriseren een menselijk meedogen ten grondslag liggen: zo scherp en eerlijk,
op het hatelijke af, kan slechts een in zijn oorspronkelijke idealen gewonde
genegenheid kijken. En hebben wij eigenlijk niet meer profijt van boeken, die een
zo bittere werkelijkheid zonder vermooiing, in al haar wrangheid, maar met den
wijzen, bevrijdenden glimlach van begrip en humor durven te tonen, dan van zulke
waarin de
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gangbare sentimenten zonder verdieping voor de zoveelste maal op de gangbare
wijzen worden afgebeeld?
Willem Elsschot - hij heet eigenlijk Alfons de Ridder - heeft een merkwaardigen
ontwikkelingsgang achter den rug. In 1907 ongeveer schreef hij verzen, die eerst in
1932 in het maandschrift Forum en in 1934 onder den titel Verzen van Vroeger als
bundel zijn gepubliceerd. Lang voordat poëzie, gelijk deze door de (oorspronkelijke)
groep van Forum werd voorgestaan en gepubliceerd, in ons taalgebied werd
geschreven, midden in de zuiver aesthetische periode van de jaren vóór den oorlog,
waarin de z.g. generatie van 1910 vooral het voetspoor van Boutens en Van de
Woestijne volgde, maakte dus deze zeldzaam oorspronkelijke auteur gedichten, welke
hij in portefeuille hield tot zij een kleine twintig jaar later in het tijdschrift der jongeren
tot het modernste en het beste zouden behoren, wat daarin was verschenen.
Ook zijn debuut als romanschrijver deed dezen schrijver als een voorloper kennen.
Toen omstreeks 1910 Villa des Roses in Groot-Nederland verscheen, iets minder
persiflerend caricaturaal, maar wellicht nog misanthropischer dan zijn later werk,
kon de oplettende litteratuurminnaar aanstonds bespeuren, dat een geheel nieuwe
wind door onze letteren ging waaien. Het geselen en striemen van der mensen onmacht
en dwaasheid was hier voorlopig nog in de verbeten stugheid van een strikt
nauwkeurige en onpartijdige waarneming betoomd. Deze roman van klein
pensionleven, hard maar minutieus voorzichtig aanschouwd, heeft in zijn uitgebreide,
rijk geschakeerde veelheid van karakteristiek getekende figuren, in het sprekend
reliëf van zijn gave compositie een geheel eigen navranten toon als men toen, althans
in onze letteren, nog niet gehoord had. Zijn treffende roman De Verlossing verscheen
in 1921. Duistere en botte driften, en hun schrikwekkende, in moord eindigende
botsing, worden er in uitgebeeld. Ook deze dorpsroman - de enige van dat genre in
Elsschot's werk - steekt ver boven het middelmatige uit, al kan men aanmerking
maken op den hier en daar minder verzorgden stijl, welks eenheid niet geheel is
volgehouden. Tegenover de opzettelijke ‘leutigheid’ en sappige schilderachtigheid
van zekere tot cliché verstarde en voor export bestemde Vlaamse anecdotische
litteratuur over boeren, was ook hier Elsschot's boek een heilzame reactie en een
verschijning van rang.
Anecdotisch - ook Elsschot zelf is het, waar hij de wederwaar-
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digheden van zijn personen weergeeft, in hoge mate, maar op een geheel ander plan
en op geheel andere wijze. Zijn mensen, in hun wezen betrapt, leven, en de auteur
hoeft dus nergens de koddige situaties om zichzelf te doen spreken, noch zich van
goedkoop grove pittoreskheid te bedienen. Neen, hier is de: anecdote door den geest
zinrijk doorlicht en dus eerst waarlijk geestig.
Overtuigend bleek dit in Een Ontgoocheling: de lachwekkende momenten van het
kleine Vlaamse middenstandsleven moeten hier niet dienen om alleen maar grappig
te zijn, maar onthullen tragisch de armelijke rampzaligheid van het menselijk gemoed.
Een sigarenmaker moet als president van een kaartclub het veld ruimen voor een
tegenstander. Zijn zoontje, op school mislukt, ondervindt ook als nederig loopjongetje
allerlei tegenslag; het zielige knaapje deugt trouwens, gelijk ook zijn vader, nergens
voor. Deze laatste sterft, gegriefd en gekrenkt in al zijn trots en zijn dromen, in al
wat hem dierbaar was. Potsierlijk en ontstellend triest in énen-zoals bijna alle gegevens
van Elsschot - is de onvergetelijke schildering der begrafenis, met alleen in den
slotzin even een flitsend dóórbreken der bij Elsschot in onverhulden staat zo schaarse
gevoeligheid (‘toen Kareltje haar aankeek, omdat zij zoo raar praatte, zag hij dat zij
met neergetrokken mondhoeken weenend de soep proefde’.) En dit alles zonder
‘Kleinmalerei’ maar met de scherpe en zuivere visie van den kunstenaar, die boven
zijn onderwerp staande dit van een afstand af in zijn meest betekenende trekken weet
samen te vatten.
Jaren lang is de figuur van Elsschot, die voor de Nederlandse letteren van Zuid en
Noord uiterst belangrijk is, schandelijk miskend en vergeten gebleven. Zijn
voortreffelijke boeken vielen in een afgrond van stilzwijgen, terwijl tweederangs
grootheden met gejuich gevierd werden en in de mode kwamen. Daarom hebben wij
Greshoff erkentelijk te zijn: aan hem en enkelejongeren is het bovenal te danken, dat
er de laatstejaren een kentering kwam en meer aandacht voor Willem Elsschot.
In 1927 verscheen te Antwerpen Lijmen; het werd evenmin als Een Ontgoocheling
opgemerkt, tot het - de constellatie ten aanzien van Elsschot was inmiddels enigszins
veranderd - in 1932 werd herdrukt.
Dat ‘lijmen’ is het lijmen van slachtoffers voor het ‘Algemeen Wereldtijdschrift
voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten
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en Wetenschappen’. Niet om abonné te worden: integendeel, het blad neemt geen
abonné's aan. Het bevat echter geïllustreerde artikelen (alle naar eenzelfden
standaard-tekst vervaardigd) over verschillende firma's en bedrijven, die ervoor in
aanmerking komen ‘gelijmd’ te worden om enkele duizenden of tienduizenden
exemplaren van het desbetreffende nummer als reclamemateriaal te bestellen. Hoe
minder exemplaren worden besteld, des te duurder is de prijs per nummer. In sommige
gevallen is de zachte pressie, die op de mogelijke clientèle wordt uitgeoefend, niet
vrij van een tikje chantage. Zo in het geval van Korthals en zonen, een begrafenisen ziekenvervoeronderneming. De Korthals XIV is een motorlijkkoets, de Korthals
XV een motorziekenwagen. Het blijkt echter dat dit een en dezelfde auto is; haalt
men de gordijntjes op dan worden matglazen ruiten met een rood kruis zichtbaar, en
de lijkkoets Korthals XIV, die, op het prospectus, ‘vertrekt uit Gent om het stoffelijk
overschot van Gravin X... naar Parijs te vervoeren’, is herschapen in de ziekenauto
Korthals XV die, eveneens op het prospectus, Gent verlaat ‘om Gravin Y... naar
Baden-Baden te brengen’. Boorman, de directeur van het Wereldtijdschrift, welks
wederwaardigheden hier door den hoofdredacteur Laarmans worden te boek gesteld,
heeft daar de lucht van gekregen, en vervoegt zich, voorzien van het nodige
foto-materiaal, bij den heer Korthals, die ijlings 20.000 exemplaren à 16 centimes
bestelt van de aflevering, waar de lof der beide vervoermiddelen in welgekozen
bewoordingen in wordt bezongen.
Vele dergelijke transacties worden nog in dit boek beschreven, in den ietwat droog
geestigen, gedrongen en sterk beeldenden stijl, dien we van Willem Elsschot kennen.
Het valt echter niet te loochenen, dat deze satire nu en dan enigszins eentonig wordt
en over het algemeen zelfs in sommige opzichten hier en daar misschien ietwat ten
achter blijft bij twee vorige romans van den begaafden schrijver, De Verlossing en
vooral dat prachtige Villa des Roses, die niet genoeg bekend geworden, meesterlijke
zedenschildering, die zeker een geheel enige plaats in de moderne Vlaamse letteren
inneemt.
Toch vindt men ook hier vaak de korte, bijtende karakteristieken, de rake, venijnig
flitsende opmerkingen, waarmee Elsschot zo opmerkelijk doel weet te treffen.
Zo in deze beschrijving van een Vlaamsen politieken optocht: ‘Ik had lusteloos
achter een vlag geloopen, ik weet zelf niet meer ter eere van wie. Een liberaal of iets
van dien aard. In ieder
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geval 'n man dien wij om de tien minuten moesten toejuichen en die dan telkens met
een valschen lach aan de omstanders allerlei beloofde’.
Of dit trekje, bij de kennismaking van Laarmans met zijn toekomstigen chef: ‘Wat scheelt er aan? vroeg hij. Meteen nam hij mijn hoed van mijn hoofd, gaf hem
een origineele deuk, zoodat hij er werkelijk veel netter uitzag en zette hem mij weder
op. Hij handelde met mijn eigen hoofd precies alsof ik het van hem slechts in huur
had’.
Bij het bezoek aan Korthals worden zij door een kantoorjongen ontvangen, die
diens zoon blijkt te zijn: ‘De jongen draaide een tijdlang aan een copieerpers, blies
een sissend liedje op den scherpen kant van een briefkaart en ging toen op een
schrijfmachine hangen als om verstoppertje te spelen. - Daar heb je pa, meldde hij
aan, en een oogenblik later deed Korthals zijn intrede, terwijl de jongen zich uit de
voeten maakte. - Mijnheer Korthals zelf? vroeg Boorman, nadat zij elkanders decoratie
hadden aangekeken’.
Ten slotte nog dit brokje gesprek tussen Laarmans en een vriend. ‘Jij bent zeker
nog steeds bij de gemeente? En zit je nog altijd op diezelfde kruk met datzelfde
groene kussentje? Hoeveel verdien je nu eigenlijk per dag, of liever per krukuur? Wat bedoel je met dat krukuur, Laarmans? - Wel, krukuur beteekent een uur, dat je
effectief op je kruk doorbrengt. Iets als kilowatt, begrijp je?’
Deze soort van humor doet even aan Nescio's Titaantjes denken.
Twee elementen duiden in dezen roman van een beroep (advertentiecolportage)
op een verandering bij den schrijver. Er is - het blijkt reeds uit de keuze van het
onderwerp - meer sociale belangstelling gekomen, zij het slechts als achtergrond
voor het menselijke en door geen enkele opzettelijke beschouwelijkheid
geaccentueerd. En de behandeling der personen is gechargeerder, want iets
schematischer geworden. Ten slotte vindt men hier meer een hekelend sollen met
zekere journalistieke en zakenpractijken dan een beelden van levende karakters.
In mindere mate geldt dit ook voor Kaas (1933), dat eveneens in de zakenwereld
speelt en daarvan eveneens een raillerend beeld geeft. Het beeld n.l. van het agentuur
van een kaashandel, waarin echter nooit iets omgaat. De verteller, (zowel in Lijmen
als in Kaas heeft de rijke veelheid der met enkele streken ten
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voeten uit geschilderde personen van Villa des Roses voor de concentrering op de
ik-figuur plaats gemaakt - voorwaar een verarming), de hoofdpersoon komt op de
begrafenis van zijn moeder in aanraking met een vriend van zijn broer, die hem zijn
bescheiden klerken-baantje doet opgeven (voorlopig met ziekteverlof), en hem ertoe
brengt vertegenwoordiger van een grote kaasimportfirma te worden. De verdere
roman bevat het lugubere en tevens groteske beloop van de groots opgezette
reorganisatie van 's mans leven voor het nieuwe, zelfstandige bestaan van
vooraanstaand, en-gros kaaskoopman. Er blijkt in dit nieuwe beroep, waarvoor de
man zijn zielerust, gezinsgeluk en vaste betrekking heeft geofferd, niets om te gaan.
Hij begint met een enorm crediet, en een proefzending van 10.000 Edammer kazen,
ieder van ongeveer 2 kilo, verpakt in 370 patentkisten. Zij worden in een veem
opgeslagen, behalve een kist voor monsters die hij thuis laat brengen; hij stelt 30
agenten aan over het gehele land - en verder gebeurt er niets. Helemaal niets. Er
komen geen orders binnen, ondanks de nieuwe kantoor-installatie, de 1000 vel van
het mooie briefpapier, en alle pogingen. Het tragisch-komische bereikt telkens een
grote hoogte in allerlei even zotte als schrijnende situaties, zo b.v. waar de vier
collega's van het kantoor, waar de ongelukkige oorspronkelijk werkte, bij hem op
‘ziekenbezoek’ komen (hij heeft immers op zijn eerste kantoor een certificaat van
zijn broer, den dokter, voor drie maanden verlof wegens zenuwoverspanning moeten
overleggen); er is een collecte gehouden en met een kleine toespraak uit naam van
het hele personeel wordt hem een met zilver beslagen tric-trac spel met inscriptie
overhandigd.
Ten slotte loopt alles nog zonder ongelukken af en kan het crediet geretourneerd
worden, daar - voornamelijk aan monsters en geschenken - slechts één kist en 11
bollen van de partij zijn afgegaan.
‘Nog denzelfden avond heb ik aan Hornstra geschreven dat ik, om
gezondheidsredenen, gedwongen ben van zijn vertegenwoordiging voor België en
het Groothertogdom Luxemburg af te zien. Ik heb er bijgevoegd dat zijn kaas in een
van de patentkelders van 't Blaauwhoedenveem ligt en dat ik hem per postwissel de
waarde van de ontbrekende bollen deed toekomen. Met dat briefje heb ik mijzelf den
pas afgesneden, want je weet nooit of ik nog niet eens een kaasopwelling krijg. Drie
dagen later ontving ik waarachtig een bon van René Viaene, mijn agent in Brugge,
die aan veertien klanten een totaal van vier
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duizend twee honderd kilo verkocht had. Alles was perfekt ingevuld: besteldatum,
naam en adres van iederen kooper en al de andere kolommen óók.’
Maar dit is natuurlijk van weinig belang naast het feit, dat het veilige, gewone,
normale, kleine leven van klerk op het eerste kantoor weer hervat kan worden. ‘Thuis
wordt nooit meer over kaas gesproken.’ ‘Wat mijn vrouw betreft, die zorgt er voor
dat geen kaas meer op tafel komt. Pas maanden later heeft zij mij een Petit Suisse
voorgezet, van die witte, platte kaas, die niet méér op Edammer gelijkt dan een vlinder
op een slang. Brave, beste kinderen. Lieve, lieve vrouw.’
Eén passage is er in Kaas - dat daarin met Een Ontgoocheling overeenkomt -, waar
het meer positieve sentiment directer en onverholener aan den dag treedt. Het is daar,
waar de gehele zo rampspoedig verlopen affaire geliquideerd is:
‘Ik blijf nog even staan en een groote berusting vervult mijn heele wezen. 't Is
alsof ik in bed door een liefdevolle hand word toegedekt. Maar ik moet naar de
keuken. Mijn vrouw staat daar zonder iets te doen en kijkt ons tuintje in. Ik ga op
haar toe en sluit haar in mijn armen. En als mijn eerste tranen op haar verweerd
gezicht vallen, zie ik dat zij me tegenweent. En opeens is de keuken weg. Het is
nacht, en wij staan weer alleen, zonder kinderen, in een eenzaam oord, zooals dertig
jaar geleden toen wij een stil plekje opzochten om in vrede te kunnen schreien. De
kaastoren is ingestort.’
Karakteristieker voor den schrijver en diens achterdochtig wantrouwen tegenover
het leven is echter het volgend voorvalletje, waarin hij merkwaardigerwijze zelf zijn
critiek op dit eigen wantrouwen mede gestalte geeft. Na het einde van zijn tribulatiën
gaat de man bloemen leggen op het graf van zijn moeder, met wier overlijden (cynisch
maar Bruegheliaans oprecht en daarom treffend uitgebeeld) de hele kaas-historie
begonnen was. Hij legt zijn bloemen, nog in wit papier gepakt (hij geneerde zich,
met den opzichtigen bos over straat te lopen) op den grafsteen, verwijdert zich na
een zijdelingsen blik op de zwarte gedaante van een vrouw in de buurt, en kijkt dan
nog eens om. ‘Ik blijf staan, als aan den grond genageld. Wat doet dat wijf bij ons
graf? Wil zij mijn chrysanten gappen en op háár graf leggen? Dat zou sterk zijn. Ik
zie nu dat zij die witte verpakking verwijdert en de bruinroode bloemenweelde komt
te voorschijn. Zij spreidt mijn chrysanten open en legt ze vooraan op de steenen
plaat, zoo dat de namen van vader en moeder zichtbaar blij-
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ven. Nu maakt zij het teeken des kruises en begint op mijn graf te bidden. Ik buk mij
en sluip ongezien tot in de hoofdlaan en 't kerkhof uit.’
Uit een passage als deze spreekt wel sterk des schrijvers niets ontziende eerlijkheid,
en er blijkt tevens uit, dat hij geen critiekloze dupe is van zijn eigen denigrerende
natuur.
Zonder baanbrekende gedachten op het spoor te komen of nieuwe uitzichten te
openen, herinnert de inleiding intussen toch in aangenamen en doorzichtigen vorm
aan enkele aspecten van het stijlprobleem. Geheel in overeenstemming met zijn
aanleg noemt Elsschot ‘het tragische een kwestie van intensiteit, van maat en
harmonie’, terwijl uit de nadere uitwerking blijkt dat hij hiermede niet den klank of
het rhythme van den volzin meent - des schrijvers proza is niet zeer welluidend -,
maar de compositie van het werk als totaliteit: ‘Van af den aanhef, want een boek is
een lied, moet men het oog houden op het slotakkoord, waarvan iets door 't heele
verhaal geweven moet worden, als het Leitmotiv door een symphonie. De lezer moet
geleidelijk een gevoel van onrust over zich voelen komen, zoodat hij zijn kraag opzet
en aan een paraplu denkt terwijl de zon nog in haar volle glorie staat.
Wie het slot niet uit het oog verliest zal van zelf alle langdradigheid vermijden
omdat hij zich telkens afvragen zal of ieder van zijn details wel bijdraagt tot het
bereiken van zijn doel. En hij komt dan spoedig tot de ontdekking dat iedere bladzijde,
iedere zin, ieder woord, ieder punt, iedere komma het doel nader brengt of op afstand
houdt.’
Over stijl maakt de auteur behartigenswaardige opmerkingen, die, het zij herhaald,
weliswaar niets nieuws brengen, doch in pittige formuleringen inzichten geven,
waarvan helaas menig jong schrijver te weinig doordrongen is: ‘In kunst mag niet
geprobeerd worden. Probeer niet te schelden als gij niet toornig zijt, niet te schreien
als uw ziel droog staat, niet te juichen zoolang gij niet vol zijt van vreugde. Men kan
probeeren een brood te bakken, maar men probeert geen schepping. Men probeert
ook niet te baren. Waar zwangerschap bestaat volgt het baren van zelf, ten gepasten
tijde.’
Willem Elsschot heeft inderdaad de in zijn inleiding ontwikkelde denkbeelden
steeds in de practijk gebracht, al leken ze speciaal voor den (overigens goed
gebouwden) ironischen roman Kaas van te ernstige strekking om er zonder schade
als een soort beginselverklaring aan toegevoegd te kunnen worden.
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Tsjip ('34) is een onomatopoiètikon of om het aanmerkelijk minder geleerd te zeggen
een klanknabootsend woord. Ziehier hoe het tot een bijnaam werd. ‘Hij heeft oogjes
en een neus als een doodgewoon kind, maar ik weet wel beter.’ ‘Hij (...) komt op
mijn arm zitten.’ ‘Wij wandelen den tuin door, hij zonder te huilen, ik zonder spraak.
Op Willem's veld wordt hij door onze musschen begroet. Ik blijf staan en zeg “Tsjip”.
En in zijn mondhoeken ontluikt een glimlach. Ja jongen, voortaan heet jij Tsjip.’
Aldus de overgelukkige grootvader, die voor het eerst heeft kennis gemaakt met zijn
kleinzoon van enkele maanden, zo juist met zijn ouders uit Polen gekomen, waar hij
ter wereld is gebracht. Dat is op de voor-voorlaatste bladzijde van den roman. In het
eerste hoofdstuk wordt verteld hoe de oudste dochter van de ik-figuur, die op de
handels-school is, den laatsten tijd een Poolsen jongen uit haar klas mee naar huis
pleegt te nemen om met hem samen op staathuishoudkunde te blokken voor hun
eindexamen. Daartussenin liggen, alles van den vader uit gezien, de geschiedenis
van hun verloving, de bezwaren tegen en de twijfel aan een huwelijk, wanneer de
Pool na zijn eindexamen naar zijn land terug is, het huwelijk in het buitenhuisje der
familie in een Vlaams zeedorp, en de bevalling.
Met beide voorafgaande romans vergeleken is Tsjip een opmerkelijke vooruitgang.
Uit het résumé van den inhoud, dien ik hierboven heb weergegeven, blijkt nog niet
zo aanstonds dat de schrijver ook hier aan zijn voorkeur voor miskenden,
verongelijkten, voorbijgeganen, te kort komenden, verliezenden, heeft toegegeven.
Toch is dat het geval. Men bedenke, dat het de vader is, die het verhaal doet, een
verhaal van - als gewoonlijk - banale gebeurtenissen weliswaar, maar die voor hem
toch alles betekenen: het verlies van zijn dochter, de angst voor het geluk en de eer
van zijn gezin, de achteruitzetting van zijn persoonlijkheid tegenover den door hem
toch niet te veranderen of te beïnfluenceren loop der dingen. Hier wordt het kleine
levensgroot; vandaar de sterke werking die men van het boek ondergaat. Een
gemoedelijk onderwerp wordt allerminst gemoedelijk, maar bij alle soberheid tot in
zijn geheimste achtergronden behandeld in een proza dat koel, geserreerd en helder
is.
Elsschot vertelt de hemzelf gebeurde familieomstandigheden met de zijn
schrijfwijze kenmerkende kloeke vrijpostigheid. Hij staat echter zo laconiek tegenover
zijn eigen gevoelens en milieu, dat dit in het minst niet indiscreet aandoet. Het mag
zijn, dat hij zijn roman met, wat men noemt, bloedend hart heeft geschre-
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ven, zijn treffende vormgeving is niet van dit bloed doordrenkt maar van het zuur,
waarmede de wond gecauteriseerd is. Het zuur van den waakzamen geest. Ja, deze
gure, verstandelijke, bittere, ogenschijnlijk onhartelijke humor is bovenal zuur. Dit
leedvermaak - steeds even ontoegeeflijk ten koste van zichzelf als ten koste van
anderen - kent in zijn schamperheid nauwelijks vergeving, en wekt, hoe innig geestig
ook, een onvrolijken lach. Toch zijn wijs begrip en meegevoel stellig evengoed in
deze denigrerende levenshouding aanwezig, en zo vooral de fascinerende lelijkheid
van den fraaien schijn des levens den auteur pakt, dan is dat een gevolg van zijn niets
ontziende eerlijkheid tegenover zichzelf. Die meer positieve factoren komen trouwens
onverholen naar voren in de opdrachtelijke inleiding. Elsschot doet aan Jules Renard
denken, den Renard van L'Ecornifleur. Eenzelfde soort van galgenhumor in eenzelfden
meesterlijken stijl. Korte, puntige notities in korte, puntige zinnen. Ook waar Elsschot
wat eenzijdig wordt, gevoelt men dat zijn eenzijdigheid uit zijn dorst naar de
volkomenste eerlijkheid voortkomt. Maar zijn kijk op het leven, hoe diep ook, is
wellicht niet breed genoeg.
Dit neemt niet weg, dat Elsschot het gebied, dat nu eenmaal het zijne is, met
meesterlijke natuurlijkheid en gemak beheerst. Walschap, met wien hij voor het
overige veel gemeen heeft, is ongetwijfeld een groter en machtiger schrijver, zowel
om zijn universeler geest en verder reikende stijlmiddelen als om zijn mystiek en
realiteit verenigende scheppingskracht. Maar behalve deze en Roelants zal hij niet
velen in het Vlaanderen van thans boven of naast zich vinden. Geen enkel auteur
kan de soort van ironie, die zijn wezen en werk doordrenkt, evenaren. Die ironie
vindt men niet in zijn personen, maar in den auteur, in de commentaarloze leukheid
waarmee hij hun grenzeloos cynisme, hun onheroïsche kleinzieligheid, hun al te
menselijke en zelfs onmenselijke zwakheid stil glimlachend doet zien. Deze ironie
heft de wrange realiteit, welke des schrijvers terrein is, geheel ongewild op naar het
plan van een verzoenend, aangrijpend humanisme - als we een veel misbruikt woord
mogen bezigen -, een humanisme dat in dezen bijzonderen vorm wel zeer van onzen
tijd, in essentie van alle tijden is.
Menno ter Braak heeft in zijn studie Willem Elsschot En De Idee opgemerkt, dat
deze schrijver ‘een idee vertegenwoordigt, zonder ideeën te hebben’. In den korten
roman Pensioen blijkt

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

340
m.i. weer, dat de inhoud van die idee in den grond wellicht niet anders is dan de
inhoud zelf van deze sterke persoonlijkheid, of beter nog de wijze, waarop dit
geprononceerde karakter zich van de hevigheid zijner affecten bevrijdt door zijn zo
eigen en geestige wijze van waarneming. Deze is innig Vlaams, maar heeft toch niets
provinciaals. Jan Schepens rangschikt zijn werk onder het geestelijk klimaat van
enkele liberaalgezinde schrijvers: Buysse, Sabbe, Baekelmans. Hij leidt daaruit af
‘de tegenstelling tusschen een nuchteren, kalmen vorm en een intens dramatischen
inhoud’. Ongetwijfeld vindt men ook in andere tijden en landen wel auteurs, wier
kracht bestaat in het boosaardig hekelen van de menselijke zwakheden en dwaasheden.
Willem Elsschot doet dit echter op een wijze, welke hem direct doet herkennen,
gelijk nog nader zal blijken.
In een van zijn mooiste gedichten, het nog niet gebundelde Spijt, heeft Elsschot
met onvergelijkelijke kracht de moederliefde bezongen. Pensioen is het tegenbeeld:
een niet te evenaren uiting van haat voor de schoonmoeder. De vrouw van de ikfiguur
heeft een broer, die als Vlaams soldaat in den wereldoorlog gevangen wordt en in
Duitsland geïnterneerd, en daar aan griep sterft. Hem is na zijn vertrek in Vlaanderen
een onwettig zoontje geboren, dat hij evenwel van zijn gevangenkamp uit echt. Deze
roman geeft nu niets anders dan den taaien belangenstrijd van de in haar
hardnekkigheid onoverwinnelijke moeder van den soldaat, die elke uitkering van
staatswege aan den onwettigen, maar erkenden kleinzoon en diens moeder weet te
voorkomen. Een soort rol als het Griekse koor in de tragedie speelt daarbij de overige
familie, d.w.z. de broer en zusters van den overledene, door den verteller De Grote
Raad genoemd, wier belangen weer niet met die van de moeder samenhangen, en
die hun eigen strijd voeren.
De werking van den wrangen, maar zeldzaam geestigen humor van dit boek berust
voornamelijk ook hierop, dat de schrijver met de grootste vrijmoedigheid al zulke
overwegingen uitspreekt, welke de conventie meestal verzwijgt, en die men
gewoonlijk ook tegenover zichzelf niet eens laat opkomen, althans dadelijk weer
onderdrukt. Haat en leedvermaak, opgewekt door het karakter van zijn personen,
drijven hem daartoe. De opbouw en structuur van den roman - het woord compositie
is in dit verband te leerstellig - zijn streng en doordacht. Dit blijkt b.v. uit een
onderdeel als het motief ‘er is een tijd voor alles’, tweemaal met bijtend sarcasme
op blz. 9 opdoe-
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mend, en met iets als weemoedige wijsgerigheid, onder verwijzing naar Prediker,
herhaald als slotwoorden van het boek.
Minder gepolijst is de stijl van dit overigens zeldzaam efficiënte en rake proza als
zodanig. Greshoff in zijn opstel In Elsschot's Laboratorium moge wijzen op dagelijkse
‘brieven en briefkaarten met wijzigingen, omzettingen, toevoegingen en weglatingen’,
ook nog in de proeven. Maar nog afgezien van 'n enkele syntactische onzuiverheid
bewijst b.v. een zinnetje over ‘een slecht toegegroeid spoor van aan zijn mond tot
aan zijn oor’, dat de verzorging van dit proza niet te vergelijken is met het ploeterend
gezwoeg van een Flaubert, wiens martelende drang tot volmaakt vakmanschap hem
dagen lang moeizaam dwong dergelijke ongewilde rijmen uit zijn volzinnen weg te
werken.
Dat echter, buiten formele schoonheid om, een ongemeen sterk effect ook van
Elsschot's vormgeving uitgaat, spreekt vanzelf bij een kunstenaar wiens geest zo
boeiend is, en die daarvoor de adaequate uitdrukking vindt. De passage op blz. 8 en
9 over ‘tijd winnen’ is een voorbeeld dat ons leert, hoe dit ontluisterend cynisme niet
in des schrijvers gedachten alleen berust, maar vaak evengoed of meer in de, door
het haat-affect ingegeven, woordkeuze.
Dat die haat een soort van omgeslagen liefde is, zei ik reeds. ‘Ik kon geen woord
uitbrengen’, zegt de verteller wanneer hij zijn zozeer verfoeide schoonmoeder den
dood van haar zoon moet meedelen. ‘Ik ging naast haar zitten, nam hare handen in
de mijne en keek haar aan.’ Uiterst karakteristiek voor den eerlijken Elsschot is, na
deze korte en uitzonderlijke doorbraak van (mee)gevoel, de onmiddellijke omslag
in het gewone cynisme, één zin verder: ‘En nu vooruit. De bres is geschoten’. Nog
effectrijker is de manier, waarop beide elementen niet na elkander, maar gecombineerd
en simultaan optreden: ‘En daarop begon zij jammerend koffie te zetten’.
Een hoogte van ironie, kwalitatief gesproken, welke men maar zelden vindt, bereikt
de roman herhaaldelijk. Zo de opmerking over het - in de valies van den overledene
gevonden - geld, ‘waar anders niets persoonlijks aan is’, en dat deze hypermoeder
‘toch niet zonder een zekeren schroom’ heeft uitgegeven: ‘dat kon zij toch niet laten
inlijsten’. Zo deze zinsneden (als de grafzerk geplaatst is): ‘terstond is moeder
overgegaan tot het organiseeren van hare bloemencentrale’. ‘Zij verdeelt haren tijd
tusschen hare keuken en haar graf’. ‘Zij plant en verplant, van den grond in potten
en van potten weer in den grond,
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zaait, harkt en werkt met een kleine spade als een eerste tuinman.’ Deze ironie is niet
louter negatief, maar doet zich kennen als een deor tegenstelling gemengde
aandoening. Volkomen verpletterend wordt de spot eerst, waar zij zuiver door middel
van den stijl wordt bereikt: ‘Maar gezond zag hij er niet uit, dat niet’. Het toevoegsel
‘dat niet’ geeft, in het verband der passage, bitterder hoon dan een heel pamflet zou
kunnen uiten. Aldus bevrijdt zich Elsschot's haat, zijn critiek, zijn negativisme, in
humor. Een humor, anders dan die van Walschap, die vóór alles den volledigen mens
wil beelden. Elsschot is satyricus en caricaturist. Maar toch is de vertekening der
realiteit niet groot. Deze humoristische werking berust slechts op de eenzijdigheid
der waarneming, welke tot tendenz heeft des schrijvers critiek op zijn personen tot
uitdrukking te brengen.
De scherpzinnigheid van den waarnemenden geest en brein is daarbij onvertroebeld.
Zij is echter niet meer in de eerste plaats gericht op door kendrift gedreven registreren.
Zij is hulpmiddel geworden om zich onbarmhartig spottend te wapenen tegen de
evenwichtsverstoring, welke de diepe haat- en andere emoties zouden kunnen
teweegbrengen. Zij moet door de schrille kluchtigheid van het zien zich boven het
aanschouwde verheffen. Zij moet van de besmeuring van het geziene bevrijden. Zij
is een reinigingsmiddel. Zij is humor.
De novelle Het Been is het vervolg op den circa vijftien jaar eerder verschenen roman
Lijmen. In dien tussentijd zijn Kaas, Tsjip en Pensioen uitgekomen. De figuren
Laarmans en Boorman kwamen in Lijmen voor, Laarmans in de drie volgende werken;
dit laatste gaat voornamelijk over Boorman. Met de tyrannie, vasthoudendheid en
wilskracht die hem kenmerken, en waarmede hij als groot oplichter-zakenman zoveel
slachtoffers heeft gemaakt, tracht deze een van die slachtoffers het geroofde kapitaal
terug te geven. Maar de betrokkene, een berooide weduwe op den rand van
faillissement, weigert dit aan te nemen. Dat de geweldenaar Boorman eindigt met
de - zij het gedeeltelijke - overwinning, spreekt vanzelf.
Het is de nuchter-laconiek-cynische schrijfwijze van Elsschot, die ook thans weer
den humor van dit boek uitmaakt; met deze adjectieven is zij overigens nog helemaal
niet voldoende omschreven. Naar mijn persoonlijken smaak komen in het vroeger
werk van dezen belangrijken en in vele opzichten unieken auteur grotere
eigenschappen tot uiting dan hier. Hetgeen niet
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wegneemt, dat men ook deze novelle geboeid en vermaakt leest. Bovendien is zij
onontbeerlijk tot een juist begrip van de in vele opzichten zo geheel aparte en
bewonderenswaardige figuur Willem Elsschot. Het hoofdmotief van diens hele
oeuvre: de (altijd ontoereikende) opstandigheid van den burgerlijke tegen eigen
begrenzingen, is ook in Het Been te vinden.
1932; 1938
Willem Elsschot, Een Ontgoocheling. Antwerpen, S.V. Lectura, 1920; 2e dr.
Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.
Willem Elsschot, Lijmen. Amsterdam, Mij. tot verspreiding van goede en
goedkoope lectuur, 1932
Willem Elsschot, Kaas. Versierd door Jozef Cantré.
Willem Elsschot, Tsjip.
Willem Elsschot, Pensioen.
Willem Elsschot. Het Been Met een inleiding van Menno ter Braak. Uitgaven van
P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam.

Een surrealistisch dichter
Ik ben zeventig jaar. Ik heb eksterogen. Mijn tante heet Greta. De aarde draait om
de zon.
Deze mededelingen lijken, elk op zichzelf genomen, in het algemeen niet van
overweldigend belang. De eerste drie zouden zelfs in een persgesprek met de
beroemdste persoonlijkheid ter wereld weinig indruk maken, de laatste behelst een
waarheid die elk kind reeds vóór de lagere school wordt bijgebracht.
Naar gelang van plaats, tijd en omstandigheden, waarin deze zelfde uitlatingen
worden gedaan, en van dengeen, van wien ze afkomstig zijn, kunnen zij echter uiterst
gewichtig worden, en een hevige spanning teweegbrengen. ‘Ik ben zeventig jaar’
kan b.v. door een auteur op haar bezwaren geantwoord worden aan een jury, die hem
met een letterkundigen aanmoedigingsprijs bekronen wil, waarvoor hij nog juist
binnen de voorgeschreven leeftijdsgrens valt. ‘Ik heb eksterogen’, kan een verdacht
individu Sherlock Holmes triomphantelijk tegenwerpen, wanneer deze zoëven
onomstotelijk heeft aangetoond, dat de moordenaar iemand zonder eksterogen moet
zijn. ‘Mijn tante heet Greta’ kan men zich als een beslissende onthulling denken in
een stuk als ‘Het verwisselde kind of twintig jaar later’. De bewering ten slotte dat
de aarde om de zon draait, bracht iemand in Galilei's dagen in levensgevaar.
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Het belang dus van de bovengenoemde uitingen berust in het verband, waarin ze
worden gezegd. Is dit verband niet aanwezig, dan kunnen dergelijke zinsneden,
wanneer zij op elkander volgen, toch nog van belang zijn, en wel door hun onderling
verband. Het eigenaardige nu van de letterkundige richting, die surrealisme heet, is,
dat zulk onderling verband, indien al aanwezig, voor het logische verstand
onnaspeurbaar blijft. In den droom doet zich een aaneenschakeling van beelden en
klanken voor die, geboren uit het onbewuste en ongeweten zieleleven, vaak elken
samenhang lijkt te ontberen. Zij kan eerst bij moeizame verdieping worden geduid,
naar het prachtige woord van Verwey, tot ‘de schoone duidlijkheid der onbegrepen
droomen’. Evenzo geeft het surrealisme sprongsgewijs de losse momenten van den
bewustzijnsinhoud. Het geeft deze naast elkander zonder den samenhang der
tussenverbindingen. Surrealistisch werk vindt zijn oorsprong als het ware in een
trance, een toestand van dagdroom en z.g. ideeënvlucht, waarin zonder contrôle van
een centraal waak-bewustzijn de dwingende stroom der associaties wordt gevolgd.
Hier staan wij dus tegenover een uiting van zo persoonlijken aard, dat de wijze
van haar ontstaan zich aan de beoordeling onttrekt, en veelal den weg tot willekeur
en mystificatie openstelt. Daarom, en omdat onze taak niet die van den psychiater
is, is het billijk, de wijze van tot stand komen buiten beschouwing te laten, en zulk
werk uitsluitend naar zijn eigen waarde te toetsen.
In ons land heeft de, in Frankrijk ontstane, surrealistische beweging nooit veel
aanhangers gevonden. Eigenlijken invloed heeft zij hier in het algemeen niet gehad.
Voor de dichtkunst zijn tot nu slechts drie namen te noemen: E. du Perron
(voornamelijk voor wat betreft zijn groten cyclus ‘Hubertus bij zon en schaduw’),
Halbo Kool en de debuterende Groningse dichter, wiens onder den schuilnaam J.C.
Noordstar in het licht gegeven bundeltje aanleiding tot deze uiteenzetting werd. Van
deze drie dichters vertoont echter alleen Noordstar een duidelijk Nederlandse variëteit
der richting.
Zijn strophenbouw is inmiddels slordig, en zijn zinsconstructie menig keer, met
de klaarblijkelijke bedoeling om te verbijsteren, gewild fout. Zijn rhythme is
verrassend slap, lukraak, en zowel in de vrije als in de regelmatige verzen op geen
enkele wijze verantwoord. En, anders dan bij Du Perron en vooral Kool, ligt zijn
vers slechts bij uitzondering in het (poëtisch-)muzikale ge-
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hoor. Maar met dat al maken deze wonderlijk grillige geestesarabesken, uit het
onbewuste opgerezen, een onverklaarbaren indruk door hunne wederwerking op het
onbewuste van wie voor dit soort suggesties ontvankelijk is. Tegelijkertijd nonchalant
en verfijnd, zijn ze waarschijnlijk met inzichtiger dichterlijk overleg samengeschikt,
dan uit de chaotische associaties, waar zij mee jongleren, oppervlakkig zou worden
afgeleid.
‘Zijn werk aanvaardt stoutmoedig de uitdrukkingen van het levende, hij is niet
bevreesd voor het komische en ironische, evenmin als hij het tragische ontkent. Hij
meent niet, dat het plechtstatige het heil is voor ieder kunstwerk. Hij is, hoewel niet
zonder verband met vroegere perioden, een eigengereid vernieuwer, wiens
vernieuwing juist door het mengen van de komische, ironische en tragische zaken
des levens persoonlijk is. Zij brengt onmiddellijk uitbreiding van schoonheid mee.
Hij kan statig zijn, maar ook huiselijk; hij durft desnoods potsierlijk schijnen, waar
de anderen afgemetenheid passend achten. Hij heeft meer verwondering over en
meer satirisch gevoel omtrent de verschijningen om ons heen dan lang de gewoonte
was en eerbaar werd geacht. Hij is speelsch daar, waar het leek, dat alleen een groote
ernst geoorloofd was.’ Deze woorden sprak Plasschaert over den schilder Joep
Nicolas, maar ze zijn volkomen op Noordstar van toepassing.
Men moet aan deze lectuur wennen, voorzover men er door de geschriften van
Franse surrealisten nog niet op is voorbereid. Het wordt vaak, bij deze uiterst
elliptische schrijfwijze, een manier van raden naar de verzwegen tussenschakels. Als
een niet te ontwarren baaierd van ondoorzichtigheden zou men dezen bundel moeten
verwerpen, ware het niet dat men met Polonius erkent: ‘Though this be madness, yet
there is method in 't.’ En dit is voor ons hoofdzaak: dat deze ‘method’ voor een
belangrijk deel berust op de middelen der poëzie. De stijlen zijn er weliswaar
dooreengemengeld tot een vreemd samenstel uit De Lautréamont en De Genestet,
twee door Noordstar zelf als gedichttitel gebruikte namen overigens; aan de
verhevenste aandoeningen wordt een lachspiegel voorgehouden. Maar dit keilen met
vereerde begrippen geschiedt goedaardig, argeloos en brooddronken, zonder bitterheid
of opstandigheid, bijna zou men zeggen studentikoos.
De dichter vertoont de wereld als een weids kartonnen décor, waarmee hij een
illusie van grandiozen onzin opbouwt. Het is het klatergoud van den kermiscarrousel,
van poppenkast en
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poffertjeskraam; het is, ook, de goedkope spookachtigheid en griezelige onechtheid
van Madame Tussaud. Zijn woest wuivende baard is een aangeplakte, zijn maan, als
in Brecht's stuk, een lampion. Dit alles is achtergrond voor de eigenaardige
quasipompeusheid, trillers en fiorituren die we ook uit Offenbach's operette's kennen.
Deze op meer dan natuurlijke grootte gebrachte banaliteiten, deze spot met de
benepenste hedendaagse philisterachtigheden van den smakelozen, geestelozen
kleinburger, zij verlopen dan vaak, zonder overgang, plotseling maar onmerkbaar in
smachtende, opzettelijk-conventionele evocaties van adellijk leven. Bossen, parken,
vijvers, jachttaferelen: een verschoten gobelin. Over bergen en door wouden rept
zich achter het hert de edele verlustigdheid. Dit is een vaak terugkerende
symboolgedachte, overbekend uit de ontledende droomuitlegging onzer dagen, hier
optredend half als pastiche, half als zinnebeeldige ontlading der verdrongen driften.
Ik sprak in den aanvang van de mystificatie, waar deze verssoort toe kan leiden.
Ik ben overtuigd, dat een goed deel van dit bundeltje op dusdanigen vorm van
spotzucht berust. De deftige vaderlander, die er een hekel aan heeft, in 't ootje
genomen te worden, zal niet meelachen, zelfs wanneer dit, als hier, op zo nieuwe en
geestrijke wijze geschiedt. Na den even trouwhartigen als talentlozen ernst echter,
dien men gemeenlijk voorgezet krijgt, zal menig lezer deze luchtige, soms toch wat
schrijnende ironie, waarin de auteur zichzelf mede betrekt ongetwijfeld een
verademing achten.
Want het is of de dichter zichzelf en den lezer samen bij voortduring railleert. En
het zeer bijzondere soort humor in deze onaffe aanduidingen, waar veel satire tegen
triviale, typisch Hollandse burgerlijkheid, vooral in de phase harer midden-19eeeuwse
Romantiek, in verstoken ligt, komt meer voort uit een vage sfeer dan uit afgeronde
denkbeelden. Maar daardoor is, bij alle onwezenlijkheid, die humor juist zoveel meer
omvattend dan nadenkelijker en nadenkbaarder geestigheid.
Toch is twijfel wel het voornaamste gevoel dat men na lezing behoudt. Twijfel,
of niet bij groter concentratie en ‘normaler’, d.w.z. algemeen toegankelijker
redelijkheid, deze dichter zijn klaarblijkelijke begaafdheid tot wijder ontplooiing zou
kunnen brengen. Twijfel, of hij bestand zou zijn tegen een zwaarder taak dan de
amusante, innemende, vederlichte suggesties die hij thans beoogde. Twijfel, ook, of
zijn volgend werk, met den
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terugkeer tot de logisch waarneembare categorieën ener naïef begrepen werkelijkheid,
iets van winst en voorsprong zal kunnen behouden uit de vernieuwing, in dit bundeltje
voor onze dichtkunst bereikt.
Want verder gaan op hetzelfde gebied kan hij niet. Eén stap verder, en de
zinloosheid van het voor den buitenstaander niet meer invoelbare zal elke poging tot
mededeelzaamheid tegenover de wereld ontzield, vergeefs en zonder werking maken
als een uit de circulatie teruggetrokken, niet meer gangbare munt. Toch curieus?
Enkel voor speciale belangstellenden in afwijkende psychologische verschijnselen.
Maar litterair volmaakt waardeloos. Noordstar, ter wille van zijn ontegenzeglijk
talent, zij gewaarschuwd: tot hier toe en niet verder. Geestesafwijking zonder meer,
en voorbij de grens die hij nu nog kon trekken, is geen letterkundig curiosum. En
voor de kunst alleen van betekenis voor zoveel zij, hoe dan ook omgevormd,
schoonheid voortbrengt.
1932
J.C. Noordstar, De Zwanen en andere Gedichten. Groningen, Ebenhaëzer

Droom uit voorbijen tijd
Behorende tot de groep van schrijvers, die zich onder de straffe maar opwekkende
leiding van Albert Verwey rondom het maandschrift De Beweging geschaard hadden,
is Nine van der Schaaf van de letterkundige en geestelijke richting, van het streven,
de inzichten en beschouwingswijzen dezer groep altijd een van de duidelijkste
draagsters geweest. De gang van haar ontwikkeling, de oorsprong van haar
ideeënwereld, de verhouding van haar aanleg tot het kenmerkende in haar litteraire
uitingen, zijn van haar debuut tot heden slechts te verklaren en met begrip te volgen
als men tot inzicht is gekomen in de betekenis der vernieuwing, die Verwey en De
Beweging, historisch bezien, hebben gehad.
Wij wachten nog steeds op den letterkundigen geschiedschrijver die zich aan het
uiteenzetten dier betekenis, van zo eminent belang voor onze litteratuur, zal wijden.
Zij is zo omvangrijk en wellicht ook zo veelvoudig, dat zij een uitgebreide en grondige
studie zou vereisen, zodat het een onmogelijke taak zou zijn, haar in kort bestek maar
enigszins te willen benaderen.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

348
Wel kunnen enkele uiterlijke symptomen van de bedoelde vernieuwing hier kort
beschreven worden, waarbij ik uiteraard aan haar dieperen zin voorbij moet gaan,
en waarbij ik mij bepalen kan tot de prozatechniek, die speciaal voor het hier te
bespreken werk van belang is.
In den naturalistischen stijl van De Nieuwe Gids, van welken Van Deyssel de grote
theoretische en practische voorvechter is geweest, was een uiterst expressieve taal
het middel, waarmede de zintuiglijke gewaarwordingen zo sterk en onmiddellijk
mogelijk op den lezer moesten overgebracht worden. Het middel werd al spoedig
doel, d.w.z. genotmiddel, en van enkel expressief moest de taal al spoedig zelf een
bedwelmend, stemming-wekkend en evocatief opium worden. Zij werkte met
klanknabootsingen, neologismen, artificiële woordkoppelingen, en alle grepen en
knepen van een kunsttaal, die zich bewust en hovaardig van de gangbare verwijdert,
zonder enig gevoel voor de collectiviteit, waaraan zij haar leven dankt en van welke
losgewrongen zij moet dorren en afsterven. Geen wonder, dat in die omstandigheden
aan het woord een ongelijk groter verzorging en aandacht ten deel ging vallen dan
aan den volzin, aan den volzin weer groter dan aan de bladzijde, aan de bladzijde
groter dan aan de totale compositie. De zinsconstructie, de syntaxis, het harmonisch
evenwicht van een in zijn organisch en functionneel verband gerespecteerd Nederlands
kwamen geheel op den achtergrond. Een voorbeeld van een extreem verschijnsel op
dit gebied - dat zich, in iets andere gedaante, ook tot de poëzie uitstrekte, - vindt men
in De Heilige Tocht en andere geschriften van Arij Prins.
Tegen deze naturalistische overheersing van het woord, dat den loop van periode
en zinsverband remde, kwam, neoromantisch, De Beweging in reactie. De kunst van
het woord, de woordkunst, is niet meer hoofdzaak. Het woord krijgt weer zijn
dienende functie. De delen wijken terug voor het geheel, de uitdrukking voor de idee.
Gelijk gezegd, moet ik thans in het midden laten welke geestelijke en emotionele
reactie aan deze technische reactie ten grondslag heeft gelegen. Alleen moge
aangestipt worden dat idee, zelftucht, bezinning en gemeenschapsgevoel hierin een
belangrijk aandeel hadden, en het is van deze begrippen uit, dat men een figuur als
Nine van der Schaaf moet leren verstaan.
Zij debuteerde met een sprookjesverhaal, Santos en Lypra, in De Beweging: het
is Albert Verwey, die haar ‘ontdekt’ heeft.
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‘Ik had haar zoozeer verstaan’, schrijft hij in 1905 (Proza I), ‘dat het me was alsof
ze, bij wijze van brief, mij een duidelijke mededeeling over haar zelve gezonden
had, en een mededeeling die ik niet uit de door haar geschreven beelden behoefde
op te maken of in verstandelijke bewoordingen af te zonderen, maar die als het geheel
van haar uiting, juist zooals ze me die gaf, in me overging en er leven bleef, die diep
in me zonk en die ik behield voor altijd.’ Hij wijst dan op de ‘verbeelding’, waaraan
zij zich heeft overgegeven, in tegenstelling tot haar ‘werkelijkheid-herkauwende
landgenooten’. ‘Wat zij schrijft’, vervolgt hij, ‘zijn de beelden van haar exaltatie,
een volledige reeks van levensgestalten.’ Men zou hieraan kunnen toevoegen, dat
Nine van der Schaaf's exaltatie - door Verwey wordt dit woord hier uitdrukkelijk in
prijzenden zin gebruikt - zich voortaan meer bepaaldelijk in haar poëzie zou
uitspreken, die, drijvend op losse gedachten- en beeldassociaties, van haar proza
essentieel verschilt. En voorts, dat het omlijnen van ‘levensgestalten’ nu juist niet
de sterkste zijde van deze schrijfster is gebleken.
Op dit verhaal volgde een tweede, dat eveneens oorspronkelijk in het tijdschrift
werd gepubliceerd alvorens, in 1908, in boekvorm te verschijnen. Evenwicht van
vrede en bewogenheid vond Verwey tien jaar later in dit Amanië en Brodo (Proza
III). ‘Een zonderling onderwerp moet dit hun lijken die hun heil in de waarneming
van een gegeven wereld zien.’ ‘Altijd weer die meening dat er in een verhaal
noodzakelijk van het tegenwoordig voorkomen van eenige werkelijkheid sprake
moet zijn. Van een herkenbare uiterlijkheid, van een zekere groep van innerlijke
verschijnselen, van bepaalde vormen, zooals ze in kunst of denkbeelden eenmaal
gegeven zijn.’ Verderop heet het: ‘De beelden staan er niet om hunszelfs wil, zooals
dat zijn zou wanneer ze personen voorstelden van wie ons de karakters of de
lotgevallen werden uiteengezet. Integendeel treden zij enkel op om hun beteekenis
voor de grondgedachte en zij verdwijnen als hun belang voor die gedachte is uitgeput.’
Wij zullen deze eigenschap in het latere werk terugvinden.
In 1919 gaf Nine van der Schaaf een bundel Poëzie in het licht, die voor het grote
publiek vrijwel onopgemerkt bleef, maar door kenners als een gebeurtenis werd
beschouwd. Marsman is zo ver gegaan, te schrijven dat deze dichteres de enige was
der thans levende Nederlandse dichteressen, die voor de jongeren van betekenis was.
Ik acht dezen bundel meer dan alleen oorspronkelijk: baanbrekend en vernieuwend
in vele opzichten.
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Trijntje van der Schaaf (Nine is haar Friese bijnaam) is den 30en April 1882 te
Terhorne (Uitingeradeel) geboren, ze is dienstmeisje geweest en daarna drie jaar
lang onderwijzeres, eer ze zich uitsluitend aan de letteren wijdde.
Veel van Nine van der Schaaf's werk is na het verschijnen in tijdschriften nooit
herdrukt. Zij schreef verschillende novellen (De Overzij van den Zandzoom, De Wijn
van het Geluk, De Dichter) en voorts de volgende toneelstukken: Socialisten (in
Groot Nederland), Hans Bart (in Onze Eeuw), Het Spel van de Ring (in De Stem) en
De Gemeenschap (in De Stem van 1924).
Een enkele in De Beweging verschenen roman (Heerk Wallig die een veertig jaar
geleden jong was) is na jaar en dag onder den titel Friesch Dorpsleven als boek
uitgekomen (1921), en in 1929 volgde een tweede verzenbundel: Naar het
Onzichtbare.
In Friesch Dorpsleven heeft naar mijn mening schrijfsters talent als prozaïste zich
voor het eerst ten volle ontplooid. De symboliek en zelfs het allegorische van haar
eerste twee boeken zijn geheel verdwenen. De verteltrant is voornaam en ingetogen
rustig, en verwant aan den lateren Van Schendel, die merkwaardigerwijs van zijn
eerste boeken tot aan het Fregatschip en Jan Compagnie een geheel soortgelijke
ontwikkeling vertoont. Hier spreekt een van nature wijsgerig aangelegd mens met
de beheersing, de wijsheid en de rijpheid van iemand, die lange jaren gezwegen en
zich eenzelvig bezonnen heeft in innige aanraking met de natuur en de trage wenteling
der jaargetijden buiten. Volkomen met het diepste wezen der stugge boerenmensen
van haar provincie vertrouwd, ziet zij deze en het landschap niet met de belustheid
van het schildersoog, den hang naar het pittoreske, maar met den waarlijk
dichterlijken, d.w.z. van binnen uit omscheppenden blik van wie rhythme, verband,
evenwicht en totaliteit in het wisselend mensenlot als eeuwig, en als zichtbaar
geworden verborgenheid ervaren heeft. Ik meen, dat Nine van der Schaaf dit uit
ingekeerdheid gegroeide, imposante werk in geen van haar latere romans meer heeft
geëvenaard.
Minder weids van adem, minder groots van atmospheer, ik zou bijna zeggen iets
vermoeider, is De Uitvinder een geslotener geheel geworden dan Friesch Dorpsleven.
Het boek verscheen in het jaar, dat de schrijfster, onder materiëlen druk en onder
moeilijke omstandigheden haar roeping getrouw blijvend, vijftig jaar oud is geworden.
Deze roman heeft de simpelheid behouden, die zuiveren mensen is ingeschapen.
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Haar werk is niet bijzonder om de gebeurtenissen, op zichzelf genomen. Bijzonder
is het om de atmospheer die het doordrenkt. Want de verwerking van het materiaal
berust op de selectie door een edelen geest. Zonder ophef, in een toon van inzicht en
vredige gelatenheid wordt in De Uitvinder het leven van een misschien eenvoudig,
maar op vele manieren in zichzelf bevangen en verstrikt mens ons medegedeeld,
zorgvuldig en langzaam. Langzaam, niet door een overvloed van bijzonderheden integendeel, bij deze sober aangegeven mensen, den uitvinder en hen met wie hij in
aanraking komt, blijven de omtrekken misschien wel wat al te vaag- ook niet, doordat
er in dit leven weinig voorvalt, maar door de oplettende verdieptheid van een geest,
die het leven niet anders opneemt dan de langzame wisselingen in het natuuraspect.
Directe ontroering geeft deze roman zelden, maar de ontroering maakt zich allengs
uit de totaliteit van het nergens zeer scherp wordende beeld los, wanneer dit, nadat
men de lectuur geëindigd heeft, nabeeld is geworden. Het is fresco-kunst, berekend
op een afstand nemen van den beschouwer.
‘Als men zien wil hoe onze taal behoort geschreven te worden: zuiver en eenvoudig,
klaar en gevoelig, (...) en altijd evenwichtig in haar volzinnen, dan kan men het hier
gewaar worden’, zegt Verwey in zijn voor dezen roman geschreven prospectus.
Inmiddels is m.i. niet te loochenen, dat deze taal alles eerder is dan beeldend; het
kan zelfs niet ontkend worden dat zij over het geheel wat vlak en mat en kleurloos
aandoet. Hier vermindert een naar de algemeenheid van begrip gerichte geest de
aandoeningen der ontvankelijke zinnen. Omgekeerd heeft deze beperkte
ontvankelijkheid tot gevolg, dat het mindere, dat nu door de belemmering van den
naar binnen gewenden blik tòch door haar heendringt, vanzelf het als belangrijkst
en wezenlijkst uitgelezene is. Het is geladen met alle kracht van deze natuurlijke
selectie, en daardoor treffender dan een uit de gewoonte van het actief waarnemen
voortgekomen karakterisering.
Maar het ongeluk wil, dat in het leven niet alleen het belangrijke belangrijk is,
maar evenzeer het onbelangrijke. In grote trekken zien getuigt dikwijls van een
groten, nooit van een scherpen kijk. De kleine dingen kunnen essentieels bevatten,
en ze te verwaarlozen is liefdeloos en geeft aan een kunstwerk vaak iets doods. Het
zijn niet de geconstrueerdheden van vast omlijnde tegenstellingen, die het leven
omvatten, maar dit leven is vol
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minieme nuances, tegenstrijdigheden, gecompliceerdheden. En de romantiek vormt
wel schematische begrippen, maar die het leven niet vangen en eraan voorbij gaan.
Cultuur-psychologisch gesproken is romantiek jeugdig, het realistisch observeren
echter getuigt van ouden, rijpen geest. Primitieve perioden en volkeren zijn
romantisch; daarin ligt een animaal element. Ook jonge dieren zou men romantisch
kunnen noemen, zij interpreteren hun zintuiglijke gewaarwordingen volgens
fantastische affecten. Bij romantische geesten maakt het driftleven - schrik, angst,
honger, liefde, bloeddorst, heerszucht, saamhorigheid enz. - de zintuigen
onbetrouwbaar. Maar wie te leven heeft geleerd, heeft leren zien, en maakt zoveel
onderscheidingen niet meer met zóveel voorkeur. Hij ziet meer, hij ziet ook het
onderdeel, en dit als gelijkwaardig aan grotere zaken in de totaliteit. Alles is
belangrijk, het leven valt minder uiteen in hoofd- en bijzaken. Zoals de dichter Dèr
Mouw zegt:
Oud, zie ik 't groote klein
En 't kleine heilig.
Met dezen omzwaai in den steeds schommelenden gang van het menselijk
geestesleven is het naturalisme geboren. In onze dagen, lang nadat de reactie tegen
Tachtig deze stroming uit onze letteren had doen wegebben, zijn enkele elementen,
zij het in gans anderen vorm en vertolking, uit dat naturalisme wedergeboren in de
‘nieuwe zakelijkheid’, die ons het romantisch proza van Nine van der Schaaf - evenals
trouwens dat van Van Schendel - doet zien als behorend tot een schonen droom uit
een voorbijen tijd. Welk droom inmiddels, dank zij de historische continuïteit, niet
vergeefs is geweest, maar gelukkig ook heden en onvergankelijk blijft nawerken in
de ogenschijnlijk zo fundamenteel veranderde geesten en kunstrichtingen.
Na De Uitvinder verscheen in 1937 de roman De Liefde van een Dwaas en in den
oorlog nog een historische roman, ik meen over Karel de Stoute, waarna in 1948
Eveline. Het merkwaardige ook van dit latere werk is, dat de inhoud veelal banale,
nietszeggende scheurkalenderwijsheid zou blijven, als niet de toon, de samenhang,
de verbinding met het geheel en den achtergrond er een heel andere associatieve en
gevoelswaarde aan verleenden. Deze vrouw is dichteres en ook haar proza moet niet
naar den enkelen inhoud begrepen worden maar naar het surplus aan suggestie dat
er van uitgaat. Slechts formeel en schijnbaar beweegt deze stijl zich in traditioneel
aandoende
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abstracties en vlakke algemeenheden. Hij gaat daarboven uit, al zou hij bij exacter
aanschouwelijkheid sterker werking uitoefenen. De fout van Nine van der Schaaf is,
dat zij algemeenheden gebruikt zonder markante bijzonderheden en die daardoor
weinig zeggen over het speciale geval. Haar werk is zuiver, stil, ernstig, eerlijk, maar
dat neemt niet weg dat woordkeus en uitdrukkingswijze wel eens afgesleten zijn en
de zegging banaal en conventioneel.
Want dit proza is niet in de eerste plaats visueel. Het mist derhalve nauwkeurige
concreetheid en zintuiglijke waarneming en blijft te afgetrokken in begrippelijkheid
zonder het bepaalde aspect van het individuele voldoende zichtbaar te maken. De
beelden van deze schrijfster zijn dan ook bepaald haar zwakke kant; haar psychologie
echter is, merkwaardig genoeg, subtiel geschakeerd zonder eigenlijk ontledend te
zijn. De uitkomsten immers van haar zielkundig doorschouwen stelt de auteur
tezamen, zonder bij derzelver causale samenhangen en wording te verwijlen. Haar
werkwijze krijgt daardoor iets indirects, het wordt een vertellen in de tweede macht,
als van den geschiedschrijver, die, in tegenstelling tot den romancier, zich niet in
bijzonderheden verdiept, doch slechts den algemenen historischen gang in zijn
belangrijkste evenementen, koel door den afstand van den tijd, in grote trekken volgt.
Menigmaal heeft het mij getroffen hoe buitenlanders, die nader met onze taal
vertrouwd raakten, zich spottend verwonderden over het eindeloos aantal diminutieven
daarvan, de talloze ‘-tjes’ onzer spreektaal vooral. Zou dit in ons volkskarakter niet
duiden op een zin voor het intieme detail, het vertrouwde, alledaagse klein-zien van
het gewone? Maar deze auteur vervalt in het andere uiterste: zij heeft alleen oog voor
het grote. Er is meer gestreefd naar spheer dan naar werkelijkheidsschijn door deze
schrijfster, in wier boeken niet veel gesloten structuur is te vinden. Wel zijn zij met
een zekere aandoenlijke onhandigheid en grote zuiverheid geschreven, zonder andere
invloeden uit de romanlitteratuur dan misschien Van Schendel en Aart van der Leeuw.
Zij zijn evenwel verzadigd met de verdiepte, ingetogen, rijpe wijsheid van een mens,
die aandachtig en geduldig geleefd heeft voor het wezenlijke. Haar romans zijn niet
zozeer volgens een compositorisch schema opgezet als naar de zachtkleurige beelden
en verbeeldingen ener innigheid en innerlijkheid, welke verstilde, ingekeerde
gemoedsbeweging is.
Een simpel gegeven krijgt bij deze schrijfster de afmeting van

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

354
een episch, weids en wezenlijk levensverhaal, dank zij den hierboven beschreven
toon en spheer. Storend is echter soms de vermenging van die poëtische, gedragen,
stemmingrijke toon met gewone, zakelijke, alledaagse mededelingen als b.v. ‘zij
snoot haar neus’. Het resultaat is dan een gerecht, dat lijkt op haring met slagroom
- een voor het overige in Denemarken zeer gebruikelijke combinatie; alles is tenslotte
een kwestie van gewoonte.
Zich aan Nine van der Schaaf te wennen is intussen wel de moeite waard.
1932; 1949
Nine van der Schaaf, Friesch Dorpsleven. Santpoort, C.A. Mees, 1921.
Nine van der Schaaf, De Uitvinder. Amsterdam, Em. Querido's Uitg. Mij., 1932.
Nine van der Schaaf, De Liefde van een Dwaas. Roman. Amsterdam, De
Salamander, Em. Querido's Uitgevers-Maatschappij, 1937.
Nine van der Schaaf, Eveline. Een Haagse roman. Amsterdam. G.A. v. Oorschot,
1948.

Afwijkend geestesleven
Doordat het meest belangrijke van onze neigingen, voorstellingen en gevoelens zijn
oorsprong vindt in een gebied, dat wij niet kennen, en ook nooit geheel kunnen leren
kennen, blijft de exacte uitbeelding der psychologische romans, hoe ontzagwekkend
veel talent daar in de 19de eeuw ook aan is gegeven, zo onbevredigend, wanneer
men het gehele tijdperk overziet. Dostojefskij eerst bracht een meer uit het onbewuste
komende, verdiepte zielsbeschrijving in die positivistische wereld, waarbij het uiterste
individualisme van dien tijd door een gevoel van innig menselijke gemeenschap
werd verdrongen. De ondanks zijn geweldig inkervend vermogen koel observerende
Franse psychologische roman, die bij alle knapheid altijd de neiging had, iets droogs
te behouden, heeft zijn traditie tot in onze dagen voortgezet. Van deze klassieke
traditie wordt uit en terna de Princesse de Clève als het prototype genoemd; zij loopt
over Dominique en Adolphe tot, in dezen tijd, b.v. Aimée van Rivière, Le Diable au
Corps van Radiguet en vele dergelijke werken. Daarnaast echter kwam, gedeeltelijk
onder invloed van de door Melchior de Vogué in Frankrijk bekend gemaakte Rus-
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sische letteren dier dagen een andere, meer humanitaire richting op, die voornamelijk
in Charles-Louis Philippe, den overgevoeligen, lyrischen vernieuwer, haar oorsprong
vond. ‘Il nous faut maintenant des barbares’, was zijn beginselprogramma. Naast de
klassieke lijn is ook deze tot op heden te volgen; zij is zelfs mettertijd duidelijker
geworden dan de eerste, en vindt voorlopig haar belangrijksten uitloper in de
vormverbrekende, onevenwichtige analyses van Marcel Proust.
Men kan zeggen, dat André Baillon tot de school behoort, waar van de ontwikkeling
bij Charles-Louis-Philippe aanving, en met name in zijn eerste romans, als Histoire
d'une Marie, heeft hij in het bijzonder den sentimentelen kant daarvan naar voren
gebracht. Langzamerhand ontplooide zich echter in zijn werk een merkwaardig,
intuïtief invoelingsvermogen voor pathologisch zieleleven, minder diep wellicht dan
bij Dostojewskij maar met een voortreffelijke uitbeeldingskracht.
Juist met betrekking tot den aard dezer uitbeeldingskracht echter is er een
principieel verschil tussen hen beiden, dat uitwijst hoezeer Dostojewskij in het
gebruiken van zuiver letterkundige middelen Baillon overtreft. De hedendaagse
Dostojewskij-volgeling Emmanuel Bove - een Belg van Russiche afkomst, wiens
La Coalition een onvergetelijk boek blijft - geeft blijk, zich in zijn romantechniek
meer direct bij den groten meester aan te sluiten. Welke is die techniek? De
diepte-psychologie komt bij Dostojewskij geheel door die uitwendige, plastische,
zintuiglijke waarnemingen tot stand die de kunst essentieel van de wetenschap
onderscheiden. Zijn descripties gelden slechts de observering van buiten af:
handelingen, dialoog, gebaren, gelaatsmimiek, gebeurtenissen; en slechts door dit
alles heen wordt van het innerlijk zieleleven een beeld gegeven. Dat bij Baillon, hoe
suggestief en doeltreffend ook, de psychologische beschrijvingskunst in de eerste
plaats van binnen uit geschiedt, moet ten slotte als een artistiek tekort worden
beschouwd. Intussen blijft Baillon een der eersten onder de letterkundige beschrijvers
van psychische afwijkingen, in een genre dat doet denken aan werk als bij ons, op
dit gebied, van Fré Dommisse en Marianne Philips. Zijn belangrijkste boek op dit
gebied is Le Perce-Oreille du Luxembourg; naar ik meen schreef hij het als verpleegde
in een inrichting. Er gaat een beklemmende suggestie van uit; de objectieve
waarneming der eigen afwijkingen grenst aan het wonderbaarlijke, en het
sentimentalisme van Baillon's vroegere publicaties is hier aanzienlijk minder
geworden. Deze roman werd
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bij zijn verschijnen weinig opgemerkt, maar jaren later in zijn betekenis erkend en
met een prijs bekroond.
Roseau is het tweede deel van den cyclus Le Neveu de Mademoi- selle Autorité,
maar kan als een zelfstandig geheel gelezen worden. Het is het, aan gebeurtenissen
arme, maar door intens leven boeiende verhaal van een jeugd; van kind tot j ongeling
volgen wij de ik-figuur in zijn moeilijk en zonloos bestaan als ‘interne’ aan
verschillende roomse ‘collèges’, tot hij zijn candidaatsexamen voor ingenieur heeft
gedaan en een nieuwe phase in zijn leven begint. De neerslag der streng religieuze
opvoeding op het kindergemoed is met vele nuances in een sombere en dwingende
schildering vastgelegd; en menige vergelijking is te trekken met het vrouwelijk
pendant van dit boek: Internaat, van Eva Raedt-de Canter. Ook doet in Roseau de
werkwijze van Baillon, zeer verschillend van die zijner eerste boeken, aan den
wrangen humor van Renard's. Poil de Carotte denken. Maar van beide genoemde
romans verschilt de hier behandelde toch aanzienlijk door het uitgesproken
geesteszieke karakter van den hoofdpersoon, en wij voelen er een sterk
autobiographisch element in.
1932
André Baillon, Roseau. Paris, Rieder, 1932

Dialoog en monoloog
Toen Ivan Goll in October 1924 het eerste nummer van het tijdschrift Surréalisme
uitgaf, dat tevens het laatste zou zijn, was hij den officiëlen grondleggers van het
surrealisme juist een armlengte voor. Het Manifeste du Surréalisme van André Breton,
rond wien al spoedig de strijdbare voorvechters dezer richting zich tot in onze dagen
zouden groeperen, verscheen eerst circa zes weken later bij de firma Kra; nog later
werd de beweging in het orgaan La révolution surréaliste gecanoniseerd. Goll
ontleende den naam voor zijn tijdschriftje aan een uitdrukking van Guillaume
Apollinaire in diens Les mamelles de Tirésias (1918).
Het Manifeste du surréalisme, waarmede de aflevering opent, beslaat geen twee
bladzijden en verschilt aanmerkelijk van het veel bewerkter en doordachter manifest
der ‘officiëlen’. Tegen Freud en zijn volgelingen wordt front gemaakt; ook ‘Dada’,
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toen juist in zijn neergang, krijgt een veeg uit de pan. De nadruk wordt gelegd op
het visuele, tegenover de meer op het gehoor gebaseerde poëzie der vorige eeuw.
Het is opmerkelijk dat daarentegen de associaties, waarop het werk der latere
surrealisten, onder wie men overigens vele der namen uit deze aflevering (Soupault,
Delteil, Reverdy) terugvindt, berust, meer op den woordklank dan op den
gezichtsindruk schijnen te zijn gebouwd. Maar kenschetsend voor de voorgangers
zowel als voor de groep-Breton is de invloed van, en de belangstelling voor de
nieuwste schilderkunst uit dien tijd: het cubisme en andere stromingen. Goll zelf
wendde zich onder Duitsen invloed weldra enigszins van het surrealisme af, om zich
bij het opkomend expressionisme aan te sluiten.
Het onderscheid tussen het weinig omvangrijke nummer van Surréalisme, en het
werk der latere aanhangers van Breton vertoont reeds in kern, wat daarvan de diepere
oorzaak is; het is in enkele punten samen te vatten:
Surréalisme acht, gelijk ik reeds betoogde, voor de toekomstige ontwikkeling der
poëzie, onder verwijzing naar den invloed van de film, de visuele aandoeningen,
onder de zintuiglijke reacties, van groter gewicht dan die van het gehoor. De techniek
der latere surrealisten echter zal, ondanks de levendige interesse voor de moderne
schilderkunst, overwegend op de klankassociaties der woorden berusten.
Onder de oudere auteurs vond Surréalisme zijn steunpunten meer in Apollinaire
en Max Jacob; de latere definitieve groepering keek meer terug naar Nerval,
Lautréamont en Rimbaud. Bij de latere surrealisten is het element van mystificatie
veel sterker.
Men vindt bij hen een bewuster toepassing van de uitkomsten van Freud's theorieën.
Blijkens hun werk, tenslotte, zijn zij politiek linksradicaal georiënteerd, terwijl
elk spoor van deze richting in het oorspronkelijke groepje ontbreekt.
Bij twee gelegenheden werd in ons land de surrealistische beweging talentrijk
beschreven. Wie zich met haar strekking nader vertrouwd wil maken verwijs ik in
de eerste plaats naar een agressief, fel eenzijdig, maar als gewoonlijk sterk en
meeslepend geschreven Gidsartikel van Matthijs Vermeulen, herdrukt in Erts 1930.
In de tweede plaats naar een amusante verhandeling, vol persoonlijke toespelingen
en boutades, van E. du Perron in zijn essay-bundel Vriend of Vijand 1931).
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Wij hebben gezien, dat wij Goll in zekeren zin als een voorloper hebben te
beschouwen. Ook op ander gebied dan dat der dichtkunst: zijn toneelstuk
‘Methusalem’ werd reeds vlak na den oorlog geschreven, heel wat eerder dan het
meeste Franse toneel-expressionisme, dat niettemin veel sneller bekendheid heeft
verworven. De verhouding herinnert aan de geschiedenis in de muzikale wereld van
Bruckner en Mahler; de tweede bouwde voort op het werk van den eerste en veroverde
de wereld, toen de naam van Bruckner nog vrijwel vreemd bleef, en eerst thans wordt
het begane onrecht geleidelijk hersteld.
De Poèmes d' Amour bevatten 40 gedichten van Ivan Goll aan Claire, zijn vrouw,
en vervolgens evenveel van Claire aan Ivan. Ondanks de extravagante
gedachtensprongen blijft een opdrijving van uitdrukking en beeld in dezen bundel
hoofdzaak. Goll staat dus nu dichter bij die Franse poëzie, die na den oorlog aan de
suggestie der nieuwe Duitse stromingen niet ontkwam, dan bij die, welke hiervoor
gesloten bleef. Elzasser, Jood, bleef hij internationalist, vrij van (Franse) traditie, en
ook de hierboven uiteengezette verschilpunten met de ‘bretonneux’ hebben hem tot
deze ontwikkeling voorbestemd.
In hoever Ivan Goll aan de gedichten van zijn vrouw, zelf romancière van enigen
naam, heeft meegewerkt, is moeilijk uit te maken. Mocht zij ze zelfstandig gemaakt
hebben, dan is toch de invloed van zijn stijl en geestesgesteldheid zo overweldigend
groot geweest, dat men bij Claire Goll een van de merkwaardigste, volledigste
assimilaties aan een andere persoonlijkheid vindt, die de litteratuur kan aanwijzen.
Van de zeer opmerkelijke beeldingskracht, waar ik hierboven de aandacht op
vestigde wil ik enkele voorbeelden geven uit den gehelen bundel samengelezen, en
welker belang boven deze bepaalde verzen uitgaat omdat ze specimina van een ganse
poëzieschool zijn. ‘Je neus is een rose-geverfde Eiffeltoren’, zingt de dichter zijn
echtgenote toe, ‘Je tanden staan op een rijtje als de toetsen van mijn piano.’ (‘Jij was
de “colonne Vendôme” waar ik tegen aanleunde’, zal zij daar in het tweede gedeelte
op antwoorden). ‘Om je te laten slapen’, verzekert Goll, ‘zullen alle trams wielen
van watten aandoen.’ ‘Zodra je slaapt’, zegt hij elders, ‘ontwikkel ik bij het broombad
van de maan de groene films van je ogen, en je dag begint opnieuw in omgekeerde
richting.’ ‘Je haren zal ik in de wei planten om de natuur te moderniseren.’ ‘Kom
terug’,smeekt hij een keer, dat mevrouw blijkbaar is gaan winkelen, ‘ik zal een vijfde
jaargetij voor ons uitvinden,

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

359
waarin de oesters vleugels hebben, waarin de vogels Strawinsky zingen.’ ‘Ik maak’,
bekent hij om te doen uitkomen dat hij nog even verlegen is als in het begin, ‘ik maak
met de in het vochtig gras geplukte vergeetmijnietjes vlekken op mijn witte
handschoenen, en druk onhandig de zwaluw dood die ik in mijn vestjeszak meebracht.’
De verzen van Claire zijn, gelijk opgemerkt, in denzelfden toon gehouden. ‘Voed
me met de gecondenseerde melk van den Melkweg’, ‘geef mij den kinderlach dien
je hebt ingemaakt voor de dagen van zwakte’, bezweert ze haar man. De ‘tranen op
komst achter (zijn) brilleglazen’ noemt ze ‘diamanten achter een uitstalkast’. Als hij
op zijn beurt winkelen gaat, is ze ‘bang voor den rijwiel-engel met het telegram van
(zijn) dood’. ‘De vogels tutoyeren me omdat ik treurig ben’, verklaart ze, maar tracht
zelf, hem op te beuren met het vooruitzicht van een reis naar het bloemrijk Italië: ‘Je
krijgt gele mimosa-pillen tegen de droefheid.’ Maar wanneer de eigen depressie weer
de overhand verkrijgt, wordt als naar gewoonte de hele kosmos overhoop gehaald:
‘Mijn liefste juweel, de avondster, ben ik in een taxi kwijtgeraakt.’ ‘In mijn niet goed
waterdichte ogen begint een regenseizoen.’ ‘Binnenkort heb ik evenveel rimpels als
er straten zijn op een plattegrond van Parijs! Ik trek mijn eerste witte haren al uit: de
vogels zullen er hun nest mee maken!’ ‘En (al gauw) zal ik je niet meer zien: want
mijn ogen zullen bijziende zijn doordat ze teveel naar dejouwe gekeken hebben!’
De tekeningen van Marc Chagall, in diens bekenden trant vormen een aparte
aantrekkelijkheid van de goed verzorgde uitgave.
Ook in Die Eurokokke is het te bemerken, dat Goll's expressionisme van surrealistische
afstamming is. De vrijheid immers waarmede deze dichter het spel zijner ingevingen
volgt, is de voornaamste bron zijner bezieling gebleven, al moet worden erkend, dat
hij nergens de grenzen ener redelijke en logische toegankelijkheid te buiten gaat.
‘Ik ben ontwaakt uit een droom, die als een verguld traliehek achter mij dicht
sloeg.
De stilte van den nacht is zoo groot, dat men de machines van den sterrenhemel
hoort werken. Vooral de dynamo van de maan vibreert, door een heel klein defect;
er moet een schroef zijn losgeraakt. De langzaam wentelende ringen van Saturnus
zingen een oud lied van den wind.
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Parijs is een betooverde stad. De Seine is stilstaand water geworden. De Eiffeltoren
is op vele plaatsen gesoldeerd. Het heeft al sedert jaren niet meer gesneeuwd. Alle
sterke gevoelens zijn uitgestorven.
In de eerwaardige tuinen van het Luxembourg en in de Tuilerieën zijn de tulpen
van was; de geraniums in de potten van de laatste besjes in de Rue de l'abbé de l'Epée
zijn van stof. Uit zuinigheidsoverwegingen heeft men de jaargetijden afgeschaft;
slechts de groote kleermakerszaken hebben ze in hun prospectus nog gehandhaafd.
De lieve stoombooten staan alleen nog maar op de kademuren van de Seine
geschilderd; wegens hun traagheid kan men ze niet meer als verkeersmiddel gebruiken,
maar de gemeenteraad beweert, dat ze in het stadsbeeld niet gemist kunnen worden.’
Aldus luidt het begin van Die Eurokokke, dat in de zorgvuldige vertaling van Mr.
E. Straat Stervend Europa kwam te heten, een titel, die reminiscenties wekt aan het
boek, dat zoveel invloed op een jongere schrijversgeneratie heeft gehad: Die
Untergang des Abendlandes. In haar werken werd veelal met litteraire middelen
uiting gegeven aan hetzelfde sentiment, dat Spengler bij zijn cultuurpsychologische
studie tot richtsnoer was geweest.
Die atmospheer van bederf, moedeloosheid en ondergang, wij vinden haar ook in
dit proza van Goll, een der laatste en meest geslaagde specimina van den stijl, die
onder den naam expressionisme bekend geworden, een rol van betekenis heeft
gespeeld in de vernieuwing van het Europese proza na den oorlog. De hierboven
geciteerde aanvang geeft een goed denkbeeld van den toon en de uitdrukkingswijze,
waarin Goll zijn lyrische confessie heeft verwerkelijkt, en van den geest die hem
daarbij beheerst heeft.
Charlotte Köhler heeft dit werkje in ruimen kring in ons land bekend gemaakt,
door het als monoloog voor te dragen, en zij heeft daar een goed werk mee gedaan.
Hoe ver staat Goll's dichterlijk levensgevoel, in zijn beschouwelijke universeelheid,
af van de beperkter milieu-schilderingen die nog steeds als een product bij uitstek
van den vaderlandsen bodem moeten worden beschouwd. Dit proza is een
weerspiegeling van het rhythme van onzen tijd. Het is de - minder zakelijke, want
lyrische - tegenhanger van Döblin en Dos Passos: wat dezen episch voor Berlijn en
New York deden, deed Goll lyrisch voor Parijs: hij gaf een vizioenaire, dynamische
vertolking van stadsbeeld, mens en samenleving. Maar bij hem bleef deze vertolking
ego-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

361
centrisch gefixeerd: het Ik des dichters betrok heel deze trieste en lege wereld op
zichzelf, op eigen heimwee naar een zuiverder bestaan, op eigen bitteren en
onvermoeiden afkeer van den verworden tijd. Extaze vindt men er en anecdote,
wrange satire en tedere natuurverheerlijking, maar overal en altijd, door alles heen
de schrille jammerklacht der te bewust-geworden ziel, die God en geloof in het leven
verloren heeft en alleen staat en ontredderd in de onvruchtbare asfaltwoestenij der
razende wereldstad. Verderf, bleek en giftig als moerasbloemen, de harde, bittere
lelijkheid en zielloosheid van deze vermechaniseerde cultuur, waar alle werkelijke
beschaving in de zieke verfijning ener perverse decadentie is doodgelopen, het zijn
de martelende ketenen die de moderne mens met zich medesleept, in het pessimistisch
inzicht dat een bevrijding door hèm niet meer beleefd zal worden.
Aan dit besef, dat door het allerjongste geslacht gelukkig niet meer zal worden
gedeeld, heeft Goll op diep ontroerende wijze uiting gegeven. Zijn individualistisch
verzet ertegen, een gans ander dan dat der nuchterder opgroeiende jeugd, vormt het
slot van het boekje:
‘Hoog over dezen donkeren grafkelder welfde zich een zilverheldere sterrenacht
en de zoutige wind zong als altijd een kosmisch lied. Maar niet ver hiervandaan, één
straat links, bevond zich een schimmelig nachtasyl, uitgedacht door een afgrijselijke
sociale fantasie. Daar mochten grijze bedelaars voor tien centimes zich vastklampen
aan een dik touw en staande onder de oogen der snurkende republiek inslapen. Hier
stroomde de jenever in beken en hiernaast de tranen. En het kwam alles op hetzelfde
neer. Een ongeneeslijke ziekte verteerde de menschen. Zij verteerde de gebouwen,
de dieren en het werk der natuur. Voor dat verschrikkelijke visioen steigerde mijn
verstand. Was er dan geen mogelijkheid om te ontkomen? Ik wist dat er precies zulke
jongelingen, net zulke bedelaars in Genua waren, in Liverpool en in Charlottenburg.
Ik wist, dat geen dokter meer genezing kon brengen. Freud niet, Woronof niet,
Zinowjef niet. La... danste op de piano.
Plotseling kwamen een paar agenten de deur binnen en wezen naar mij. Dadelijk
sprong ik midden in het lokaal, schreeuwde de drie verboden woorden van dezen
tijd de bar in: “Mijn hart! Mijn God! Ik heb lief!”’
1932
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Claire et Ivan Goll, Poèmes d'amor. Illustrés de sept dessins de Marc Chagall. Paris,
éditions Fourcade
Iwan Goll, Stervend Europa. Geautoriseerde vertaling door Evert Straat.
Amsterdam, De Gulden Ster

Arthur van Schendel
Het genre historische roman is geen genre, of liever, het omvat zoveel genres als er
wijzen zijn, waarop het geschiedkundig element in het letterkundig werk tot uiting
komt. Welke verwantschap, afgezien van die onwezenlijke uiterlijke overeenkomst
van het historische gegeven, valt er te bespeuren tussen b.v. Jud Süsz van
Feuchtwanger en Or van Cendrars; tussen Neumann's Neuer Caesar en Slauerhoff's
Verboden Rijk, om alleen werk van tijdgenoten met elkaar te vergelijken. Geen enkele
immers. De veelheid van aspecten, die de historische roman in den modernen tijd
heeft verkregen, doet duidelijk het volkomen willekeurige aan het licht komen van
een dergelijke litteraire indeling volgens de stof.
Een algemene richting in den ontwikkelingsgang van den historischen roman onzer
dagen valt intussen wel waar te nemen. Het is de toenemende neiging om, met
geringschatting niet alleen van de geschiedkundige werkelijkheid der feiten, maar
zelfs van een gedocumenteerde, zo sterk mogelijk die werkelijkheid voortoverende
historische benadering, het betrokken tijdvak uit het verleden alleen tot leven te
roepen, inzover en opdat het eigen ik, de eigen tijd, de nu actuele vraagstukken en
toestanden erin weergevonden en gespiegeld worden. Ging de klassieke historische
roman ervan uit, dat zo kleurrijk en levensecht mogelijk de schijn van het verleden
gesuggereerd moest worden, de hedendaagse gebruikt de geschiedkundige gegevens
slechts als voorwendsel om aan de geestelijke, psychologische en sociale situaties,
vragen en individuen van het ogenblik een aanzien van onveranderlijkheid en
eeuwigheid te geven, door ze te projecteren in vroeger tijden. Of men zich daarbij
getrouw aan de historische werkelijkheid houdt is iets, dat litterairaesthetisch van
steeds minder belang wordt geacht, en voor een anachronisme meer of minder schrikt
niemand meer terug. Zeker, ook reeds in Flaubert's tijd werd, men denke aan de
discussies over Salammbô, dikwijls in detailpunten van historische feiten afgeweken,
met dit verschil echter, dat zulks toèn,
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voorzover het althans welbewust geschiedde, altijd uit artistieke overwegingen werd
verantwoord, en de afwijkingen juist ten doel hadden, het historische sprekender,
levender, natuurgetrouwer te maken. Thans echter is in de romanlitteratuur het
historisch kleed hoe langer hoe meer louter vermomming geworden.
Van Schendel, die altijd zijn eigen weg volgde, heeft ook in dit opzicht de invloeden
van den tijd aan zich laten voorbijgaan. En waar hij historische beelden voor ons
opriep, mogen de omtrekken zich soms vreemd vervloeiend aan ons oog hebben
voorgedaan, het was altijd het onwerkelijke licht van droom en verbeelding dat
hiervan oorzaak was, nooit een streven, den grenzen van het historische ter wille van
een annexerende moderne gevoelswijze of ideeënbouw geweld aan te doen.
Veel scherper en zichtbaarder overigens dan in Jan Compagnie waren die
omtrekken in zijn vorig boek: Het Fregatschip Johanna Maria. Met allen eerbied
voor een figuur van zo internationale betekenis als Arthur van Schendel, en voor het
grootse panorama - de vestiging der Nederlanders in Indië ten tijde van de opkomst
van de Oost-Indische Compagnie - dat hij rondom ons uitspreidt, mogen wij er de
ogen niet voor sluiten dat op de meesterlijke evocatie van het Fregatschip hier een
wat al te zeer het aesthetische beogende, bleke en vlakke wandschildering is gevolgd
van wat gerust iets feller kleuren verdragen had. De rijkdom aan pictureel treffende
documentatie, in den breden stroom van dit voorname, welluidende en gelijkmatige,
overal met volkomen beheersing uitvloeiende proza met zijn rustigen ‘kronyck’-stijl
overgegaan en opgenomen, heeft weliswaar aan duidelijkheid, concreetheid,
aanschouwelijkheid niet ingeboet, al werkt de eentonigheid van deze gelijksoortige
gegevens, in gelijkvormigen toon verhaald, spoedig ietwat vermoeiend.
Maar het belangrijke verschil met Het Fregatschip is dit, dat de mènsen, in de
eerste plaats de hoofdfiguur Jacob Brouwer, ondanks de sterk synthetische, schier
gestyleerde weergeving, levende, onloochenbaar tot een zich voor ons geestesoog
precies aftekenend, en invoelbaar bestaan komende personen zijn geworden. De
mensen uit dezen Jan Compagnie, die over de bijna driehonderd bladzijden in geen
enkel brokje dialoog staan uitgebeeld maar slechts in hun handelingen moeten spreken,
zijn, in de eerste plaats de hoofdfiguur Jan de Brasser, dood gebleven: wij krijgen
van hen een te vage, algemene, een te weinig heldere voorstelling. Gelijk Van
Schendel in zijn vorig boek het
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fregatschip als de omvattende eenheid heeft willen geven waaruit de enkele individuen
niet te afzonderlijk naar voren mogen treden, zo is in Jan Compagnie de hoofdzaak
het algemene der samenleving in den Oost bij onze eerste vestiging, uit welke
algemeenheid de personen niet in haut-reliëf, driedimensionaal mochten oprijzen.
Ongetwijfeld is het een bewonderenswaardig en ook technisch hoogst interessant
ondernemen, - typisch voor de aesthetische tendenzen van omstreeks 1910 -, te
trachten aldus de grenzen tussen eerste en tweede plan, en daarmee het perspectief,
het stereoscopische zien, uit te wissen. Maar terwijl in zijn vorig boek Van Schendel
dit streven beperkt had binnen een werkwijze, die ook zonder ontleding of uitweiding
aan de evocatie van 's mensen zieleleven geen schade deed, is hij daarmede in Jan
Compagnie te ver gegaan, ten detrimente van zijn mensen-scheppende vermogen.
Inmiddels is dit een werk geworden, dat ondanks deze tekortkoming ongemeen
imponeert, doordat het ons heel een tijd, heel een gemeenschap in een samenhangend
en overzichtelijk beeld doet kennen. Een tijd van energie en lotgeval, van ruwheid
en wreed onrecht ook. Onbewogen, zonder morele goed- of afkeuring, met den
onbarmhartigen en onpartijdigen kijk van den waren epicus, die niets verbloemt,
maar ook niets vermooit, krijgen wij dien tijd, die zeer bijzondere maatschappij in
wording, geschilderd. Het groeiende Amsterdam als begin en als afsluiting; den
jongen Amsterdammer, dan, die in Indië temidden van list en intrige, onderdrukking
en geweld, in dienst van het koloniale leger eerst, van de Compagnie vervolgens, en
ten slotte als vrij man, met ongehoorde inspanning zichzelf bevestigt door eerlijke
middelen, om eindelijk tegen het einde van zijn leven, welgesteld maar vervuld van
weemoed over al het vluchtig geluk en ongeluk dat hem verloren ging, in zijn
vaderstad terug te keren. Van Schendel heeft daarbij van een stijl, die op zichzelf
reeds buiten den realiteitszin, de emoties en de vragen van zijn eigen tijd staande,
een einde was, nog eens rijpelijk de uiterste consequenties toegepast, en zo wellicht
aan zijn boek de levenssappen onttrokken, die het eerst waarlijk groot gemaakt
hadden. Maar dit neemt niet weg dat hij ons een machtig schouwspel heeft
geschonken, met verbluffende kennis en bezinning in prachtig Nederlands samengevat,
dat den lezer zal blijven heugen en dat hij als een afgesloten, geheel in zijn
herinneringen zal meedragen, ook al is het ditmaal meer de geest dien het verrijkt
dan het gemoed of de ziel.
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Evenals Het Fregatschip Johanna Maria speelt De Waterman - uit den titel blijkt
het ten overvloede - weer op het water. Het verschil is echter, dat thans niet de zee,
maar de Hollandse rivieren en binnenwateren het decor zijn, waarop de gebeurtenissen
zich afspelen. Deze gebeurtenissen zijn rechtlijnig, kalm, helder, ononderbroken als
die wateren zelf. Op dit landschap, op deze mensen zijn volkomen de verzen
toepasselijk die Henriette Roland Holst in een mooi sonnet schreef:
De lijnen van uw land en van uw water
wekken in ons onpeilbare gedachten,
verlengen zich tot eindeloos begeeren.
Onze oogen proeve' iets groots en daarvan gaat er
een trek van grootheid door ons geestestrachten
en zijn wij thuis in grenzelooze sferen.

Het kind Maarten Rossaart groeit op in een hard en liefdeloos, streng rechtzinnig
gezin. Hij is een dromer, in verzet tegen omgeving en opvoeders en zonder contact
met zijn kameraadjes. Van jongs af dwaalt hij het liefst langs de rivier, waarmede
hij zich geheimzinnig verbonden voelt en diep vertrouwd. Wij zijn in den tijd der
Franse overheersing, de prijzen zijn hoog, het voedsel is schaars, ieder klaagt. Zijn
bestemming vindt Maarten eerst door een tragisch incident: een dijkbreuk, wanneer
de dooi invalt en het ijs begint te kruien, waarover hij met zijn moeder bij zijn tante
op bezoek is gegaan, die in het stadje aan den overkant van het water woont. Zijn
moeder verdrinkt voor zijn ogen. Maarten, die bij den timmerman, waar hij in de
leer was gegaan, nooit had kunnen aarden, heeft bij het helpen aan de
noodversterkingen van den dijk zijn eigenlijke belangstelling en roeping ervaren;
langzamerhand wordt hij ook door de heemraadschap als deskundige op het gebied
van het dijkwezen erkend, en mede door den invloedrijken steun van zijn
gefortuneerde, hem moederlijk genegen tante, lijkt het reeds of zich hier een schone
toekomst voor hem opent. Doch het loopt anders.
Tevoren had hij, onder den indruk van den dood zijner moeder, van een
cholera-epidemie in zijn dorp en van een bombardement door de geallieerde troepen,
die de Fransen kwamen verjagen, een heftige religieuze crisis doorgemaakt. Thans
echter verliet hem allengs het zondebesef, en daarmee het geloof op de wijze der
kerk, en der vaderen. En dit laatste heeft verstrekkende gevolgen.
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De nieuwe omkeer immers werpt Maarten's leven geheel uit de vaste banen, die voor
hern bestemd leken. Mede door zijn ontluikende liefde voor een eenvoudig rooms
meisje, en den tegenstand der familie van weerszijden waarop zijn trouwplannen
natuurlijk stuiten, sluit hij zich aan bij de kleine, verachte, zwervende en arme groep
van de ‘nieuwe leer’, de broederschap der communistisch levende secte, als
onvaderlandlievend, zedeloos en oproerig alom in den lande veracht en vervolgd.
Haar leden willen geen kerk, geen geboden, geen wapengeweld ook: een leven
volgens het geweten is hun voldoende om naar beste kracht den God te dienen, die
in en voor alle mensen gelijkelijk is.
Door dit alles is Maarten in zijn geboortedorp onmogelijk geworden. Het verdere
boek verhaalt dan vooral zijn leven met de ‘broeders’, eerst als schippersknecht, dan,
na zijn huwelijk met het roomse meisje, dat acht jaar op hem gewacht heeft, als
binnenschipper op eigen, met van de tante geleend geld gekochte tjalk. Maar zijn
beste jaren zijn voorbij: zijn vrouw kan in de gemeenschap der nieuwlichters, die
haar wantrouwen, niet aarden, en heeft bij hen veel te verduren als zij er, tijdens
Maartens gevangenschap - deze secte wordt zeer vervolgd - alleen achterblijft. Als
hij vrijkomt is de tjalk door de nieuwe leiders der gemeenschap verkocht en Maarten,
teleurgesteld door de verwording van hun oorspronkelijk idealisme, dat geen
privaatbezit wilde, en de toenemende onenigheid, verlaat hen nu voorgoed. Een
nieuwe ramp treft den eenzelvigen, zwijgenden man: hun enig zoontje valt overboord
en verdrinkt. De vrouw, die bovendien ziekelijk en zwak wordt, krijgt nu een zo
groten angst voor het water, dat zij aan wal gaat wonen en Maarten als vrachtschipper
alleen moet varen. De schok heeft haar bovendien haar oorspronkelijk geloof weer
nader gebracht, en hoewel Maarten haar geregeld blijft bezoeken, voelt hij wel dat
hij innerlijk nu geheel eenzaam is. Hij ziet in dat het eigenlijk het water is, dat van
den aanvang af tussen hen in heeft gestaan. Hij wordt een half legendarische figuur,
de ‘waterman’ - bijnaam die hem reeds in zijn jeugd gegeven was - wordt fluisterend
door de kinderen aangewezen; hij is de man die bij alle overstromingsrampen door
dijkbreuk mensen het leven redt, bij nacht en ontij haalt hij hen van hun zolder af.
Zijn enige en laatste metgezel aan boord is nu een schippershond, die hem bij deze
reddingen helpt. Wanneer Maarten op een avond zijn vrouw dood op haar bed heeft
gevonden, en in
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den nacht zijn hond te water springt, redt hij het dier, werpt let op de schuit terug maar hijzelf voelt zich zo wèl in het water, dat hij de hand, waarmee hij zich aan den
rand van het boord vasthield, opent, en loslaat...
Neemt men, zonder het boek te kennen, van den inhoud zo, kort en schetsmatig
geresumeerd kennis, dan zou men den indruk kunnen krijgen hier met een zeer
droefgeestig en zwaarmoedig verhaal te doen te hebben, een pessimistisch en
deprimerend boek, somber en grauw.
Niets is minder waar. En dat dit niet het geval is, daarin ligt het wezen van Van
Schendel's kunst. Zijn schrijftrant is genoegzaam bekend. Een gegeven, dat bij een
ander eentonig en neerdrukkend zou kunnen lijken, wint er perspectief en licht; de
wijdheid van het water en van de lucht is in de rustige evenmatelijkheid van den
gang der volzinnen overgegaan, dien Van Schendel als een meester hanteert.
De figuren kunnen als karaktertekening wat vlak en onverdiept lijken, dit is echter
geen onmacht, maar een zeer beheerst stijlprocédé. Zij zijn als een grisaille, en bij
geduldige beschouwing - (aan de typisch Hollandse, traag wijsgerige overschouwing
verwant waaruit zij ontstonden) winnen zij enorm aan duidelijkheid, kracht en leven.
Alles is overwogen, er is geen detail teveel, geen detail te weinig. In de nieuwe en
rijpste fase van Van Schendel's productie, die met Het Fregatschip begonnen is en
met Jan Compagnie voortgezet, lijkt mij De Waterman zeker geen teruggang. Het
reikt, om het onderwerp, over Jan Compagnie naar het Fregatschip terug, maar is
toch weer anders. Een vergelijkend waarde-oordeel is moeilijk en altijd nutteloos;
eerst moet de tijd den afstand wat vergroten.
Het wil mij intussen voorkomen dat dit laatste boek, doordat het in ons eigen
vertrouwde Hollandse landschap en niet op zee speelt, dichter bij het publiek staat.
Ook, doordat het meer innerlijke conflicten brengt, de vrijzinnig religieuze
overwegingen die tot in onzen tijd nog zo diep in het grote liberaal-ethische volksdeel
leven.
Het lijkt mij, dat dit boek niet zal nalaten sterken indruk te maken, omdat de
vraagstukken van kerk en gewetensvrijheid, vaderland en weerloosheid, huwelijk en
vrije liefde, erin aangeroerd zijn op zo menselijk algemene wijze, dat ze als probleem
van heden, - nog steeds, en misschien nu meer dan ooit - en als spiegel van eigen
tijd in het verleden erkend en herkend zullen
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worden. Het moet een groot kunstenaar zijn, die zo de geschiedenis weer levend en
tegenwoordig weet te maken door de wijdheid van zijn blik en de boeiende macht
van zijn woord.
De een jaar later verschenen roman Een Hollandsch Drama, speelt zich af in een
kruidenierswinkel te Haarlem. Zij wordt door Gerbrand Werendonk, den oudste,
samen met zijn broers Diderik en Frans, gedreven. Dan komt Floris in het gezin, een
zoontje van hun zuster, nadat zijn vader zich in verband met zijn op een loszinnig
bestaan gevolgd schandelijk bankroet, het leven heeft benomen. Gerbrand wil den
naam van den jongen voor diens toekomst redden. Bijgestaan door zijn broers en
zusters, die in den vromen en karaktervasten oudere altijd hun leider zijn blijven
zien, wil hij het zover brengen, dat de schulden, door Floris Berkenrode's vader bij
merendeels zeer arme, door hun goed vertrouwen gedupeerde lieden nagelaten, door
hard werken en sparen van hen allen terugbetaald kunnen worden.
Maar ook in de strenge tucht bij Gerbrand gaat Floris onder. Wel heeft hij, evenals
de zo gelovige en ernstige Gerbrand, een sterk gevoel voor goed en kwaad; wel weet
ook hij den mens verstrikt in zonde en schuld. Maar steeds, en altijd meer, vervalt
hij weer in zijn fouten en oneerlijkheden: in hem leeft het bloed van zijn vader. Ook
de liefde van Wijntje, het zuivere, eenvoudige meisje, kan hem niet van zichzelf
redden. En voor de marteling zijner gespleten natuur, voor dit dualisme dat geen
richting en rust kan vinden, zal zich geen uitkomst voordoen dan in de verdwazing,
waarin hij brand sticht in het huis, een brand waarin de oude Gerbrand en hijzelf het
leven laten. Voor wie Van Schendel kent, zal het aanstonds duidelijk zijn dat deze
roman geen karakteriserende milieu-uitbeelding bevat van het pittoreske
kruideniersbedrijf in een Hollandse provinciestad. Toch leeft Haarlem, leeft deze
sombere winkel geheel voor onze verbeelding. Ook zal men hier niet een
nadrukkelijke uitwerking van het probleem der erfelijke belastheid verwachten, als
waarin men zich in den naturalistischen tij d van Taine's theorieën en Zola's
romancyclus zo gaarne placht te vermeien. Toch leeft ook de noodlottige doem,
welke over het jonge leven van den ongelukkigen Floris hangt, geheel voor ons
geestesoog. Dat komt doordat al deze elementen zijn uitgewerkt niet naar hun uiterlijk
aspect, niet in het streven dit uiterlijke zo sterk en zichtbaar mogelijk te doen spreken,
maar naar een soort inner-
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lijk inzicht van den auteur, waaraan dat aspect is dienstbaar gemaakt. Men denke nu
niet, dat dit Hollandsch Drama ijl, vaag en onwezenlijk boven de werkelijkheid
zweeft. Alleen wordt ons van die werkelijkheid en dat drama, wordt ons van deze
situaties, mensen, gebeurtenissen, huizen en straten slechts juist zoveel getoond, als
nodig is om hun dieperen zin en samenhang te verstaan of, om eens een groot woord
te gebruiken, hun eeuwigheidswaarde. De dingen zijn, door den rijpen, wijzen,
voornamen en diepzinnigen mens die de kunstenaar Arthur van Schendel is, gezien
sub specie aeternitatis.
Daarom is het ook merkwaardig te zien, tot hoe schone duidelijkheid de
mensgestalten zich in dezen roman vermogen te ontplooien zonder iets, van wat wij
als psychologische karakterontleding hebben leren verstaan. Het zijn zulke
overwegingen, waardoor wij ons soms afvragen, of Van Schendel niet in vele
opzichten nieuwer, ‘moderner’ is dan vele der z.g. jongeren. Deze roman van kleine
burgers in een kleine stad is een tegenpool van het burgerlijke. Hun provinciale
begrensdheid en hun bevangenheid in calvinistisch zondebesef, hun weinig
gedifferentieerde, maar toch onloochenbaar concreet en precies voldoende
aanschouwelijk voorgestelde levens hebben een ruimte en uitzicht boven hun eigen
strekking uit, doordat alles sterk gericht blijft op den fatalen ban waarin zij zijn
verstrikt en waaruit zich het drama ontwikkelt. Ban van zonde, erfelijkheid,
afstamming, noodzaak, van boetedoening in ‘plaatsvervangend lijden’. Terecht is er
op gewezen, dat zowel om den inhoud, die tot in onderdelen op de sentimenten der
calvinistische geloofswereld is gebouwd, als ook om den soberen, ingetogen vorm,
deze roman typisch en door en door protestants is; hij staat dan ook, en vooral het
meest in zijn mentaliteit, in een bij uitstek Hollandse traditie. De speelse,
sprankelende, zuidelijke grilligheid van de Herinneringen van een Dommen Jongen
is hier verre.
Elk motief - ik kan mij hier niet in bijzonderheden verdiepen - blijkt bij een lezing,
welke de aandacht geeft die dit meesterwerk toekomt, uiterst zinrijk en vol sprekende
betekenis aangebracht. Men denke slechts aan de, in het geheel overheersende, als
het ware muzikale beeldsuggestie, als Leitmotiv, van de notitie van Gerbrand's vader,
welke Gerbrand in een oud rekeningenboekje terugvindt. Zij wordt reeds aanstonds
in volle, als sleutel geldige belangrijkheid voorop geplaatst op de eerste bladzijde,
vergelijkbaar met de eerste maten van Beethoven's Vijfde!

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

370
Een noodlotstragedie is deze roman genoemd. Inderdaad: de zuiverende werking
gaat ervan uit, de katharsis, welke optreedt wanneer een groot kunstenaar ons de
grootheid, de onvermijdelijkheid en de noodzakelijkheid van het tragische noodlot
als het ware aan den lijve doet ervaren.
De Rijke Man begint en eindigt met het optreden van een politie-agent. Die
overeenstemming is niet opzettelijk gezocht - dat is niets in dit boek -, maar zij is
toch veelbetekenend als zinrijke aanduiding der onmaatschappelijkheid van het leven,
een leven van bijna zeventig jaren, waarvan het beeld tussen de eerste en laatste
bladzijde wordt samengevat. De hoofdpersoon, Engelbertus Kompaan, wordt door
zijn omgeving, zijn familie en zelfs door de talloze lieden uit het Amsterdam van de
tweede helft der vorige eeuw, wien hij weldaden heeft bewezen, als min of meer
ongeschikt voor de maatschappij beschouwd. Want hij verteert zijn kapitaal, niet
eenmaal, doch na telkens nieuwe grote erfenissen telkens weer opnieuw, en dit
uitsluitend door schenkingen aan armen en ellendigen, met wie hij ook door
persoonlijk contact geheel meeleeft. Hij doet dit niet van een
maatschappij-beschouwing uit of een sociale theorie; voor de maatschappij als
zodanig, als geheel, als eenheid heeft hij niet de minste belangstelling, en hij denkt
over haar nooit na. Des te meer over het probleem van rijkdom en armoede, over het
onrecht der economische ongelijkheid en het kwaad van geld en bezit. Hij wordt niet
door enig sociaal gevoel of inzicht, doch uitsluitend gedreven - en met
onweerstaanbaren hartstocht - door zijn particulier meeleven, zijn persoonlijke
betrekking van mens tot medemens. Wel is daarbij uitgangspunt geweest het
evangeliewoord over den rijken jongeling, maar, alweer, niet in de eerste plaats uit
geloofsovertuiging volgt hij dit met zo naïefkinderlijke, primitief zuivere, blindelingse
verwoedheid zo letterlijk na. Maar uit den fellen aandrang van zijn menselijkheid en
goedheid. Hoe dit aldus door manische aandrift gerichte leven, in botsing met allerlei
baatzuchtige belanghebbenden, kwaadwilligen, nuchter-maatschappelijken, zich toch
doorzet, doch tegelijk de ontbinding van zijn gezins- en sociale steunpunten
meebrengt, om ontgoocheld, maar ongetemd, zij het geestelijk ietwat versimpeld,
ten onder te gaan, - ziedaar de geschiedenis welke Van Schendel ons in dezen roman
vertelt.
Door de calvinistische wortels van zijn ethiek moge de figuur van Kompaan weder
echt Hollands zijn, de van alle nuchter-
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heid gespeende, mystieke gedrevenheid van dit karakter plaatst het eerder naast de
grote gestalten van Dostojewskij. Dat er overigens een wereld van verschil ligt tussen
de synthetisch samenvattende, breed epische werkwijze van Van Schendel en den
woeligen, broeienden chaos der eruptieve, half bewuste zielsontledingen van den
Rus behoeft geen betoog. Onze landgenoot geeft juist door zijn afgewogen stijl,
uitgewogen beeldkeuze, overwogen uitbeeldingen, een ondanks alle tragische mystiek
volkomen harmonisch evenwichtige totale compositie: geslepen diamant naast de
ruwe, met brokken erts vermengde, van Dostojewskij.
Technisch is dit werk van een ongeëvenaarde litteraire perfectie, waarbij alle
raffinement van het vakmanschap echter onzichtbaar weggewerkt is, en slechts de
doorzielde, ontstoffelijkt aandoende creatie blijft. Dit proza met -o, heel weinig maar
- zijn nauw speurbaren archaïschen inslag, zijn monotone en toch luchtige syntactische
nevenschikkingen, zijn geheel eigen rhythme, is van een aard als er geen tweede
geschreven wordt in ons land. Het zou tekstcritisch een geheel afzonderlijke analyse
verdienen; maar daaraan valt op deze plaats niet te denken.
Met uitzondering wellicht van Jan Compagnie heeft de productieve auteur, op
rijpen leeftijd, in zijn laatste vijf romans een oeuvre geschapen waarvan het geen zin
heeft, de afzonderlijke delen tegen elkaar af te wegen, omdat men telkens opnieuw
den indruk heeft, aan een voortaan onovertrefbaar hoogtepunt gekomen te zijn. Bij
alle afwisseling en differentiatie loopt er eigenlijk door Van Schendel's boeken één
grote lijn, welke reeds in Een Zwerver Verliefd, ja in Drogon aanvangt, en over Het
Fregatschip Johanna Maria, De Waterman, Een Hollandsch Drama tot De Rijken
Man te volgen is. In al die boeken wordt de handeling in hoofdzaak beheerst door
de noodlottige gedrevenheid van een droom, die uit zijn aard in de werkelijkheid
onvervulbaar blijkt, door een met de antieke vergelijkbare noodlotsgedachte derhalve,
indien men daarbij het moderne element insluit, dat dit noodlot alleen uit de karakters
zelf voortvloeit.
Nog een tweede factor herinnert aan de Griekse tragedie: de onthulling door het
indirecte. In De Rijke Man is de schildering van de schokkendste feitelijkheden
weggelaten: huwelijk, ziekte, dood, al deze realia worden, werkelijker dan in
realistische schildering, gesuggereerd in hun gewichtige betekenis door-
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dien ze, overgeslagen - meest tussen twee capita -, eerst in een volgende phase van
het verhaal door den lezer als gebeurd worden ervaren.
Suggereren, aanduiden meer dan uitspreken is trouwens een kenmerk van den
gehelen schrijftrant van dezen auteur. Toch laat zijn verbeelding aan duidelijke,
concrete precisie niets te wensen over, waar een minder groot meesterschap hierdoor
in de fout van bleke, kleurloze vaagheid zou vervallen. Dat komt. doordat deze stijl
synthetisch is in den besten zin: het essentiële dat wordt samengevat, is ondanks zijn
algemeenheid nog zo beeldend, typerend, karakteristiek, dat elk detail spreekt en
nawerkt en zijn nauwkeurige functie vervult. De herhaling en de eentonigheid, bij
zulk een werkwijze onvermijdelijk, worden zodoende een positief effect, met grote
beheersing welbewust tot meewerking in de totaliteit van den indruk te baat genomen.
Nergens gevoelt men ze als drukkend of vermoeiend. Dit edele Nederlands, met de
soberste middelen tot zijn grootsten eenvoud teruggebracht, is een prachtig voorbeeld
van wat met onze mooie taal door een groot kunstenaar kan bereikt worden zonder
haar ook maar enigszins geweld aan te doen. Deze taal is hier rijk in haar zelfgekozen
armoe.
Van Schendel is een neo-romanticus, en als zodanig reageerde hij reeds in zijn
eerste werken tegen zienswijzen en stijlopvattingen van het toen alom ook ten onzent
oppermachtige naturalisme en was reeds, afgezien van de waarde van zijn oeuvre,
stylistisch een omwentelaar, een vernieuwer van ons proza. Maar welbeschouwd kan
men de gevoelswereld van Arthur van Schendel, welke toch eigenlijk meer om haar
motieven dan om haar reacties romantisch zou mogen heten, met evenveel of meer
recht ook weer klassiek noemen, zo men denkt aan de vormwereld waarin zij aan
ons verschijnt.
Met zeldzame concentratie en bezonkenheid - gelijk slechts uit een groot, ruim,
diep, edel levend mens en begenadigd talent mogelijk zijn - heeft Van Schendel de
technische middelen van onze litteratuur (en daarmee, niet zonder grote, blijvende
winst, ook van onze taal) ontdaan van excessen. Hij is beeldend zonder expressief
te zijn. Hij vermijdt bijv. synoniemen, hij heeft ze immers niet nodig, daar hij uit
tien adjectieven alleen het enig-juiste, enig-mogelijke, op-die-plaats-volmaakte wil
gebruiken, en dit inderdaad ook vindt. Hij kan met één enkel, door rijpe, voldragen
beschouwing in zijn geest naar voren gekomen detail een essentiëler en tevens
vollediger beeld van een mens,
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feit, gebeurtenis, situatie of inzicht suggereren, dan andere auteurs met de vele
aaneenschakelingen van details, die zij daartoe behoeven. Men gevoelt, dat het hier
meer geldt dan een stijlkwestie: dat dit stijlelement het symptoom is van een
geestesgesteldheid en een geestesactiviteit. Daarom hoort zijn werk, in een
verwilderden, cultuurlozen, decadenten tijd tot den nobelsten bloei onzer letteren,
en is daarbij uiterst kenschetsend voor haar nationaal karakter.
Het beeld, dat wij van de ons hier verhaalde geschiedenis verkrijgen, is niettemin
ontegenzeggelijk vlak. Maar de geduldige beschouwing, welke in des schrijvers
wijsgerige natuur ligt, komt dan ook tot stand op een niveau, waar het reliëf van
allerlei kleine bijzonderheden kan wegvallen voor de grote lijnen, gelijk bij een
landschap van een berg af gezien. Doch deze fresco-achtige werkwijze sluit geen
werkelijkheidszin uit; hoe vreemd het ook moge klinken, in zekeren zin zou men dit
werk, waarin naast grote menselijke wijsheid een selectie uit zoveel hardnekkige
waarneming verwerkt is, zelfs realistisch kunnen noemen. Het vermooit ongetwijfeld
(door zijn stijlkwaliteiten) het leven, maar... zonder het ‘mooier voor te stellen’ in
valsidealiserende weglating van het harde of wrede of den ‘onvermijdbren
tegenspoed’. Daarin ligt het verschil tussen de oude romantiek en dezen edelsten
nabloei der neo-romantiek.
Een middel van beklemmende werking dient Van Schendel daarbij, gelijk het hem
in de andere hierboven genoemde romans gediend heeft. Hij doet ons op een bijna
tergende wijze in zijn verhaal den fatalen, onverstoorbaren, ingrijpenden loop van
den tijd gevoelen, gelijk, op volkomen andere manier, Thomas Mann in Der
Zauberberg. De trage, geleidelijke, schier onmerkbare beweging van den duur is in
De Rijke Man overal aanwezig: de machtige, indrukwekkende, beklemmende,
onoverwinnelijke, vermurwende en vernietigende, de spannende, angstaanjagende
langzaamheid waarmee het noodlot er zich voltrekt. Een zware, als schuifelende,
zelfgenoegzame langzaamheid, welke het onontkoombare van het fatum doet
gevoelen, en even hevig meeslepend, zo niet meer, dan het hevigst dynamische tempo
der nieuwe zakelijkheid van de modern doenden. Reeds Poe kende de suggestieve
werking van deze aparte sensatie der opzwepende traagheid, welke het noodlot veelal
het aangrijpendst en schokkendst onthult (The Pit and the Pendulum). Alsof een
schroef langzaam over een lichaam wordt dichtgeknepen. Dat dit nauwkeurig
gedoseerde trage tempo
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der handeling hier niet alleen niet verveelt, maar juist voor een groot deel de spanning
uitmaakt, is een bewijs te meer voor Van Schendel's meesterschap.
Het in 1940 verschenen Mijnheer Oberon en Mevrouw is een curieuze roman. Van
Schendel heeft hier verbeelding en werkelijkheid dooreengemengd op een wijze, als
hij sedert zijn jonge jaren, in De Berg van Droomen b.v., niet meer had gedaan.
Een jongen en een meisje, later getrouwd, worden in hun leven geleid door de
tegenstrijdige invloeden van twee echtparen, waarvan het ene hen ten ‘goede’ voert
(minder in conventioneel ethischen dan, zou men kunnen zeggen, in ‘musischen’
zin), het andere in meer demonische richting. Deze tegenspelers zijn echter geen
sterfelijke wezens, maar aardse gedaanten van buitenaardse geesteskrachten en
geesten. Noch het ene, noch het andere echtpaar bereikt zijn oogmerk volkomen:
aan het slot bevrijden hun beschermelingen zich van beider inmenging om voortaan
hun eigen weg te gaan.
Met een moeilijk, fantastisch ireëel gegeven als dit hangt alles van de manier van
verwezenlijking af. Bij Van Schendel is die ronduit meesterlijk. Gelijk bij E.T.A.
Hoffmann, Alfred Kubin en Kafka wordt de lezer volkomen in de werkelijkheid der
verbeelding opgenomen, omdat de gewoon rationele en de sprookjesachtige irrationele
wereld hier zonder overgang, ongestoord en onmerkbaar in elkander overgaan.
Spelenderwijs verbeeldt deze roman het faustische in den mens, maar uiterst losjes,
licht, sierlijk, zo zwaarteloos als Puck of Ariel hun liedjes zingen. En telkens glinstert
en fonkelt in dit prachtige proza een humor, dien men niet te vaak in het werk van
Van Schendel aantreft. Ook hier is hij nauwelijks zichtbaar, nauwelijks uitgesproken;
maar achter en onder den rustig strakken voortgang van het verhaal kan men zijn
glimlach speuren in tal van kostelijke kleinigheden. Men moet nauwlettend toekijken,
want uitgestald zijn ze niet. Zelden was een humor minder nadrukkelijk.
Dit charmante boek leert ons dat de schrijver, na een korte inzinking, onverminderd
over zijn beste kwaliteiten blijft beschikken. De jeugd zoekt de excessieve vurigheden
van het gevoelsleven, de ouderdom zijn harmonische, volledige ontplooiing. De
laatste is zo zeldzaam omdat haar mogelijkheden meestal allang door de eerste
verwoest zijn. Bij Van Schendel is dat niet het geval.
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Hij bezit die rijpheid die levend is gebleven omdat het vuur der jeugd, onverspild,
erin bewaard bleef. Het ontwikkelde zich tot een gestadigen gloed, waarin de wijsheid
van een bewonderenswaardig schrijversleven schoonheid is geworden, zonder dat,
gelijk maar al te vaak het geval is, de schoonheid tot dienstmaagd der wijsheid werd
verlaagd.
1932; 1941
Arthur van Schendel, Jan Compagnie. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1932
Arthur van Schendel, De Waterman. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933
Arthur van Schendel, Een Hollandsch Drama. Omslagteekening door L. André
de la Porte-van Bergen. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1935
Arthur van Schendel, De Rijke Man. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1936
Arthur van Schendel, Mijnheer Oberon en Mevrouw. Amsterdam, J.M. Meulenhoff,
1940

Een ophakker
Men moet toch wel op het ziekelijke af egocentrisch en zelfingenomen zijn, om
mémoires als deze te publiceren. Om redenen, die vaak genoeg onderzocht zijn, en
waarop ik hier niet hoef terug te komen, is sedert den oorlog een hernieuwde
belangstelling in de biografie, en a fortiori in de autobiografie ontstaan. Inderdaad
veronderstelt dit laatste genre, dat de schrijver in hoge mate vervuld is van zichzelf;
maar dit kan voor den lezer verontschuldigd en gerechtvaardigd worden door de
belangrijkheid òf van de zichzelf belijdende persoonlijkheid (die misschien niet groot
hoeft te zijn, maar toch één groten trek, één meer dan middelmatige
karaktereigenschap dient te hebben); òf van de beschreven, nog niet bekende dan
wel: bekende maar op een nieuwe wijze beziene gebeurtenissen; òf van den vorm,
waarin de schrijver zijn verhaal doet. Ontbreken al deze drie factoren, gelijk hier,
dan blijft alleen de ijdele onthulzucht van een ongebreidelde onbescheidenheid, en
de veelheid der mededelingen van particulieren aard vermag ons niet meer belang
in te boezemen dan een willekeurige, niet voor ons bestemde privé brief, waarvan
wij gedwongen zouden worden kennis te nemen. Met de breedvoerigheid, de
volledigheid en het welbehagen van een praatzuchtige oude dame vertelt Alexander
Cohen ook de
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meest futiele bijzonderheden uit zijn leven, die voor hemzelf ongetwijfeld
veelbetekenend zijn geweest, maar ons eigenlijk niets kunnen schelen. Te
veronderstellen, dat een zo onmiddellijk uitstorten van gevoelens van persoonlijke
sympathie of antipathie - meestal het laatste - over mensen, die wij niet hebben
gekend, ook den buitenstaander genoeg zou interesseren, moet toch wel op een
zonderling soort temperament berusten. Het zijn evenwel ook soms grote politieke
gebeurtenissen, waar Cohen getuige van is geweest: de triomf van Boulanger, het
Internationaal Socialistisch Congres van 1889, de bloeitijd te Parijs van het
terroristisch anarchisme etc. etc. Evenzo heeft hij, behalve voor ons onopmerkelijke,
ook vele bekende lieden ontmoet; hij schildert o.m. Domela Nieuwenhuis, Eduard
Anseele, Louise Michel, Johan de Meester (dien hij tot een duel uitdaagde!), Emile
Henry, Aristide Briand. Maar de uitbeelding van grote evenementen of grote figuren
is op zichzelf van niet de minste waarde, ook journalistiek niet, zo zij niet tevens
door een zeer begaafde persoonlijkheid geschiedt. Dan blijft het bij een pretentieus
renommeren: - dit heb ik meegemaakt, dat heb ik meegemaakt... kijk eens, wat een
hoogst buitengemeen mens ik ben, en hoe interessant!
Het is geen fraaie eigenschap, voor kwaadsprekerij warm te lopen, maar wie zich
nu eenmaal te luisteren zet naar roddelzuchtig gebabbel wil dan ook waar, zij het
minderwaardige, voor zijn geld hebben en spannende, nieuwe revelaties te horen
krijgen (van de soort als b.v. Frank Harris in zijn onvergelijkelijk boeiender My Life
and Loves ten beste geeft). Met dit boek komt hij dan echter bekocht uit: het blijft
bij het eindeloos breikousverhaal van buurvrouw-van-vierhoog-achter, ook waar de
gewichtigste mensen en gebeurtenissen het onderwerp uitmaken. Want daarop wordt
dan geen nieuw licht geworpen.
Een zeker ordinair gemeenzame toon moet de gratie en sierlijkheid vervangen,
waarmede enkele blijkbaar als voorbeeld genomen mémoires in Frankrijk's
litteratuurgeschiedenis met wèrkelijke ‘chronique scandaleuse’ onvergankelijken
naam maakten. Maar daar was de kroniek dan ook een voortreffelijk gecomponeerd,
critisch en omvattend relaas, en het ‘schandalige’ werd in luchtigen, ironischen,
hoffelijken en bovenal brillant geestigen stijl vastgelegd. Dezelfde materie, door de
dienstbode aan den huisknecht medegedeeld, zou ons slechts met de vermoeienis
ener eindeloze verveling bedrukken.
Alexander Cohen moge voor een bepaald publiek een gewaar-
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deerd journalist zijn - ik kan hem slechts als een vulgairen geest beschouwen. Hij
moge een flink man zijn, die veel heeft meegemaakt, en van alles aangepakt zonder
zich de kaas van de boterham te laten eten - ik zie in hem niet anders dan een groven
grapjas, een lawaaiig ruziezoeker en een kwebbel. Zijn leven moge zeer bewogen
zijn geweest en als geheel van groter belang dan de details, die de autobiografie ons
zo overvloedig opdringt - ik heb met het boek te maken, en dat interesseert mij niet.
Hij moge, ten slotte, zichzelf een helen Piet vinden - ik weiger deze geestdrift te
delen, en zo veel als er met dezen journalist ‘in opstand’ voorvalt, zo weinig treft
het mij.
Met al zijn steeds terugkerende heibeltjes en stokpaardjes is de schrijver een
duidelijke querulant, maar dit is geen argument tegen zijn boek, want ook als zodanig
kan een geniaal pamflettist, een Bloy, een Rochefort, nog de aandacht gespannen
houden. Dat Alexander Cohen zulks niet weet te doen, dit en niets anders houdt de
veroordeling van zijn gedenkschriften in. En hun onaangename dikdoenerij-met-niets
(Briand geïnterviewd, tjonge tjonge...! Boulanger gewoon aangesproken, al die
gevangenisstraffen en wilde vrienden, ach ach, zo'n ferme vent toch!...) verwekt mijn
ergernis; zij geeft mij een gevoel of ik geprest was, deel te nemen aan een tombola
zonder nieten, waarvan de hoogste prijs een nikkelen horloge van een kwartje is.
1932
Alexander Cohen, In Opstand. Met houtsneden van Georges Rohner. Amsterdam,
Andries Blitz

Ramuz verminkt
De Zwitser Ramuz is een van de merkwaardigste en fijnzinnigste schrijvers van de
moderne Franse letterkunde. Men zou hem onrecht doen met hem gewoon onder de
regionalisten te rangschikken. Want daaronder verstaat men provinciale auteurs die
hun omgeving, om haar zelfs wil, in de locale kleur en voornamelijk wegens het
schilderachtige effect uitbeelden. Ramuz nu doet wel de eigenaardige sfeer van zijn
streek, het platteland van het canton Waadt, voor ons leven; hij dringt wel door in
de zeer aparte psychologie van de boeren- en kleine burgerbevolking van dat deel
van Zwitserland: door niemand anders is zij zo indringend doorgrond en weergegeven.
Deze
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sfeer, deze werkelijkheid op te roepen is hem echter niet meer dan een aanleiding,
om de mystisch-romantische visie, die hij op het leven heeft, zo nauwkeurig mogelijk
te verbeelden. Niets is minder realistisch dan de middelen, waarmede hij ons de
zekerheid geeft de diepten ener zeer plaatselijk bepaalde werkelijkheid tot den bodem
gepeild te hebben. Particularistisch is slechts zijn onderwerp, dit dreigend of liefelijk,
maar altijd strenge landschap, deze naar binnen gekeerde, langzaam denkende en
vaak bigot beperkte, maar in den grond hartstochtelijke mensen. Uit de nauwe grenzen
van hun kalme, orthodoxe levens gaan zij tot roekeloze exaltatiën over, tot plotselinge
collectieve verdwazing, tot fanatiek verbreken van hun klein, in traditie gekluisterd
alledagsbestaan, tot stuurloos wondergeloof of zuiverste zielsverheffing. Door en in
het locale doet Ramuz een levensgevoel, een inzicht in samenhangen van algemeen
menselijk belang tot ons spreken, die daar ver boven uitrijzen. Een vurige verbeelding
en een geschakeerde natuur, wijd uitgespannen rondom summiere en met kunstig
inzicht licht vertekende figuren, zijn er de dragers van. En een lezer die uitsluitend
is geschoold in den psychologischen roman van het eind der 19e en het begin dezer
eeuw, zal zich wellicht aanvankelijk enige moeite moeten geven om te zien, hoezeer
toch ook de simplistische, weinig gedifferentieerde gestalten van Ramuz tot volledig
levende mensen worden.
Modern in den besten zin is hij ongetwijfeld omdat hij nieuwe wegen heeft
gevonden. Zijn proza, uitermate suggestief, heeft een technische vernieuwing gebracht.
Deze taal is beeldend zonder in het minst beeldsprakig te zijn. Zij is naakt en direct,
maar door de manier van uitlezing en groepering der materie van ongemeen poëtische
kracht. Zij heeft bovendien een kort, zeer eigen rhythme. Van de (goede) film nam
de auteur nu eens niet de uiterlijke snelheid en het flitsend abrupte over, gelijk zovele
anderen, maar de zorgvuldige montage, de muzikale overgangen van het zakelijk
waargenomene, het afstemmen der bewegingen en gebeurtenissen op elkander, de
beeldpoëzie. Als een vernieuwer is hij, uit een vooroordeel waarschijnlijk tegen
zulke, naar den geest onfranse, streek-litteratuur, nooit voldoende erkend. Vóór Jules
Romains paste hij, en geserreerder en vooral aanschouwelijker dan deze, het
simultaneïsme, de gelijktijdigheid der parallel gaande handelingen en
gezichtsbeeldreeksen toe, bijv. in La grande peur dans la montagne, een zijner
mooiste boeken, waar een adem van grootsheid doorheen
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waait, die men zelden in de hedendaagse letteren aantreft. Het is altijd een verstoorde
en veranderende, primitieve gemeenschap die hem boeit, een uit en boven individuen
groeiende vorm van een irrationeel en massaal bewustzijn, een gevoelsréveil. Dat
Ramuz en zijn personen op hun boerse, trage, zuivere en onverzettelijke wijze bij
alle ingeschapen nuchterheid zulke mystieke verheffingen als kern en zin, als wezen
van het menselijk levenslot ervaren, als het ware tegen hun eigen natuur in, herinnert
ons aan hun verwantschap met den zoveel gecompliceerder Amiel, die in hetzelfde
bloed en hetzelfde landschap wortelde als zij. En steeds weer verwondert men zich,
hoe eenvoudig en sober bij Ramuz de zelf-ontdekte innovaties van stijl en schrijftrant
blijken tot stand te komen.
L'amour du monde heeft dien eenvoud zo mogelijk nog meer dan de vorige romans.
Het gegeven is weer zeer typisch voor dezen schrijver, minder geconstrueerd,
overigens, dan in La grande peur, gevarieerder dan in La guérison des maladies,
aannemelijker dan in La beauté sur la terre of Joie dans le ciel. Het berust, als steeds,
op het conflict tussen de onverwrikbare werkelijkheid van het leven en de diepere
werkelijkheid der verbeelding, die elkaar geheimzinnig, beklemmend, besluipen en
vernietigen. Drie factoren zijn het hier, waarmede het demonische binnenleven der
fantasie onverhoeds een klem, afgelegen provinciestadje tot in zijn grondvesten
schokt. Er komt een krankzinnige, die in een wit gewaad door de straten schrijdt en
waant Jezus te zijn. Er komt een zwerver, na vele wereldreizen, naar huis terug, die,
blind en doof voor de hem omringende wereld, geheel in zijn herinneringen leeft, en
met zijn woorden, die de vreemde landen en wonderlijke avonturen van zijn verleden
oproepen, de kinderen en enkele wankelbare ouderen onder zijn ban brengt, hun zijn
dromen van onrust ingiet en hen voor de realiteit onverschillig en ondeugdelijk maakt.
En er komt, ten slotte, een bioscoop, die in deze veilige en banale afgeslotenheid een
venster op de ongekende buitenwereld openzet. De krankzinnige wordt in een gesticht
geïnterneerd, de bioscoop van gemeentewege gesloten, de zwerver door een
wanhopigen vader doodgeschoten. En het stille leven herneemt zijn normalen gang...
Van dit buitengewone en voortreffelijke boek is de vertaling door Marie W. Vos
stellig uiterst onvoldoende. Daar is allereerst de titel, L'amour du monde. Een titel
mag wel vrij vertaald of door een anderen vervangen worden, als hij maar den in-
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houd samenvat. Menschenliefde slaat hier echter als een tang op een varken. De
drijfveer, die tijdelijk de inwoners van geheel dit stadje uit hun gewone doen brengt
is de liefde tot een hun tot nu toe onbekende, en zelfs niet vermoede wereld. Maar
met mensenliefde heeft dat niets te maken.
Dat het meisje Bonjour op zestien bladzijden Suzanne, doch op zes bladzijden
Suzanna heet, is alleen maar een ergerlijke slordigheid, op zichzelf van weinig belang
maar toch wel veelbetekenend voor de geringe zorg, die aan de bewerking van dezen
roman werd besteed.
Meer dan slordigheid evenwel vertoont de vertaalster een ontoereikende kennis
van het Frans. ‘Hij is tot aan (jusqu à) het pleintje gekomen’ geeft een verkeerd
equivalent voor wat alleen wil zeggen: naar het pleintje. ‘Zoodat wij ons bedrogen
in (qu'on se rattrapait sur) de kwaliteit’ moet zijn: zoodat de hoedanigheid dit voor
ons vergoedde. ‘Haar keel’ (gorge) moet zijn haar boezem. ‘De vennootschap moest
niet onbekend zijn met’ is een foutieve vertaling voor was waarschijnlijk niet onbekend
met. Kras is ook, dat métier propre (zindelijk beroep) met eigen beroep (propre
métier) wordt vertaald. Que ça vous ennuie (dat je het naar vindt) wordt bij Marie
Vos dat je dit verveelt! Van avis (oordeel) maakt ze raad, van la soif vous passait
(je dorst ging over): je kreeg dorst. ‘Wat wil je!’ is een van die zinnetjes, die de
betekenis van het oorspronkelijke doordat zij dit domweg letterlijk weergeven,
algeheel vervalsen; hier had moeten staan tja! of wat zal ik je zeggen? Gij voor jullie,
uit den mond van een opkoper van ouden rommel. (p. 115, twee maal) is geen
spreektaal. Tant pis! is niet des te erger! maar in godsnaam dan maar! of in ander
verband ook wel wat doet het er toe, of iets dergelijks. ‘Ga maar zeggen dat ik er
aankom’ (que j'arrive) had moeten zijn dat ik dadelijk kom. En reeds op de lagere
school had de vertaalster kunnen leren, dat nous autres niet met wij anderen wordt
vertolkt.
Ik heb hier enkele aperte onjuistheden gesignaleerd, niet om te vitten maar om
onweerlegbaar vast te stellen dat de vertaling van een verfijnd kunstwerk als Ramuz'
roman, waarin niet het wat maar het hoe de eigenlijke waarde uitmaakt, en welke
vertaling misschien op zichzelf reeds een onderneming van betwijfelbaar nut is,
volslagen zinneloos wordt, indien zij niet in deskundige handen berust. Het is nodig,
steeds opnieuw op te komen tegen het schennende euvel der slechte vertalingen.
Dat, behalve dergelijke onjuistheden, dit boek ook een afwezig-
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heid van begrip vertoont voor de vele in het origineel zo karakteristieke nuances van
uitdrukking en volzin, waardoor veel fijne overgangen teloor gingen en daarmee de
subtiele samenhang van het geheel, kan in dit bestek niet worden toegelicht. Ramuz'
bekende stijlprocédé's, waarop de grote bekoring van zijn werk voor een goed deel
berust, zijn hier slechts in zeer verminkten staat overgekomen.
Omgekeerd is aan een enkele, in het Frans ongetwijfeld verdedigbare hebbelijkheid
van den schrijver te angstvallig vastgehouden. Ik bedoel het voortdurend werken
met het, bijna bijbels emotionele plechtige, perfectum, dat bij Ramuz daar de
verhalende werking verlevendigt, waar het gewone taalgebruik den passé défini zou
eisen. Dat overal in de vertaling die voltooid verleden tijd is behouden valt, naar het
mij lijkt, niet geheel te verdedigen. Voor mijn gevoel is deze stijlfiguur, die in het
oorspronkelijk een dramatiserende functie te vervullen krijgt, voor Hollandse oren
al te ongewoon, en daarom in haar schier ononderbroken herhaling bijzonder
hinderlijk.
Alles bijeengenomen zal dus, wie niet in staat is den roman in het oorspronkelijk
te lezen, uit de vertaling slechts een verminkt beeld van zijn schoonheid krijgen. Wie
wel enig, maar niet voldoende Frans kent om alles uit den originelen tekst te halen,
wat erin zit, kan zich intussen nog altijd beter de inspanning getroosten, te trachten
toch daarin door te dringen, ook al zal hem daarbij een en ander ontgaan, dan zijn
toevlucht te nemen tot een Nederlandse uitgave, die van de intenties van den schrijver
een zo verkeerde voorstelling geeft, als hier geschiedt.
1932
C.F. Ramuz, Menschenliefde. Vertaling van Marie W. Vos. Den Haag, Servire

De stilgeworden stem
Wie den bundel Indische Gedichten ter hand neemt in de verwachting, van het laatste,
nieuwe werk van Jan Prins te zullen kennisnemen, ziet die verwachting bedrogen.
De oudste verzen dateren van 1907, de jongste van 1923. De volgorde is niet
chronologisch, maar wordt, naar het mij voorkomt, door aesthetische overwegingen
en volgens een inwendigen samenhang, dien de dichter intussen anderen niet geheel
duidelijk vermag te ma-
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ken, bepaald. Wij blijken met een gelegenheidsbloemlezing te doen te hebben. De
meeste dezer gedichten herinner ik mij uit vroegere bundels. Een uitgave als deze is
voor het overige voldoende verantwoord door de omstandigheid, dat alle gedichten
gedagtekend zijn, al ware een verwijzing bovendien naar de oorspronkelijke editie
in den index niet misplaatst geweest.
Het is curieus, al deze Indische gedichten van Jan Prins nu eens bijeen te zien.
Gedichten als De Brug, De Stad, Het Geurige Veld, De Treurboom, Zooals gij in de
schaduw zat en andere zijn, - al behoren b.v. het tweede en derde daarvan stellig niet
tot de besten van deze verzameling - zonder twijfel tallozen belangstellenden in het
geheugen en in het gehoor blijven liggen.
Na zoveel jaren herleest men ze, en hervindt dan de oude bekoring. Ook zit voor
mijn gevoel altijd iets boeiends in zulk een, betrekkelijk toch willekeurige, groepering
naar het ‘onderwerp’; zij verscherpt aan den anderen kant onze critische gezindheid
met betrekking tot zekere zwakheden van deze poëzie.
De vernieuwing en versobering van de verstechniek, die zich in onze letteren als
reactie op de beweging van Tachtig voordeed, berustte voor een niet gering deel op
een groeiende ontoegankelijkheid voor zinsindrukken en de veelheid der
gewaarwordingen.
Bij Prins echter, die zeer visueel is aangelegd, komt zij eerder voort uit een
beheersing en inperking, tevens vereenvoudiging en verbleking van het tot inkeer
en reflexie gekomen, nimmer ongebonden gevoelsleven.
Zonder zich met een effectrijke maar te faciele schilderachtigheid of snelle
aandoenlijkheid tevreden te stellen, heeft Jan Prins altijd gestreefd naar een evenwicht
tussen de stuwende beweegkracht van het beeld en een oeconomie in het
uitdrukkingsmiddel: den gang van het vers.
Zijn blik op de wereld is niet door zijn ontvankelijkheid bepaald, hoewel deze rijk
en breed is, maar door het ordenend vermogen van zijn vormgevoel, dat een
ingeschapen drang naar harmonisch en overwegend muzikaal afbeelden volgt.
Deze dichter is iemand die zich, uit de school der na-Tachtigers voortgekomen,
gelijk geheel de zogeheten generatie van 1910 via Boutens, (maar overigens ook ten
zeerste door de in Verwey's tijdschrift De Beweging op het voetspoor van Stefan
George's Blätter für die Kunst voorgestane in strakke tucht beheerste prosodie
aangetrokken), op een zo klassiek en zuiver mogelijke vormgeving toelegde. Daarin
vond zijn impressionabel gemoedsleven een steunpunt en rust.
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Een te zoetelijk en oppervlakkig vloeiend zeggen is bij hem dan wel eens het gevaar,
waar de winst aan ingetogenheid en goeden smaak niet altijd tegen opweegt. Maar
in het algemeen is er juist genoeg kracht en ernst, van waarneming en receptiviteit
vooral, in deze verzen gebleven, om ze ook waar ze te weinig levendig schijnen,
onweersprekelijk levend te houden.
Terloops moet opgemerkt worden dat deze dichter vaak een grof misbruik maakt
van het, bij hem alleen door de uiterlijke toevalligheid van de syntaxis veroorzaakte,
niet door den stroom van het rhythme, den bouw en samenhang van de periode, de
emotie van het vers verantwoorde enjambement. Vele voorbeelden zouden van zijn
ongevoeligheid op dit punt te noemen zijn.
Duidt dit op een nog niet volkomen overwonnen gekunsteldheid, een necrotische
plek in deze poëzie? Vergelijkt men de schildering van de buffels in Vorstenlanden,
de trek-stieren in Soerabaja en vooral in De Brug met een naar het onderwerp verwant
gedicht als La Sagesse des Boeufs (uit Les Musardises van Rostand), dan treft een
zekere overeenkomst; maar het technisch raffinement van den Hollander is koeler,
minder nerveus, minder speels ook en intellectueel, doch bovenal minder natuurlijk.
Misschien ligt daar een aanwijzing in. Dit melodieuze spreken blijft overal een kunstig
mededelen, in overwogen maatgang de zelfverzekerde en onverstoorbare sierlijkheid
uitend die het verkeer tussen gelijkgezinden (eens, voor de generatie van De Beweging,
een veel gecultiveerd goed), zonder strijd doet ontstaan. Geen verrukking of felle
ontroering die niet tot een omgangsvorm is gedempt. En ook de hevigste aandoening
blijft voornaam en bewust gearticuleerd, en ver van het primitieve stamelen der
oorspronkelijke, directe affecten.
Met dat al heeft Jan Prins daardoor anderzijds een vastheid van zegging die aan
een bewonderenswaardige vastheid van gemoed beantwoordt, en toch nergens zonder
de verstilde - niet: verstarde - betoming is van de vlottende getijen der bewogenheid.
Deze stem is een stilgeworden stem.
Den schonen droom, - het ideaal van een vorig dichtergeslacht, - dit is het, dat
Prins zoekt. Zijn verzen zijn muzikaal en plastisch in hoge mate. Hij legt de
stemmingen vast die hem aan zijn eigen gevoel ontdekten en overgaven. En eenmaal
meegenomen op den stroom van beelden, die de wereld en de natuur hem zijn, weet
hij dien zelf verder te leiden. Deze dichter grijpt het ogenblik en houdt het gevangen,
tot hij het van zijn vluchtig-
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held ontdaan heeft en opgeheven in den harmonischen, welluidenden samenklank
van het met alle zintuiglijkheid der taal sprekende beeld.
Jan Prins neemt nauwkeurig en veelomvattend waar, maar verliest zich niet in
overdaad van aftekening of nutteloze uitweiding: hij is zuinig en voorzichtig op zijn
woorden. Bedachtzaam. Precies doeltreffend voor de werking neemt hij van de
volheid der verschijningen slechts het essentiële. Datgene, wat zich bij bezinning als
blijvend bestanddeel in het gevoelsleven grift, en tot projectie in de bewogenheid
van het woordgeluid zelve wordt. Daar beginnen de dingen, onvergetelijk gefixeerd,
hun leven in den tweeden, van toevalligheden gezuiverden staat -: dien der schoonheid.
1932
Jan Prins, Indische Gedichten. Bijeengebracht naar aanleiding van de tentoonstelling
Nederlandsch-Indië in de letterkunde, gehouden te 's-Gravenhage in den zomer van
1932. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1932

Niet-passende-sleutel-roman
Arnold Zweig heeft een sleutelroman geschreven, die in het bijzonder in Nederland
veel belangstelling zal opwekken. De hoofdfiguur is n.l. onze bekende landgenoot
Jacob Israël de Haan, de dichter, rechtsgeleerde en politicus, die in 1924 te Jeruzalem
is vermoord. Hoe duidelijk ook voor iederen lezer herkenbaar de figuur van De Haan
in die van De Vriendt afgebeeld moge zijn, het zou den beoordelaar niet voegen,
Zweig's model te noemen en mede in zijn beschouwingen te betrekken, ware het niet
dat de auteur zelf een verklaring in de Jüdische Rundschau heeft gepubliceerd, waarin
hij den ongelukkigen dichter als sleutel tot den roman aanwijst. Waar dit zo is, heeft
men het recht, het boek ook aan de historische werkelijkheid te toetsen. Om in dit
kunstwerk en zijn waarde en bedoelingen een dieper inzicht te verkrijgen, is dat
noodzakelijk, en het geschiedt dan ook niet met het doel, Zweig verwijten te maken,
waar hij de realiteit niet trouw heeft nagevolgd. Hij heeft zulke verwijten trouwens
in genoemde verklaring van tevoren willen ontzenuwen. ‘Zal men begrijpen’, vraagt
hij, ‘wat mij naar hem toetrok? Dat geen spoor van de vreugde voor de bijzonderheden
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in zijn persoonlijk leven in mij was? Dat ik geen enkele van zijn vrienden opzocht
en ondervroeg? Dat hij en mijn “Dr. De Vriendt” slechts een aantal feitelijkheden
met elkaar gemeen hebben, die uit karakter en noodlot voortkomen? Dat de man, die
werkelijk geleefd heeft, mij slechts belang inboezemde als type, dat het Jodendom
in dezen tijd kon voortbrengen? Dat ik voor zijn persoonlijke sfeer stom en eerbiedig
halt houd, ook daar, waar ik er diep in schijn door te dringen?’
Zweig onderscheidt in zijn werk drie elementen: model, document en verdichtsel.
Hij geeft te kennen, dat men in zijn boek meer heeft te zien dan een document, en
wel een verdichtsel. ‘Een verdichtsel wordt van begin tot eind beheerst door de
scheppende fantasie en de wetten van den vorm. De stof, die zij grijpt, maakt het
kunstzinnige verdichtsel doorschijnend, zij haalt de essentiële trekken naar voren,
zijn ideeën-inhoud, en de werkelijkheid, die zij schildert, wordt een afbeelding van
de levenswerkelijkheid. Dit ligt althans in de bedoeling. Ik loop hier niet vooruit op
het slagen van dezen toeleg, wanneer ik mijn begripsbepaling en bedoeling meedeel.
Ook een slecht verdichtsel is onderhevig aan de wetten der kunst; ook kunstwerken
van mindere orde worden er door beheerst. Ieder van ons loopt voortdurend het
gevaar te mislukken en neemt dit op zich. Desondanks moet hij doen wat hem is
opgedragen.’
Het lijkt mij dat Arnold Zweig hier zeer juist weergeeft, op welke wijze de
romanschrijver in het bijzonder een historische stof het beste benadert, al zal ik de
vraag nog onder de ogen moeten zien, of hij er ook inderdaad in geslaagd is, door
zijn afwijking van den werkelijken De Haan diens ‘essentiële trekken’ sprekender
te maken. Hij knoopt dan nog enige m.i. weinig gelukkige algemene beschouwingen
aan de in zijn roman aangeroerde problemen vast - schrijvers zijn dikwijls zeer slechte
verklaarders van eigen werk -, waaraan ik dan ook stilzwijgend voorbij moge gaan.
Toen Arnold Zweig een reis naar Palestina maakte, kon men van hem met zekerheid
een interessant boek als resultaat verwachten. Hij, met zijn Westerse cultuur en met
de onbewuste reacties van tientallen eeuwen Joodse traditie in zijn gevoelsleven,
was de aangewezen man om zijn ervaringen van de gecompliceerde politieke, sociale,
nationale, religieuze en psychologische werkelijkheid van dit oude en nieuwe, in
wording verkerende land te verwerken op een wijze die, hoe dan ook, de aandacht
meer waard zou zijn dan de oppervlakkige en gemeen-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

386
plaatsige reisjournalistiek die daarvandaan veelal wordt meegebracht.
Arnold Zweig immers is een kunstenaar van zeer bijzondere en oorspronkelijke
begaafdheid, en dien ik zonder aarzelen of voorbehoud boven zijn populairder
naamgenoot Stefan stel. Zijn Geschichtenbuch, zijn Familie Klopper, zijn Pont und
Anna, Die Novellen um Claudia en de novellenbundels Frühe Fährten en Der
Regenbogen staken reeds boven de gewone maat uit. In Der Streit um den Sergeanten
Grischa ontplooide zich zijn kunstenaarschap echter eerst ten volle.
Dit is ongetwijfeld een der beste en belangrijkste boeken, die in Duitsland over
den oorlog zijn geschreven, al wordt deze er slechts indirect - zeer kenschetsend voor
den intellectueel Arnold Zweig - in vertoond. Het is een ethisch werk, niet in den
gewonen en kunstvijandigen zin, maar op een zeer merkwaardige, tegelijk instinctieve,
diepzinnige en onpartijdige wijze, die, hoezeer wellicht in herediteit ontstaan, zo
individueel aandoet, dat er mij geen tweede voorbeeld van bekend is.
Na dit buitengewone werk moest Die junge Frau von 1914 wel een teruggang
betekenen. Van zijn reis door Palestina bracht Arnold Zweig nog Das ostjüdische
Antlitz en Das neue Kanaan mee, beide in samenwerking met den etser Hermann
Struck ontstaan. Tot Arnold Zweig's beste en tevens meest vergeten werken behoren
de drama's uit zijn jeugd, waarin hij Joodse stof heeft behandeld: Nabal und Abigael
(1913), dat in bijbelsen tijd speelt, en vooral Die Sendung Samaels, waarin hij het
bekende verraad van Moritz Scharf in het Hongaarse rituele-moordproces tot
onderwerp koos.
Ondanks zijn sociaal gerichte belangstelling kan men van Arnold Zweig zeggen,
dat hij met heel zijn critische en artistieke persoonlijkheid boven zijn tijd is blijven
staan en zich niet in tijdelijke verwarringen heeft laten meeslepen. Werner Mahrholz
rekent hem tot de litteraire nakomelingschap van Thomas Mann, om zijn ironisch
taalgebruik, zijn cultus van het karakteristieke adjectief en zijn persoonsuitbeelding.
Als Zionist moest hij zich wel tot de problematische natuur van De Haan aangetrokken
voelen.
Men kent diens geschiedenis. Als Zionist in Palestina gekomen, zij het reeds van
extreem orthodoxe richting, trad hij al spoedig als renegaat en verbitterd tegenstander
dier beweging op, werd aanbrenger bij de vijandige Arabieren en Engeland, en viel
door moordenaarshand.
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Zweig's roman is in drieën verdeeld. Het eerste deel schildert De Haan in Palestijns
milieu, met zijn weinige vrienden. De kleine politieke, uiterst-rechts conservatieve
groep die hij bezielde, een groep zonder invloed, op een internationaal georganiseerde
weldadigheid, niet op productief werk gebaseerd. Zijn betrekkingen tot de Arabieren,
hun bedreiging van zijn leven doordat deze in een bepaald geval van te persoonlijken
en vertrouwelijken aard zijn geworden, de opheffing dezer bedreiging omdat hij hun
politiek onontbeerlijk is.
Het tweede deel geeft den moord. Van de daaromtrent bestaande hypothesen men weet dat de moordenaar nooit is gevat - kiest Arnold Zweig die, welke het schot
doet lossen door een jongen, fanatieken ‘chalutz’, een der Zionistische pioniers die,
nog slechts kort in Palestina, gekomen waren om door landontginning aan den
nationaal Joodsen opbouw mede te werken. Een vriend van den dichter, een aan den
geheimen dienst verbonden Engels regeringsambtenaar, komt met veel moeite den
moordenaar op het spoor. De belangstelling voor dezen politieken moord en zijn
dader raakt echter geheel op den achtergrond in de kort daarop door gans Palestina
uitbrekende Arabische onlusten tegen de Joden, die zoveel bloedvergieten ten gevolge
gehad hebben.
Hiervan verhaalt het derde deel van den roman. Met de dichterlijke vrijheid waarvan
ik hierboven zijn apologie gaf laat Zweig deze troebelen, die in werkelijkheid eerst
in 1929 plaatsvonden, onmiddellijk op den in 1924 beganen moord volgen. Een
individueel geval als de aanslag op De Haan wordt nu geheel vergeten in den
algemenen noodtoestand, chaos en ellende. De jonge moordenaar, door de
gebeurtenissen enigszins tot wijsgerigen twijfel gebracht aan de gerechtigheid van
moord als politiek middel, heeft zich bij de ontginningswerken aan de Dode Zee
teruggetrokken om zich schuil te houden. De meergenoemde ambtenaar, heeft echter
inmiddels ook zijnerzijds zijn oorspronkelijk fanatisme verloren, en wanneer hij den
jongen arbeider eindelijk heeft gevonden, geeft hij hem gelegenheid te ontkomen.
Op een enkel voorbehoud na, dat ik aanstonds zal noemen, gevoel ik bewondering
voor de manier waarop Arnold Zweig zijn machtige stof in een 350 bladzijden heeft
samengevat. Het is een rijk boek geworden, rijk aan ideeën, aan uitbeelding van
stromingen, bevolkingsgroepen, personen, landschappen, gebeurtenissen, die van
alle kanten belicht en met eerlijkheid en deslun-
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digheid in een meesterlijken schrijftrant tot leven geroepen worden. Dit is de
allereerste samenvattende roman over die wonderlijke, gistende en groeiende
Palestijnse samenleving, die zonder inspanning door geen enkelen buitenstaander
begrepen kan worden, en die haar raadselachtigheid, haar tegenstellingen en
tegenspraken eerst prijsgeeft aan wie gestadig en volhardend tot haar wezen tracht
door te dringen. Wij krijgen een onvergetelijk beeld van dit stuk mensheid, dit stuk
aarde, ‘de drempel van Azië naar de Middellandse Zee, nog westers en reeds oosters,
brug tussen het zuidelijk rijk Egypte en het noordelijk rijk Assyrië-Babylon - het
land, dat zich in de mensheidsgeschiedenis noch door kunsten noch door techniek
ingrifte, noch door wetenschap noch door politieke macht - alleen door religie.
Vreemd land, waarheen nu Joden willen terugkeren, voorlopig althans nauwelijks
een noemenswaardige fractie der veertien of vijftien millioen, die van dit door strijd
omgeven mensenras op dit ogenblik op aarde leven!’ Beter dan welk wetenschappelijk
betoog ook brengt deze roman ons nader tot het huidige Jeruzalem, ‘een stad zonder
water, zonder bos, zonder vrede, waarin tweeënvijftig verschillende nationaliteiten
en secten elkaar in het geheim minachten.’
Wat evenwel den hoofdpersoon betreft, moeten wij constateren dat Arnold Zweig
de essentie van het gecompliceerde karakter van dezen tragischen kunstenaar, dien
hij niet persoonlijk heeft gekend, niet heeft weten te vatten. Hij geeft ons van Jacob
Israël de Haan een vereenvoudigd, geïdealiseerd beeld, wat zijn recht is, maar een
fout beeld. Wellicht is dit hieraan toe te schrijven, dat hij ons zijn groei en
ontwikkeling niet kon laten zien. Nederland komt in dit boek niet voor, en zonder
zijn Hollandse jaren, die schier zijn gehele leven omvatten en waarvan Palestina
slechts het korte, noodlottige naspel was, is De Haan natuurlijk niet te begrijpen, in
zijn gespletenheid, zijn verscheurdheid, zijn troebelheid:
Die te Amsterdam vaak zei: Jeruzalem,
En naar Jeruzalem getogen kwam,
Hij zegt met mijmerende stem:
Amsterdam, Amsterdam.

Dit citaat brengt mij op een ander punt. Om den dichter te karakteriseren geeft Zweig
ons een aantal verzen, meest kwatrijnen, door den roman heen verspreid. Dit zijn
geen vertalingen van de oorspronkelijke kwatrijnen, maar eigen verzen van
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Zweig. Hoe schoon deze ook vaak op zichzelf zijn, zij kenschetsen noch Jacob Israël
de Haan, noch diens poëzie. Zweig maakt van De Haan iemand met een soort dubbel
leven, die, ogenschijnlijk zeer vroom, in zijn verzen voornamelijk ketterse en
godslasterlijke gedachten tot uiting bracht. Deze opvatting is, naar men weet, geheel
verkeerd: in de Kwatrijnen komt geen woord blasphemie voor. Zo eenvoudig is de
zaak niet, en wil men de splitsing in De Haan's persoonlijkheid aangeven, dan moet
men niet verzuimen juist op de bindende eenheid daarin den nadruk te leggen, die
maakte dat de ene kant van zijn wezen, de beheerste, sociale, politieke, onverbrekelijk
met den anderen, dien van zijn eerzucht, zijn hartstocht, zijn kunstgevoel was
verbonden, en dat beide van het eeuwigheids-sentiment, dat bij hem een religieuzen
vorm had aangenomen, waren doortrokken. Zijn destructieve eigenschappen, dit is
Zweig nergens duidelijk geworden, kwamen uit dezelfde eigenschappen voort als
zijn opbouwende, waren daar slechts de keerzijde van.
In onze letteren van die dagen, die geheel op het erotische en aesthetische waren
gericht, die de vluchtigheid en ijdelheid der vergankelijke dingen pessimistisch
ontleedden, waarbij het individuele lijden in het middelpunt stond, was Jacob Israël
de Haan, hoezeer ook door deze zelfde belangstelling beheerst, een der eerste auteurs
die aandacht voor maatschappelijke tijdsproblemen aan den dag legde. Tot een
synthese tussen deze tegengestelde gevoelsgroepen wist hij zich echter nimmer te
bevrijden en beide leefde hij naast elkander uit. Een sterk egocentrische natuur streed
in hem tegen een verstandelijk aanvaard gemeenschapsbesef. Het daaruit noodzakelijk
voortvloeiend conflict vergalde zijn bestaan tot een reeks moeilijkheden en kwellende
teleurstellingen, waarin hij, naar den geest van dien tijd, - half ethisch schuldgevoel
en berouw, half zucht tot compensatie door met superioriteit gelijkgestelde
uitzonderlijkheid - tartend zijn bijzondere geaardheid tot een overdreven
toonbeeldmaakte. Reeds de kunstmatigheid van zijn stijl en woordkeus in zijn
debuutjaren (Open Brief aan P.L. Tak, 1905; en Levensrecht jaarg. 1907 passim,
etc.) vertoonde dit tartende, waarin een groot element van moed school, en tevens
deze gebrokenheid. Ik heb een ogenblik bij deze gesteldheid van den zo talentrijken
dichter stilgestaan, omdat zij Zweig volkomen ontgaan is en omdat zij toch onmisbaar
is om de pathologische hardnekkigheid te verklaren, die hem in Palestina tot verrader
en vijand der zijnen heeft gemaakt en de rol heeft doen spelen, die hem er
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zo tragisch geïsoleerd heeft. Zijn eigen rusteloos en tomeloos driftleven moest dezen
rampzalige telkens weer uit elk nieuw gemeenschapsverband lichten, waarin hij zich
met een overgave vol heimwee en eenheidsdrang had gestort, en ten slotte tot de
grootste verlatenheid doemen. Het zijn dan ook niet zozeer De Haan's motieven, die
Zweig verkeerd heeft begrepen, als wel de instincthandelingen, die aan deze motieven
ten grondslag lagen. Psychologisch fout lijkt ons dan ook in den roman de voorstelling
der beweegredenen, die De Haan noopten te Jeruzalem te blijven, ondanks dagelijkse
smaadredenen, achtervolgingen, dreigbrieven. Hij wist zeer goed dat hij was
opgeschreven, maar een vlucht ware zijn laatste nederlaag geweest. In de kleine,
nauwelijks gemeubelde, gloeiend hete houten kluis op een Arabische binnenplaats,
die hij bewoonde (niet de enigszins luxueus en met verfijning ingerichte woning, die
Zweig hem geeft), en waar hij op het laatst zich zozeer vervolgd wist dat hij zelfs
zijn enkelen vrienden niet meer durfde openen uit vrees dat men hun stemmen kon
nabootsen, bleef hij op het zeker geweten einde wachten met de onweersprekelijke
dapperheid van een neurasthenisch fatalisme, ondanks het steeds dreigender gevaar
voor geen overreding meer toegankelijk. Hij vond hierin de zege voor zijn
veronderstelde verongelijktheid, maar bovenal een geheime voldoening voor den
onbewusten zelfvernietigingsdrang, dien hij steeds in zich had meegedragen.
Het is wel een geheel ander beeld, dat men uit Zweig's lezing van de feiten verkrijgt,
en het ‘verdichtsel’ verwringt en vervlakt er de grimmige werkelijkheid.
Afgezien van deze tekortkoming in de psychologie van de centrale figuur, die ook
wanneer men elke gedachte aan het historische model ter zijde stelt meer tot
schilderachtige uiterlijkheid dan tot diep leven is gekomen, moet men, gelijk wij
reeds zeiden dit boek ten zeerste bewonderen. Het bevat talloze schoonheden, teveel
om op te noemen, maar ik wil toch niet nalaten te wijzen op de magistrale
slotparagraaf van het hoofdstuk Die Vernunft der Greise, waar de diepste zin van
De Vriendt's betrekking tot zijn Arabischen leerling gepeild wordt en met een fijn
en onovertrefbaar divinatorisch dichterschap verbeeld. Of op het prachtige slot van
het werk, waar het lijk van De Vriendt in zijn kist ligt en lacht, ‘met zijn geel-achtige
tanden’.
1932
Arnold Zweig, De Vriendt kehrt Heim. Berlin, Gustav Kiepenheuer, 1932
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Waakdroom en droomwaken
Stroman is tegelijk afzijdig en veelzijdig, en daardoor alleen reeds een opmerkelijke
figuur. Afzijdig is hij, doordat hij als prozaschrijver bij geen enkele vaste
jongeren-groepering van het huidige Nederlandse tijdsbeeld kan worden
ondergebracht. Veelzijdig, doordat zijn werk onderling zeer verschilt en steeds
wisselende aspecten oplevert. Toch zit er in deze ongestadigheid wel lijn. Tot twee
grondvormen immers kunnen de overigens zo verscheiden geschriften van Stroman
worden herleid. Hij beeldt de werkelijkheid uit, reëel, ongesmukt, maar niet realistisch:
want met iets van de strakke, vreemde, onuitgesproken dreiging, iets van de nauw
merkbare vervorming die aan de gehallucineerdheid van den droom herinnert. Ofwel,
andere mogelijkheid: hij geeft regelrecht de fantasie, de verbeelding, den droom;
doch dit met zulke nuchtere en helder geobserveerde werkelijkheidselementen, dat
men ook hier met beklemming het dooreenspelen bespeurt van werkelijkheid en
onwerkelijkheid.
Stroman debuteerde met Stad (1932), een in korte, gedrongen zinnen synthetisch
verhevigd panorama van Rotterdam, dat sterk onder den invloed stond van de
expressionnistische tijdsstromingen en van de film en zonder deze laatste zelfs niet
denkbaar zou zijn. Het is een montage. Montage van verschillende, elkander vreemde
en toch rakelings aan elkaar voorbijgaande mensenlevens; montage van kleuren en
vormen, van fragmentarische gesprekken, van ‘faits-divers’. Maar er is geen ander
verband, geen andere leidende gedachte of gang van gebeurtenissen, dan, evenals in
Ruttmann's Berlin of Calvacanti's Rien que les heures, de stad. Steeds weer de stad
in al haar ogenblikken, belichtingen, aspecten. De Dijk. De inbrekerswereld. De
politiek; de raad met, telkens weer, en zeer menselijk gezien, de rapaljaan Coremans.
Het kantoorleven. De rivier, de havens, heel het scheepvaartbedrijf, met de arbeiders,
de slepen, de veren, de reders, de aandeelhouders der grote maatschappijen. Zonder
de samenvattende visie van een levensbeschouwing maar wel naakt eerlijk, los en
levendig gegeven.
Het boek is bij fragmenten indrukwekkend: waar het achter de concrete notitie's
van het door de ogen waargenomene de stemming en de atmospheer van het levende
Rotterdam oproept, in heel zijn eigenheid en als het ware op heterdaad betrapt. Toch
blijft het... film.
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Maar de letterkunde kan en moet meer van binnen uit geven, wat de film slechts kan
benaderen van buiten af. Daarom is b.v. de psyche van den kindermoordenaar zo
onvergelijkelijk veel dieper doorgrond in een litterair werk als Rahel Sanzara's Das
Verlorene Kind, dan in de overigens veelszins voortreffelijke film ‘M’.
Om zulke kort noterende volzinnen als in Stad te kunnen schrijven zonder storend
eentonig te worden, moet men òf die eentonigheid tot een gewild en nauwkeurig
berekend effect maken, òf over een verfijnd genuanceerd rhythme beschikken. Jac.
Isr. de Haan's proza, hoezeer tot procédé geworden, vertoonde deze beide kenmerken.
Stroman's eenvormige descripties zijn te star van constructie, te weinig nerveus
gespannen, om dezen vorm te kunnen verdragen; ze willen morsetekens zijn, en zijn
slechts kortademig.
De typografische verzorging door Paul Schuitema maakt een integrerend deel van
den tekst uit. Dat is op zichzelf niet vreemd of verwerpelijk. Reeds Mallarmé paste
in 1897, voor den opmaak van zijn Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, de
letterlijke ‘letterkunde’ als essentieel hulpmiddel voor de figuurlijke toe, en hij deed
het geniaal, met de oorspronkelijkheid en durf van den pionnier en toch zorgvuldig
overwogen. Ook Van Ostayen in zijn Bezette Stad (1921) gaf een zeer opmerkelijke
betekenis aan de typographische expressie van zijn werk. Bij deze twee grote
voorbeelden vergeleken, die wellicht reeds uitgeput hadden wat op dit gebied te
bereiken is, heeft de verdienstelijke tekenaar Schuitema ditmaal geen gelukkige hand
gehad. Krantenberichten, advertenties, lichtreclames, getypte brieven en flarden van
een reclamezuil, in het oorspronkelijk letterschrift tussen den tekst gegeven, verbreken
onnodig de eenheid van de bedrukte pagina. Onnodig, omdat daartegenover geen
winst staat aan meerdere uitdrukkelijkheid, laat staan aan uitdrukkingsvermogen, en
de litteraire werking er geenszins door ondersteund wordt. Hinderlijker nog is de
opzettelijkheid, waarmede van den rationelen weg wordt afgeweken doordat de
buitenste marge van het papier (in het oorspronkelijke handbedrijf de, onbruikbare,
scheprand) smal, de binnenste, waar het boek wordt ingenaaid, breed genomen is,
zodat voor het oog de geslotenheid van den drukspiegel over de dubbele pagina
onaangenaam wordt onderbroken.
Zo was het modernisme van het uiterlijk van dit boek minder recent dan dat van
zijn innerlijk, maar dit laatste was toch zeker
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ook niet up to date. Er is, bij nadere beschouwing, eigenlijk meer gevoeligheid dan
felheid, de middelen dateren uit den tijd der technische experimenten van kort na
den oorlog, en de eigen tijd leeft meer in het gegeven dan in de verwerking daarvan.
Verschillende levens worden hier, parallel gescheiden, behandeld. Dat de werkwijze
van het simultaneïsme de eenheid van den gang van het verhaal niet, als hier, hoeft
te vernietigen bewijzen Romains (Mort de quelqu'un), Ramuz (La grande peur dans
la montagne) en zelfs een filmisch divisionnisme als van Döblin's Berlin
Alexanderplatz of Dos Passos' Manhattan Transfer. Dit disparaat naast elkaar stellen
der gegevens vereist in alle ongebondenheid juist meer zin voor compositorischen
bouw, - al blijft het grondplan onzichtbaar onder de beeldenreeks - dan Stroman
meende nodig te hebben.
Hij moge zijn troost vinden in de treffende opmerkingen, afkomstig van Elisabeth
de Roos (over Transition in de Augustusaflevering van Forum 1932). ‘Al de
griezeligheid van het opgelapte -isme, van de “revolutionnaire geest” die eerst een
tijdje in de mottenkist gelegen heeft en nu weer in de frissche lucht gebracht wordt.
Wie een kleine verschuiving in gedachtengang bij zichzelf constateert, is geneigd
zelf te denken dat hij van wereldbeschouwing veranderd is; het is dus moeilijk om
vandaag al na te gaan of er werkelijk een groot verschil is tusschen de geestelijke
stroomingen van nu en die van tien of twintig jaar geleden. Maar wel duidelijk is dat
de manieren veranderd zijn, en dat wat nu als “modern” gevoeld wordt, zich niet
meer als modernisme uitgeeft. Dat is overigens minder een reden tot verheuging dan
sommigen denken; al is het “de loop der dingen”, reden voor défaitistische
overpeinzingen is het ook wel, en het afzien van verbluffende formuleeringen,
slagwoorden etc. mag wijsheid zijn, het is ook berusting.’
Stroman is journalist van beroep; maar van de reportage of z.g. nieuwe zakelijkheid
zit in dit boek alleen, om zo te zeggen, een propaedeutisch element. Zij gaf hem
materiaal en onderwerp en de gewoonte tot het registreren van dingen, meer niet.
Voor reportage is deze stijl te geëxalteerd: hij nadert hier en daar, waar hij te litterair
in woordkeus wordt, het expressionnistisch proza van Houwink. Ten hoogste zou
men dus desnoods van een soort trance- of hallucinatorische journalistiek mogen
spreken. Een krant voor koortsigen, of de koorts van een krantenman. Al deze
coördinatie van zinsdelen blijft tezamen toch een ietwat kinderlijke wijze van
opsommend vertellen.
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Toch, door dat alles heen, leeft de veelbelovende directheid van een gretig oog en
een van zichzelf af naar de wereld gewende aandacht; leeft, zij het in eersten aanleg,
het zoeken naar een synthetischer, minder aan het toevallig individuele gebonden
weerspiegeling van het leven dan men in ons land gemeenlijk aantreft; leeft, ten
slotte, de oprechte wil, om in het stromende tijdruimtelijke juist iets van dat stromende
op te vangen, vast te houden en weer te geven. Ons is het sympathiek, wanneer een
jong, debuterend auteur liever te hoog grijpt dan te laag. Dit is de winst die Stad
brengt, en in dien zin kan men er, zonder zelfgenoegzaamheid, een woord op toepassen
dat slechts in den mond van ouden van dagen zijn waarde verliest: In magnis voluisse
sat est. Van dit boek, met zijn ontegenzeggelijke gebreken maar even
ontegenzeggelijke beloften, kan men zeggen dat het al de charme van de jeugd heeft.
Omdat er voor Stroman's ontwikkeling, naar het ons schijnt, veel mogelijkheden
openstaan niet alleen, doch weinig mogelijkheden, zo de Muze hem gunstig is,
volledig buitengesloten lijken.
In Jomtof en Barbe-Bleu, verschenen als eerste Schrift van den elfden jaargang van
De Vrije Bladen heeft Stroman met evenveel kiesheid als gevoeligheid de geschiedenis
ener liefde verhaald in een reeks verrassend fijne en zuivere episoden. Zijn proza is
hier eleganter, speelser, zwieriger dan in zijn vorig werk: zowel in zijn roman Stad
als in de eveneens in De Vrije Bladen verschenen novelle Wederdoopers was het
korter, gedrongener, maar ook harder en minder geschakeerd. Dit laatste verhaal is
trager, de gevoelstoon is meer zingend. De geestigheid is een zachte humor, als het
ware doortrokken van muzikaliteit, en zowel om de zoet (maar niet zoetelijk) gestemde
romantische gesteldheid als om den langzamer en breder maatslag zou men merkwaardig verschijnsel, - in dit jongere proza wellicht een terugkeer tot Aart van
der Leeuw kunnen opmerken. Het korte ‘opstel’ Nocturne dat ietwat los in het raam
der vertelling is ingelast - Barbe-Bleu (waarom, in hemelsnaam, niet Barbe-Bleue?)
leest het Jomtof voor - is van enigszins andere allure: een bijkans surrealistische
droomspheer tekent zich tegen de aardser natuurlijkheid van de overige novelle af
met den korteren val van Van de Woestijne's Afwijkingen of de latere expressionisten.
Het is, overigens, met inzicht verbonden aan het geheel, dat een ononderbroken
verheerlijking is van de helderste gebieden van het gemoedsleven.
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De lichte charme van dit beeldend en onderhoudend geschreven werkje is
onmiskenbaar, en in onze van ‘tijdsproblemen’ over-zware letteren mogen we
dankbaar zijn om deze enkel maar ongecompliceerd-mooie aanwinst: een fantasierijk,
innig, puur, dichterlijk en delicaat stuk proza, dat, om een speciaal op instigatie van
Buning teveel misbruikte, maar hier stellig geldige uitdrukking te bezigen, uit het
hart geschreven is.
Den inhoud van René François Aristide N.N. ook maar bij benadering weer te geven,
is volslagen onmogelijk want een logische gang van het verhaal is er niet. Daar is
klaarblijkelijk ook niet naar gestreefd, en dit pleit ervoor noch ertegen. Deze René
bestaat slechts als aanleiding tot de divagatiën van den auteur en dit boek is slechts
een gesierd en sierlijk overpeinzen van enkele levensmomenten van iemand R.F.A.N.N. -, die in den aanvang gestorven heet; dit dan slechts in zinnebeeldige
betekenis schijnt te zijn, n.l. wat men zo noemt: gestorven voor de wereld; vervolgens
inderdaad sterft, zodat wat de ik-verteller van hem, dien hij niet eens zo goed heet
gekend te hebben, aan zijn vriend, den brievengaarder in het dorp, en aan den lezer
weet mee te delen, retrospectief en fragmentarisch is; maar die zich dan ten slotte
toch weer als een levende ontpopt, alsof er niets is gebeurd, en als identiek met den
geen die nu van zijn vacantie in dat dorp, waar hij over hem en hun
gemeenschappelijke herinneringen mijmerde, terug is gekomen. Tot in de laatste
alinea van het boek niet tegengesproken geruchten over René's dood beginnen te
lopen.
Laat men uit het bovenstaande nu niet afleiden dat dit werk van Stroman
onsamenhangend is. Het is geen relaas van redelijk opeenvolgende
wederwaardigheden, maar een grillig van verschillende kanten duiken naar het wezen
van N.N., en dit wezen is dan ook de verbindende schakel, evenals Stroman's schier
coquet vindingrijke, maar toch zo neerslachtige geest. René François Aristide N.N.
is iemand, die in zijn bekendenkring voor harteloos wordt gehouden, maar diep in
den grond een overmaat aan affecten bezit. De in hardheid gepantserde gevoelige is
natuurlijk een romantisch gegeven, en romantisch is dit boek dan ook geworden,
zelfs in den vorm. Romantisch als het overigens dynamische en naar den schrijftrant
expressionnistische, met realistische stof opgebouwde Stad in de kern was, romantisch
ook als het zoveel lyrisch idyllischer Jomtof en Barbe-Bleu. Maar hier in dezen roman
is alles op een andere,
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donkere manier onwezenlijk, en het is alleen de spheer, die bindt en verheldert, wat
oppervlakkig gezien vaag en troebel lijkt, als een dwanggedachte niet zozeer verward
dan wel verwarrend.
Hoogtepunten bereikt het verhaal, waar Stroman, op Hoffmann en Pirandello
beiden teruggrijpend, werkelijkheid en onwerkelijkheid innig dooreenmengt, gelijk
in den droom van den brievengaarder en diens herinnerings-associaties daardoor,
die den vertellenden Ik doen bevroeden, dat het René zelf was, die een avond bij den
brievengaarder is geweest (blz. 43-49). Ook in het daarop volgende gedeelte schuift,
als telkens weer, een irreële damp over de realiteit of breekt een brok realiteit uit den
mist der verbeelding, terwijl toch beide elementen één blijven en in één toon worden
gehouden. Dit gedeelte, met hetclairvoyant visioen van de vrouw, die bij den Stenen
Tafel haar leven verhaalt, beginnend, waarbij dan de opzichzelf toch ook alweer
vreemde werkelijkheid van den, den brievengaarder gebrachten, koffer van René
met het kinderportretje en den onvoltooiden brief der vrouw bevestigend maar
troublerend aansluit, is voor dezen trant karakteristiek.
Nog verwarrender en ingewikkelder echter wordt deze roman, wanneer - ik
vermeldde het reeds - in het tweede deel onverwachts de René aan het woord blijkt
te zijn, over wien de eerste persoonvan het eerste deel zijn ervaringen te boekstelde,
zonder nochtans iemand anders dan die vermelde eerste persoon te zijn, die voor het
overige toch weer het slotwoord krijgt.
Maar ook dezen dubbelzinnigen en niet opgehelderden toeleg aanvaarden we
zonder er langer bij stil te staan, want het geldt hier toch ten slotte meer de totaliteit
van een vluchtige apperceptie, de bovenreële helderziendheid van een dagdroom,
dan een logisch verantwoorde uitbeelding van een door de rede ontlede, in
psychologische afgerondheid samengevatte persoonlijkheid.
Deze persoonlijkheid is een zonderling, en in zover vergelijkbaar met Mijnheer
Serjanszoon, Johan Doxa en sommige figuren van Nescio. Maar niet, als dezen, is
zij tot een volledig type uitgegroeid. Dat was ook de bedoeling niet: er behoefde niet
een type te worden getroffen, de auteur wilde alleen rondom en over de schetslijnen
van een type de eigenzinnige draden van zijn eigen gedachtenspinsels weven. Het
eigenlijke uitgangspunt - en waarom zou dit niet alleszins geoorloofd zijn - was niet
René François Aristide N.N., maar meer bepaaldelijk, en korter, B. Stroman. Hij
heeft dit boek niet zozeer geschre-
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ven met op het eerste plan de intentie ener karakteruitbeelding, maar eer met de zucht
naar de puntige, speelse paradox en van een flonkerende fantasie uit. Het is dan ook
in wezen en vorm een intrinsiek litterair boek, zij het geenszins in pejoristischen zin,
geschreven van de litteraire en aesthetische pre-occupatie uit. Een enkelen keer gelukkig zelden - doet deze gezocht aan en raakt juist naast de roos. Bijv. in de
Dorian-Gray-achtige kitsch van een zin als dezen: ‘Hij kon minuten lang bloemen
streelen en dan lag er over zijn trekken een hautaine minachting’. Maar iets dergelijks
- een lapsus, neem ik aan - is in geen enkel opzicht kentekenend voor dit boek.
Wij zagen reeds, dat het Stroman niet zozeer om een psychologische uitbeelding
als wel om een psychische atmospheer is te doen geweest. Hoezeer ook veelal de
dialogen aan den schijn van waarheidsgetrouwheid worden onttrokken om volledig
des auteurs stijlbeeld te dragen, zien we waar Stroman een kantoortypiste laat zeggen:
‘Maar je zult tenminste weten, dat ik je heb doorzien, mij kun je niet meer met je
hoffelijkheid en je menselijkheid, waar ze hier op kantoor zoo den mond van vol
hebben, vangen’. Hier zou in een werkelijk gesprek de zin niet zo doorgeknipt zijn,
maar aldus geconstrueerd, dat het woord ‘vangen’, in plaats van aan het slot, achter
‘niet meer’ kwam. Uiterst schaars, in deze confrontatie van phantomen, zijn de visueel
descriptieve aanduidingen, maar overal waar ze zijn, zijn ze even treffend. Zo deze
notitie over de stad bij nacht: ‘De stad ademt zacht en als er heldere stemmen van
wandelaars klinken of de verre roep van een auto, is het, alsof zij in haar droom
spreekt en klaagt om rust.’
Tegenover het wel eens al te gevoelig en precieus stemmingverwekkende, waarin
men - maar met soberder middelen - iets van Van de Woestijne's schoonheidlievende
en effectrijke kleine prozastukken terug vindt, wordt dikwijls onmiddellijk de
contrastwerking gesteld van den humor. Die humor is hier een enkelen keer een, in
zinswendingen en uitdrukkingen van het door sommige bijpersonen gesproken woord,
tasten naar het volkse dat droogkomiek of argeloos in zijn trivialiteit tot de
werkelijkheid terugleidt. Hierdoor moge worden verbroken wat strak volgehouden
stijleenheid zou eisen, een hedendaagser, menselijker en door afwisseling levendiger
proza-aspect hebben wij eraan te danken.
Een bekend romantisch motief herkent men ook op blz. 82-85, waar René waant
achter zijn eigen begrafenis aan te lopen en
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bloemen op zijn eigen groeve te strooien. Of liever, hij wáánt het eigenlijk niet
precies, maar met het kenmerkend psychotische, dat men hier telkenmale aantreft,
worden alle emotioneel gekleurde (‘affektbetonte’) situaties, die de personen van
den roman zich maar even kunnen indenken, direct omgezet in voorstellingen (blz.
108: ‘Elly zou straks komen’). Een enkele maal beoogt en bereikt de vereenzelviging
van het psychologische met het visuele beeld een komisch effect (blz. 88, waar René
zich voorstelt dat de typiste in tranen zal uitbarsten: ‘Op de voorste kist in het tuintje
staat “Keep dry”.’)
Zo is er telkens een wrange glimlach; maar toch, dit is een pessimistisch boek,
schier op elke bladzijde doordrenkt van doodsgevoel. Eenzaamheid, verlorenheid en
sterven hangen groot en duister over al deze figuren; is het dan te verwonderen, dat
wij ze in die schaduw niet zo heel duidelijk afgetekend onderscheiden kunnen, noch,
wat er nu eigenlijk heel precies aan de hand en met ze gaande is? Hoofdzaak is dat
hun toonaard volkomen nauwkeurig en zuiver tot ons doordringt.
Dat daarbij een begoochelend ineengrijpen van hallucinatie en wake van
verschillende, niet meer gescheiden, plans van realiteit plaatsgrijpt, waarbij zelfs in
den bouw van den roman een soort alle reële perspectief uit het lood trekkende
droomdimensionale tijdruimtelijkheid is ingevoerd, mocht reeds hierboven worden
uiteengezet.
Nog andere bestanddelen dan deze ineenvloeiing van diverse realiteiten (of
irrealiteiten, als men dit liever wil) rukken dit romantische werk ietwat gewelddadig
en stelselmatig in het gebied van een wijze van moderniteit. René gaat onder de
arbeiders leven en op een fabriek werken, maakt hun opstandigheid mee, een staking,
relletjes: een episode niet voor den lezer, maar achteraf gezien, voor hemzelf, niet
minder wezenloos dan de andere. Voorts is er de overal aanwezige erotiek, zij het
een uitzichtloze, door droefgeestigheid getemperde erotiek, waar ‘de eerste kus is
bitter reeds van 't scheiden’, een bitterzoet door alles heen geurende mismoedige
erotiek, geheel van alleenheid en afscheid doortrokken. En zelfs de monologue
intérieur ontbreekt niet, gelijk ook bij een rechtgeaard hedendaagsen roman past.
Alleen het dynamische en het simultane, het beweeglijke en het gelijktijdige, missen
we nog. Die zijn in Stad voldoende afgereageerd.
En toch is dit boek, in plaats van een staalkaart van modernismen, een stem uit
een reeds voorbijen, stilleren tijd geworden.
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De jongelui van tegenwoordig zijn ongecompliceerder en minder op zichzelf
geconcentreerd dan die van een vijfentwintig jaar geleden. Zij behoren gaarne tot
een groep, een collectiviteit, terwijl die anderen zich juist bij voorkeur als
afzonderlijke individuen zagen, die zich op enigerlei wijze van het algemene
onderscheidden. Ik stond in mijn jonge jaren even dicht bij, laat ons zeggen, de
gevoelswereld van Chopin, als Stroman thans; de doorsnee-jongeman van nu staat
daar echter - zo snel voltrok zich de verandering in het tijdsbeeld der ziel - even ver
van af als een Hottentot van een Eskimo.
De diepste kern van het zonderlinge, maar schone schimmenspel dat Stroman ons
voorspeelt is misschien het besef, hoe alle gevoel van werkelijkheid iemand kan
ontvallen. Het is wellicht om deze reden dat, ondanks alles, de romantiek van René
François Aristide N.N. toch een romantiek 1934 is. Een residu van Spengler en van
Benn. In het slothoofdstuk, waar René in een inrichting voor zielszieken is
opgenomen, heeft de schizoïde verbeelding, reeds beklemmend barok in de compositie
van het boek en in de merkwaardige dromen, die er eerder in zijn verhaald, uiteraard
een schizophreen karakter aangenomen dat met ontstellende juistheid is weergegeven.
Tot een soort van epiloog nogmaals de diep tragische, menselijke conclusie geeft
over dit trieste, hooghartige leven, vol waan, verlangen, verzwegenheid en eenzaam
verbeten gevoel.
In het grotesk fantastische deel van Stroman's productie dat, gelijk ook in Hannibal
Boontjes, in zijn ontstaan reeds een ouder werkje, gaarne een bijzondere - maar juist
nergens weer met realiteitszin verdiepte - aandacht voor pathologisch getint zieleleven
vertoont, worden uiteraard psychologische waarschijnlijkheid en getrouwheid van
de persoonsuitbeelding zonder berouw veronachtzaamd om in vrijheid de beminnelijke
arabesken ener grillige inventie te kunnen natekenen. Het aanrakingspunt met reëler
levensgevoel is dan een soort wrang en pessimistisch gekleurd, schrijnend en
neerslachtig ironisch glimlachen, dat den schrijver ook in deze publicatie niet verliet.
Het is van geen belang, dat wij een zonderlingen postambtenaar als den bij den
zegelverkoop aangestelden Hanmibal Boontjes in het leven wel nooit zullen
tegenkomen. Van belang is, dat hij in zijn paradoxale en schier wijsgerige
beschouwelijkheid, nooit klagelijk doch steeds met humor en afstand genoteerd, iets
van de spheer van mismoedige resignatie van den auteur suggereert.
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In de ogen van zijn hospita moge deze Boontjes ‘toch een zeer eigenaardig persoon’
zijn, van ons verlangt niemand dat wij in dezen zegelverkoper, die Flaubert citeert
en in dichterlijke taal over zijn eenzaamheid, de zee en zilvermeeuwen schrijft (nog
wel ‘met een blanke slagpen’), geloven als in een naturalistische uitbeelding. Wel
aanvaarden wij het verhaal van zijn armetierig en zielig bestaantje als een charmant
verbeeldingsspinsel. Hannibal Boontjes is met zijn op zijn hoofd zittende kanarie
weliswaar niet zo onvergetelijk aandoenlijk als Johan Doxa, die broeder-sukkelaar
van hem, met zijn tammen eekhoorn, maar toch ook heel lief, met zijn ergernis over
de Fransen die hun postzegels zo slordig stempelen, en zijn deceptie over het Louvre,
waar ‘al die schilderijen lijken op de reproducties’.
Obbe Philipsz. is een historische roman, of althans - want niet zonder aarzeling pas
ik hier het woord roman toe - een letterkundige schildering van de Wederdopers in
de zestiende eeuw en meer in het bijzonder van een hunner predikers, hun ‘Oudste’
Obbe Philipsz. Na den ietwat expressionnistischen stijl van Stad, den romantischen
van den daarop gevolgden roman, kon men dus verwachten dat Stroman hier een
aan het wezen der geschiedschrijving aangepasten meer zakelijken schrijftrant zou
aangewend hebben.
Van zijn generatie behoort Stroman echter tot de minst zakelijken, en zo zijn
onderwerp hem in dit geval ook al een grotere soberheid van stijl moge opgelegd
hebben, men herkent gemakkelijk de ietwat capricieuze en aan een rijke verbeelding
ontsprongen arabesken van zijn proza onder de schijnbaar eenvormiger strakheid
der volzinnen.
Een psycholoog, een schepper van omlijnde menselijke gestalten is Stroman in
zijn vroeger oeuvre niet in de eerste plaats geweest, en ook in Obbe Philipsz was de
afzonderlijke tekening van individuen niet de voornaamste opzet. Veeleer heeft de
auteur, - en wij vinden in dezen trek verwantschap met zijn toch zo verschillende
hieraan voorafgaande boek terug - een beeld van een eigenaardig, naar binnen gekeerd
geestesleven willen geven. In René François Aristide N.N. bracht deze introspectie,
welke niet ontledend maar zeer beeldend was, een psychotisch afwijkend zieleleven
op beklemmend suggestieve wijze aan den dag. In Obbe Philipsz is het binnenleven
der hoofd- en bijfiguren zo men het al pathologisch wil blijven noemen, daarbij toch
vooral religieus en mystiek gekleurd.
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Dat de altijd ietwat tot het grillig inventieve, het bizarre neigende geest van dezen
auteur intussen aan het historische was gebonden en dit - voorzover ik dit vermag te
beoordelen - ook getrouw wilde volgen, veroorzaakte een, voor hem nieuwe,
geslotenheid van vorm, waar tegenover de extatische verheffing, maar ook de
exaltatiën, de ziekelijke zwijmel, die Stroman in zijn fanatieke godsdienstige dwepers
had te schilderen, zijn fantasie en vrijheidsdrang voldoende speelruimte overlieten.
Plastisch de wereld der zichtbare, zintuiglijke gegevens uitbeeldend doet Stroman's
talent hier minder dan ooit. Wij zien meer groepen dan afzonderlijke gestalten, maar
zelfs van den hoofdpersoon, die uit den stroom het meest en steeds weer naar voren
treedt, Obbe Philipsz, zou men na lezing van dit werk moeite hebben zich als uiterlijke
verschijning een voorstelling te maken. Het was dan ook de klaarblijkelijke opzet,
vooral het binnenleven van hem en zijn volgelingen te schilderen, zijn geloofsstrijd
en geestelijke evolutie.
Over Philipsz' uiterlijk leven wordt ons immers niets meer dan het nodigste aan
feiten meegedeeld, en misschien zelfs wel iets minder. Al weten wij dan niet, hoe
hij er uitzag, wij hadden toch misschien ook van zijn gevoelens, strijd, twijfelingen
en overwinning, van heel deze zeker belangrijke en wonderlijke zielsontwikkeling
met meer begrip en dieper inzicht kennis genomen, als wij iets over zijn jeugd hadden
geweten, zijn ouders, zijn vriendjes; van zijn vrouw, als hij die had, zijn familie, zijn
gewoonten en liefhebberijen, kortom van het gewoon, alledaags menselijke. Nu blijft
Philipsz wel wat al te zeer de uitsluitend abstracte, gestalteloze drager van een innerlijk
leven in hetwelk, hoe summier trouwens eveneens dit innerlijk ten slotte saamgevat
zij, de auteur zijn voorliefde voor psychologische curiosa en afwijkende of althans
extreme en excessieve sentimenten naar hartelust kan uitvieren, al was hij daarbij
dan aan het historische kader gebonden.
De betrekkelijke breedheid waarmee alles is behandeld, het globale waarmede de
gebeurtenissen worden verhaald, konden iets van het tegelijk plechtige en droge van
oude historische kronijken aan den verhaaltrant geven. Wij zijn getuige van de
aangrijpende, half sublieme, half verdwaasde opstandigheden en heroïeke levens der
met bloedig geweld onderdrukte Wederdopers in Groningen en Friesland, te Delft,
Leiden, Amsterdam, en in het ‘Nieuwe Jeruzalem’ Munster.
Stroman heeft in dit werk een bijzonder stijlprocédé toegepast:
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telkens heeft hij, veelal in extenso, op zichzelf ongetwijfeld vaak zeer schone en
indrukwekkende oorspronkelijke historische documenten in hun zestiende-eeuws
Nederlands door zijn verhaal gevlochten: brieven, plakkaten, theologische geschriften,
vonnissen enz. De eigen stijl van den auteur is echter veelal te litterair, dan dat zij
soms niet uit den toon zouden vallen en schade doen aan de noodzakelijke eenheid.
Anderzijds moet worden toegegeven dat de bedoelde documenten en citaten maar
niet willekeurig zijn ingelast, doch met veel overleg. Men zou ook hier van montage
kunnen spreken. Daardoor vormen zij de grote bindende kracht in den voortgang der
compositie, een plechtig point d'orgue als het ware, dat het tempo niet vertraagt, doch
meer de hoofdmelodie soms begeleidt. Dit is mogelijk, doordat de meeste
gebeurtenissen indirect, retrospectief, b.v. door ooggetuigen, worden verhaald,
waardoor zij - bij alle levendigheid vaak - iets onpersoonlijks en, om zo te zeggen,
neutraals, objectiefs verkrijgen. Af en toe is Stroman's schrijfwijze ietwat precieus,
op het gekunstelde af; denk bijvoorbeeld aan een zin als deze: ‘Een licht (hangt boven
de stad) dat de ontdane klaarte heeft van oogen, die kort voor ze breken, leeren zien’.
Ware dit niet het geval, dan zouden de zestiende-eeuwse fragmenten zich ook naar
den stijl beter bij het geheel, waarin ze overigens een zo nuttige en belangrijke functie
vervullen, hebben aangepast.
Al zijn wij erkentelijk dat Stroman geen in onzen tijd litterair niet meer
aanvaardbare psychologisch-realistische ontleedzucht bezit, toch heeft hij, in het
ongetwijfeld schone maar wellicht ietwat kleurloos-vlakke tableau dat hij voor ons
ontwierp, misschien het zich soms te gemakkelijk gemaakt. Obbe's mystieke
verheffing in het laatste gedeelte, welk hem tot inkeer brengt en hem zijn zending
doet opgeven, deze verheffing die het hoogtepunt zou moeten zijn van het hier
uitgebeelde zieleleven, wordt meer als feit meegedeeld dan als kenbare, ervaren
werkelijkheid opgeroepen, gesuggereerd, op den lezer overgebracht. Ook de
werkingen van het collectieve element op den geest der Wederdopers wordt ons niet
overal genoeg voelbaar gemaakt.
Maar dit neemt niet weg, dat wij den auteur een in schone, sobere en beheerste
taal geschreven boek danken, ontleend aan een van de meest tragische en interessante
episoden uit de geschiedenis van het menselijke geestesleven. Een boek, dat ook
door de gedrongenheid van de behandeling der stof, en de voor-
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naamheid waarmede de schrijver tot de excessieve gevoelens, die het tekent, afstand
wist te bewaren, aanspraak heeft op een grote waardering, en opnieuw van het rijke,
veelzijdige talent en het kunnen van dezen schrijver overtuigt.
Ik wil ten slotte verder de aandacht vestigen op de belangrijkste en beste twee novellen
uit den in 1947 verschenen novellenbundel De Karpervijver. Zij beantwoorden weer
aan de voor Stroman zo karakteristieke tegenstelling: de één een werkelijkheid,
dreigend en sinister verstrakt tot de bijna Kafkaachtige spheer van een angstdroom
(Tante's Uitvaart); de ander een droom, maar met zulk nuchter waakmateriaal aan
het daglicht getrokken, dat eerst zeer langzaam op den achtergrond van ons bewustzijn
het irreële van het verhaalde tot ons doordringt: De Karpervijver.
Tante's Uitvaart is het in zijn eenvoudig-registrerenden verteltoon ongemeen
suggestieve, indringende, lugubere en onvergetelijke verhaal van een in den
hongerwinter stervende tante, wier huis een uur na de begrafenis voor
ontspanningsoord der Wehrmacht in beslag wordt genomen. Een geschiedenis zonder
enige pathetiek, laconiek en zakelijk, met de ontstellende preciesheid die internationaal
aan het hedendaagse proza eigen is. Hier klopt het leven nooit aan de oppervlakte,
maar diep van binnen, en wat harteloos cynisme lijkt, door de ongenadige
waarneming, is niets dan bedwongen hevigheid. Den indruk van dit beangstigende
relaas kan men moeilijk van zich afzetten, maar het mist de katharsis der kunst niet,
en blijft een sterk en imposant document uit onze niet rijke litteratuur over de
bezettingsjaren.
Vol lichte tover en innemende, sierlijke verbeeldingsarabesken, een ijl en
romantisch dichterlijk spinsel uit waken en mijmeren, is het verhaal De Karpervijver.
Het aardige is, dat in deze als schuim zo luchtige verbeelding een satyre wordt
geboden (wat malicieus, maar niet boosaardig) op de opzet van Het Geschenk van
de Boekenweek (voor welker prijsvraag het was ingezonden), waarbij de eis gold,
dat aan niemand, wie het ook zij, enigen aanstoot mocht worden gegeven. Het is
onmogelijk, den inhoud van deze dwaze, kostelijke en dichterlijke vertelling - meer
geur dan vertelling - na te verhalen. De schrijver vertoeft tussen de door hem
opgeroepen figuren, telkens in het verhaal ingrijpend om den gevreesden aanstoot
te voorkomen, maar juist daardoor alles in dit opzicht bedervend. Ook echter voor
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wie nooit van Het Geschenk en deszelfs opzet gehoord zou hebben, en voor wie het
satyrische element dus niet zou spreken, zou dit muzikale, poëtische, van de vreemdste
romantische Hoffmann-invallen flonkerende prozastuk volop zijn onweerstaanbare
charme behouden.
1932; 1947
B. Stroman. Stad. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1932
B. Stroman. Jomtof en Barbe-Bleu. De Vrije Bladen, Januari 1934
B. Stroman. René François Aristide N.N. Omslagteekening en slot vignet van
Jozef Cantré. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1934
B. Stroman. Hannibal Boontjes. De Vrije Bladen, Januari 1935
B. Stroman. Obbe Philipsz, Oudste der Doopers. Houtsneden, vignetten en
bandteekening van Jozef Cantré. Hilversum, Rozenbeek en Venemans'
Uitgeversbedrijf, 1935
Ben Stroman, De Karpervijver, Amsterdam, Holdert & Co., 1947

Marie Schmitz aan den tweesprong
Aan het Overzetveer is een wel zeer Hollands boek, het beste ongetwijfeld, dat Marie
Schmitz heeft geschreven.
Het is traag en beschouwelijk als de Hollandse aard; het wekt tot mijmering en
inkeer als de verre einders van het Hollandse landschap; het heeft een eentonig en
onverzettelijk tempo, gelijk de gemiddelde Hollander, wanneer hij zich van zijn doel
bewust is en van de verlangens die in zijn diepste natuur liggen.
Men moet met liefde en overgave in dezen roman trachten binnen te dringen, die
gelijkt op het Hollandse volkskarakter dat zich niet gemakkelijk geeft. Maar dan ziet
men zijn tegemoetkomen ook ruim beloond en vindt telkens nieuwe vergezichten.
Onopmerkelijk, sober en als uitgevaagd is onder de grijs vlagende hemelen van
Holland het landschap, dat Marie Schmitz hier als een zo constant en actief element
van haar historie laat zien, - ons egale landschap waarvan de intieme schoonheid
voor den vreemdeling verborgen blijft, maar in het geduldige gemoed van de
eenvoudigen, die hier van geslacht op geslacht woonden, soms plotseling als een
openbaring bewust kan worden. Het landschap, - de rivier, met zijn lichte en
verschietende glanzen, de polder, de dijk, het overzetveer, - het heeft alles een
onafwendbare betekenis voor den groei en de ontwikkeling der hier uitgebeelde
mensen; zij zijn er één mee geworden; het is de achtergrond van hun voelen en
denken. Drie generaties zijn
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het. Zij leven niet losgemaakt van de natuur maar worden door de schrijfster als een
deel daarvan begrepen, en daarom is het, of zij door een bovenpersoonlijke kracht
bewogen worden, en of wat hun wedervaart een wetmatiger, een algemener en
eeuwiger geschieden betreft dan zij zelf doorgronden kunnen. Ik zou dan ook geneigd
zijn, dit een religieus werk te noemen, ondanks het feit dat het woord God er nergens
in voorkomt, dat geen der figuren gelovig is in den gewonen zin, of belangstelling
voor godsdienstige vraagstukken aan den dag legt, ofwel zich aan vage pantheïstische
gevoelens overgeeft.
De kleine gewende, steeds terugkerende, en de grote schokkende, zich nooit
herhalende gebeurtenissen van het leven, hier worden ze gelijkelijk vertrouwd en
gewoon. Men aanvaardt ze, van het doorzichtige licht dezer polder- en riviergebieden
overgoten, als onvermijdelijk, en daarom, ondanks alles, op een bepaalde manier
goed, omdat het leven dit nu eenmaal wil, het leven, hetwelk lief te hebben, zij het
ook bitter, teleurgesteld en wanhopig, ons is ingeschapen. In dit boek is de
werkelijkheid niet geïdealiseerd, maar wel in haar meest essentiële trekken vastgelegd.
De stijl van Marie Schmitz heeft een gestadigen voortgang vertoond van haar
vroegste werk, door vele etappen, tot de vereenvoudigde uitdrukkingswijze van dezen
roman. De ongebonden ontvankelijkheid voor waarneming van een voorkeurloos tot
in finesses aanvaarden overvloed aan bijzonderheden, die men uit haar meer
naturalistische techniek kende, is niet verloren gegaan, maar aan een proces van
doeltreffende keuze en bewust overwogen uitlezing onderworpen. Met het gewone
genre boerenromans is Aan het Overzetveer, waar overigens, al speelt het op het
platteland, geen echte boeren in voorkomen, dan ook niet te vergelijken. Noch aan
Streuvels of Buysse, noch aan Coolen of De Man doet het ook maar in het minste
denken. Marie Schmitz heeft de laatste sporen van het louter uitbeeldende procédé
in dit boek verloren en daarmede, wat het vormbeginsel van haar proza betreft, aan
de voor een sterk levende, zintuiglijk observerende natuur als de hare verlokkelijke
uitdrukkingsmogelijkheden van Tachtig welberaden en definitief den rug toegekeerd.
Neo-romantisch kan men thans haar schrijfwijze noemen; zij sluit aan bij den stijl
van 1910, den stijl van De Beweging, van Van Schendel, van Van Genderen Stort
(minus diens gekunsteldheid en precieusheid), van de aan haar wezen verwante
Franse schrijfster Marguerite Audoux. In het bij-
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zonder echter wekt het zich verdiepen in dezen roman een zelfde soort ontroering,
een zelfde soort waardering op als in Nine van der Schaaf's roman Friesch Dorpsleven,
die eerst onder den titel: Heerk Wallig die een veertig jaar geleden jong was, in De
Beweging was verschenen. Hoewel het mij lang niet onwaarschijnlijk voorkomt dat
Marie Schmitz dit miskende, doch uiterst opmerkenswaardige werk nimmer onder
de ogen heeft gehad.
Het lijkt mij een absoluut verkeerde gewoonte der litteratuurcritiek, om, als
concessie aan een bepaald gemakzuchtig en oppervlakkig deel van het publiek
wellicht, steeds weer een exposé van het ‘verhaaltje’ van een roman te geven. Meestal
berust dit op armoede aan eigen denkbeelden gepaard aan behoefte aan bladvulling.
Het onvermijdelijke ‘verhaaltje’ is in een werkelijk goed verhaal van geen betekenis.
Ik zal daar dus niets over zeggen.
Wel is het van belang, hier in het licht te stellen, dat terwijl ik uit een louter
technisch oogpunt dit proza neo-romantisch moest noemen, - welke benaming een
thans alweer historische school betreft, die in verzet kwam tegen de overdadig
gedetailleerde naturalistische schrijfwijze van De Nieuwe Gids -, zijn inhoud en
stuwkracht meer wijsgerig dan in de gangbare betekenis romantisch mag heten. In
het verloop van de geschiedenis die deze vertelling ons meedeelt, wordt weliswaar
getracht, zekere onvergankelijke menselijke ervaringen, overwegingen en inzichten
aanschouwelijkerwijs voelbaar te maken, doch geen handbreed toegegeven aan wat
den populairen vorm van romantiek uitmaakt: den gemiddelden dagdroom der
gemiddelde verbeelding van den gemiddelden burgerman. En het end is happy, maar
volslagen anders dan deze het zich in dien droom wenst.
Het genot dat deze roman van Marie Schmitz verschaft aan wie nog met aandacht
lezen kan, is zo groot dat ik mijn bedenkingen achterwege wil laten tegen enkele
onderdelen, voornamelijk op plaatsen waar zij aan haar nuchteren ernst met een
luchtiger humor, die haar niet gelukt, lichter en vlotter reliëf wil verlenen, maar
daarbij de eenheid van verteltrant verbreekt en den juisten toon niet weet te vinden.
Wat doet het er toe. Wat doet het er toe, dat de roman bovendien met den zakelijken
kroniekstijl, die een wezenlijk bestanddeel van het zich vernieuwend proza van onzen
tijd is, maar weinig verband houdt. Terwijl het jaartal 1910 slechts omtrent de
uiterlijke techniek
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van dit boek iets zegt, is zijn innerlijke betekenis geldig boven zulke tijdelijke
onderscheidingen. Ik verheug mij, dat Marie Schmitz ons dit belangrijk werk vermocht
te schenken.
Met de oprechtheid en het psychologisch inzicht, die haar eigen zijn, heeft Marie
Schmitz, in antwoord op een enquête, in het werkje Geschenk verzameld voor de
boekenweek 1932, tot recht begrip van haar geschriften inlichtende dingen gezegd.
‘In den betrekkelijk korten tijd’, leest men daar, ‘waarin ik den weg van
jeugdenthousiasme tot de bezadigdheid der eerste grijze haren aflegde, hebben de
dingen zich ontwikkeld op een wijze en in een tempo, waarop niemand verdacht is
geweest en waarop het innerlijk en uiterlijk leven van de generatie waartoe ik behoor,
niet was ingesteld. Een oorlog en een vrede met hun ingrijpende, omwentelende
gevolgen, een snel voortschrijdende techniek, een ingewikkeld samenstel van elkaar
beïnvloedende factoren hebben het aanzien der wereld gewijzigd, zoozeer, dat het
voor wie zich het bestaan van een kwart eeuw geleden voor den geest haalt, wel een
nieuwe wereld lijkt.
Met deze revolutionnaire ontwikkeling van de samenleving kon de innerlijke
ontwikkeling van hen, die nu ‘van middelbaren leeftijd’ zijn, geen gelijken tred
houden. Het is de tragiek van deze generatie dat zij leeft in een wereld die eigenlijk
haar wereld niet meer is en dubbel treft deze tragiek den kunstenaar. Want het is
altijd de wereld waarin hij leeft, in welk harer aspecten ook, die den kunstenaar stof
is voor zijn werk. De wereld van nu is die van machtige bewegingen, van massale
belangen, de wereld, waarin het kleine leven van den enkeling almeer in dat der
massa teloor gaat. Maar den niet meer jongen kunstenaar, die is voortgekomen uit
een tijd van op de spits gedreven individualisme, wiens mentaliteit geheel op het
uitbeelden van het individueele is ingesteld, zal het, zelfs al zou hij dit met heel zijn
hart en verstand verlangen, niet gegeven zijn deze wereld uit te beelden. Hij zal dit
moeten overlaten aan den na hem komende, in wien het persoonlijk bewustzijn door
het gemeenschapsbewustzijn is verdrongen. Hèm verwijzen zijn aanleg en afkomst
naar wat voorbij is. Maar tegen het perspectief van het huidige wereldbeeld is dit
voorbije hem onbelangrijk geworden. Wie den storm over Europa heeft gezien en
gehoord kan geen Hollandsch binnenhuisje meer schilderen. Doet hij 't toch omdat
de vogel nu eenmaal zingen moet en niet anders zingen kan dan zooals hij gebekt is,
dan blijft toch zijn hart onbevredigd daaronder.’
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Men vergeve dit ietwat uitvoerige citaat. Het is onontbeerlijk voor een juisten kijk
op Marie Schmitz' oeuvre en wijst, beter dan een criticus het zou kunnen doen, haar
plaats aan in de tegenwoordige letteren.
Die plaats, het blijkt reeds uit het aangehaalde, is een traditionele plaats. Een plaats
in de traditie onzer - sinds de na den Nieuwe Gids-bloeitijd ingetreden periode door
vrouwelijke auteurs meer uitsluitend dan door mannelijke beoefende - psychologische
en binnenhuisromans.
Wat is hiermede nu gezegd? Heeft deze indeling volgens een genre enigen zin,
waar toch uitsluitend de geslaagdheid van het kunstwerk opzichzelf erop aankomt?
In de eerste plaats is het de vraag of, niet voor het aesthetisch leesgenot, maar voor
de betekenis in den ontwiklelingsgang der litteratuur (en derhalve van het standpunt
gezien van den meer cultuurhistorisch belangstellenden lezer en beoordelaar), het
soort van een werk niet op zijn minst een zo grote rol speelt als zijn individuele
kenmerken. Maar bovendien, dit in het midden gelaten: de schrijfster verklaart, dat
wie met open ogen in zijn tijd staat, ‘geen Hollandsch binnenhuisje meer schilderen’
kan. Aan den anderen kant verklaart zij, uit verschillende oorzaken, dat iemand van
haar generatie en mentaliteit iets anders niet meer kan. Dus - tóch een Hollands
binnenhuisje, maar geschreven terwijl het ‘hart onbevredigd daaronder’ blijft. Is dit
het, dat aan dit boek zijn bijzonderen toon en glans geeft?
De tweede hier te behandelen roman van Marie Schmitz, Als een Bloem in den wind,
geeft dan weliswaar niet alleen een ‘Hollands’ binnenhuisje, daar een groot deel van
het boek in Zuid-Frankrijk speelt, maar toch het psychologisch descriptief, kleur
spheer, stemming en ogenlust brengend genre, dat in de schilderkunst de faam speciaal
van den Nederlandsen artist tot aan den oorlog ver buiten de landsgrenzen en over
de hele wereld bracht. Ennu? Niet de auteur, de lezer blijft ditmaal onbevredigd. Het
is, of er over dezen roman iets mats en vlaks ligt. Zou het werkelijk zijn, dat wij door
den tijd aan dit werk, als categorie, zijn ontgroeid? Dan toch niet alleen dit. Want
ook in het geheel van het ceuvre van Marie Schmitz gezien, vertoont het, ondanks
de vele uitnemende kwaliteiten die de geschriften dezer begaafde schrijfster nu
eenmaal bezitten, een zekere verslapping, een wellicht niet aanstonds bemerkbare,
maar bij nauwkeuriger beschouwing toch onmiskenbare inzinking en lusteloosheid.
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Geeft men zich er rekenschap van, wat hiervan de oorzaak kan zijn, dan ziet men
dat de schrijfster niet voldoende boven haar onderwerp is uitgekomen, niet los genoeg
van haar stof is komen te staan, en deze teveel lijdelijk ondergaan, te weinig actief
herschapen heeft. Het knappe en sympathieke boek, dat stellig door zuiverheid van
gevoel weet te ontroeren, laat tezeer het volle maar vage en naar het abstracte tastende
sentiment over de exacte waarnemingen overheersen om den lezer voor een tastbare,
levende en overtuigende werkelijkheid te stellen. Hierdoor kon een overigens toch
technisch zo ontwikkeld auteur als Marie Schmitz dezen keer meer een - wijde en
edele - intentie suggereren, die, vormloos zwevend gebleven, onvatbaar lijkt, dan
een bereikte verwezenlijking van haar creatief doel schenken. En daarom heeft deze
roman iets ontoereikends behouden. Ik treur er te minder om, dat ik deze opmerking
tegenover een bewonderde schrijfster gedwongen ben te maken, omdat in het werk
desondanks veel schoons te erkennen valt. Oprechtheid en inzicht - ik heb hier reeds
den nadruk op gelegd, zij zijn het, die haar stellig verder zullen voeren en steeds
verder. Wat doet het er dan toe, dat de lijn soms eens iets afwijkt en ombuigt? Ook
en juist in een wat zwakker boek als dit kan men vaak met des te sterker
welgezindheid, van alle litteraire overwegingen afziend, de persoonlijkheid van de
maker directer en duidelijker terugvinden.
De fabel, en dit heeft Marie Schmitz' taak ongetwijfeld verzwaard, is uitermate
simplistisch - bijna naakt van eenvoud. Het verhaal is op het innerlijk leven van een
vrouw gericht, en heeft slechts zeer weinige, schimmig blijvende bijfiguren.
Ik heb er reeds op gewezen dat het gevoel in dezen roman sterker is dan de
observatie. Dit moet men echter niet zo opvatten, dat de visuele elementen er gering
in zouden zijn. Integendeel, vele resultaten van plastisch beeldingsvermogen zijn
erin verwerkt, en de aan Zola's ‘Paradou’ in warmte en uitbundigheid herinnerende
evocaties van het zuidelijk landschap verkwikken door een sterk en aandachtig
natuurgevoel, verfijnd en getemperd door een nauw waarneembaren sluier van
melancholie, die de zaligheid van de daarin bloeiende liefde soms even veeg als met
een zweem van intuïtief, nauw bewust voorvoelen overschemert.
Conscientieuze nauwkeurigheid, geduldig, genegen en precies ontleden vindt men
ook in de wijze, waarop de schrijfster de wisselende stemmingen, de vertrouwdheid
van aard en atmo-
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spheer harer personen tekent. En de dialoog - nog al eens een moeilijk punt voor
Marie Schmitz - is over het algemeen zeer goed, fijn genuanceerd en natuurlijk. Met
hoeveel delicate ingehoudenheid is de eerste liefdescène niet voorbereid en
geschilderd. (Een kleinigheid: de aanhaling moet niet luiden ‘alt und nicht mehr ganz
gesund’, maar ‘unjung’ enz.).
Dat helaas echter de uitbeeldende kracht zowel de zichtbare als de zielewereld
hier toch niet voldoende tot leven roept heb ik reeds moeten vaststellen. Een hang
naar een te afgetrokken realiteit, in Het groote Heimwee ook aanwezig maar daar
meestal nog juist genoeg omzeild, maakt hier te dikwijls vervloeiend, vaag,
nietszeggend, wat als een hogere werkelijkheid zou moeten spreken. Wie het nauwe
artistieke geweten van Marie Schmitz door al haar werken heeft kunnen volgen, weet
wel dat zij geen zin, geen uitdrukking zal neerschrijven, die, al mogen zij te weinig
specifiek, te conventioneel schijnen, voor haar niet echt doorleefd en doorvoeld is.
Voor den buitenstaander moeten zulke passages echter banaal klinken: zij zijn niet
‘uit de verf’.
In de evolutie van het oeuvre dezer schrijfster constateert men met instemming
een toenemend streven, het naturalistisch detailwerk te besnoeien. Zelfs kon men
een ogenblik hopen dat in haar besten roman, Aan het Overzetveer, voorgoed een
onder Van Schendel's versoberenden invloed naar het essentieel en synthetisch
vertellen gewende nieuwe, moderner en ongemeen sterker stijl haar schrijftrant was
gaan beheersen. Geschud op het geweld ener overmacht van uit te drukken beleving,
gelijk de bloem in den prachtigen titel, gingen hier echter deze vastheid van greep
en beheerstheid van visie weder teloor, al troost mij het vertrouwen dat het eenmaal
bereikte eens wel weder verdere vrucht zal dragen.
Wat zegt het ons, als de eerste impressie van haar nieuwe woonplaats op een vrouw
niet béschreven, maar òmschreven wordt, als volgt: ‘Alles zoo vreemd, zo onwezenlijk
voor haar met indrukken overstelpt gemoed, dat het een stuk uit een ander leven dan
het hare had geschenen.’ Wat zegt ons dat ‘vreemde’ en ‘onwezenlijke’ uit ‘een ander
leven’, zo ons uit de daarop aansluitende descriptie van het uitzicht van het stadje
deze drie gewaarwordingen niet ònder de woorden voelbaar worden gemaakt. In dat
geval hadden zij zelfs niet eens vooraf genoemd hoeven te worden.
Men beoordele inmiddels dit boek niet alleen naar de hier gegeven passage; ik
wees er reeds op, dat daar tal van zorgvuldige
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en goed bekeken observaties tegenover staan. De hier geciteerde voorbeelden van
incidenteel falend uitdrukkingsvermogen betekenen voor dit proza iets dergelijks als
een stoplap in een vers: een vluchtig en voorlopig aangegeven vulling, ontworpen
om verder te kunnen en niet door onevenredige vertraging het totaalbeeld te laten
ontsnappen. Bij een bepaalden graad van spanning en geconcentreerdheid zal de
behoefte daaraan zich niet voordoen; het zou echter onbillijk zijn, de auteur alleen
hierop te richten. Marie Schmitz heeft - het komt neer op dit proces - bepaalde, aan
den aanvang van haar opzet staande concepties en visies nagejaagd; zij heeft hiervan
een zo groot mogelijk bewustzijnsbeeld willen vangen en vastleggen in de totaliteit
van een verhaal, en overal waar zij dit beeld nog niet direct tot realiteit heeft kunnen
verdichten en grijpen, heeft ze met fletse, niet aanschouwelijke woorden òver het
schone in de gebruikelijke afgesleten woorden gesproken. Woorden die echter voor
haarzelf zinrijk en vol betekenis, want boordevol associaties en gevoelens waren,
doch die voor buiten deze geïdealiseerde verbeelding staanden, gelijk de lezer, geen
werkelijkheid werden. Mooie, meest een idyllisch of aangenaam afgestemde
gemoedsgesteldheid spiegelende woorden, voor ònze ogen evenwel kleurloos blijvend,
niet geïncarneerd in enige gestalte. ‘Il faut de l'agréable et du réel’, zegt Pascal
(Pensées 25, ed. Brunschvigg), ‘mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du
vrai’. Schoon en aangrijpend is deze roman, waar hij ‘réel’ is; soms is hij alleen maar
‘aangenaam’ en welluidend, en nog niet vervuld en doordrongen van ‘het ware’,
waar het gevoel der schrijfster hem ongetwijfeld aan deed ontstaan. Juist, doordat
dit ‘ware’ haar te sterk gevangen hield om er den gespannen en enig-juisten vorm
voor te vinden. Erkentelijk voor de zuivere gevoelsschatten en zinsbekoringen, die
men er desondanks in kan ontdekken, twijfel ik er geen ogenblik aan of het gezonde
en rijpe talent van Marie Schmitz zal spoedig weder genoeg boven de ‘werkelijkheid’
weten uit te rijzen om aan ‘het ware’ ook voor haar lezers toereikend en met
overtuigingskracht een tot onderdelen levenden vorm te geven, die dan de natuurlijke
lijn van haar evolutie-richting moge voortzetten.
1932; 1934
Marie Schmitz, Aan het overzetveer. Amsterdam, De Wereldbibliotheek, 1932
Marie Schmitz, Als een bloem in den wind. Amsterdam-Sloterdijk,
Wereldbibliotheek, 1934
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Vrouwelijk, Nederlands, menselijk
Josine Reuling is stellig een nog groeiend, een nog niet volkomen tot zijn laatste
ontplooiing gekomen talent, en ondanks zeer innemende kwaliteiten is haar werk,
naar een strengen en internationalen maatstaf gemeten, geen groot werk. Maar even
stellig is zij een eigen en merkwaardig soort van talent. Het is noodzakelijk hierop
te wijzen, omdat zij wellicht door min of meer onachtzame lezers niet aanstonds als
zodanig herkend zal worden. Dat ligt aan het uiterlijk, dat haar proza bij een
oppervlakkige beschouwing biedt. Dan lijkt het te behoren tot een genre van kleine
psychologische en milieu-beschrijvingskunst, gelijk in ons land overbekend en wel
in de eerste plaats door dames beoefend is. Tot een voorbij genre dus. Bij iets
aandachtiger beschouwing echter bemerkt men alras, dat zulk een oordeel ongegrond
en onbillijk is. Zeker, zielkundige descriptie, uitbeelding van bepaalde huiselijke
kringen, heeft Josine Reuling's oeuvre met de bedoelde, in herhaling doodgelopen,
Nederlandse interieur- en postnaturalistische richting in de romankunst gemeen. Het
is echter niet te betwijfelen, dat haar wezen en daarmee in den grond ook haar
middelen anders zijn.
Kort aangeduid zou men kunnen zeggen dat in de bovenbedoelde school de
psychologische uitbeelding geschiedt van buiten naar binnen, met als uitgangspunt
het zintuiglijk waarneembare, het in uiterlijkheden als verschijningsvorm,
bewustzijnsinhoud, dialoog, actie zich voordoende plastische phaenomeen. Het
psychische innerlijk wordt er niet als zodanig, van binnen uit, afgebeeld, doch slechts
in zijn getransponeerde gestalte, n.l. voor zover het zichtbaar en ook anderszins
zonder redenerende of concluderende ontleding direct waarneembaar werd. De
mensenziel wordt hier meer in een beeld, een gedaante dan in een uiteenzettende,
verklarende of mededelende abstrahering van begrippen en eigenschappen benaderd;
bij een meer romantisch getint psychologisme is 't omgekeerde het geval. Josine
Reuling nu heeft de naturalistische traditie niet verlaten, maar zij heeft haar als een
levend bezit in zichzelf vernieuwd. Zij heeft haar gemoderniseerd, doordat zij alle
aan die traditie inhaerente streven naar volledigheid heeft opgegeven en, zonder
nochtans in stylering te vervallen, de diepere lagen van het zieleleven aanboort van
een gevoel van verwantschap uit. Door in de geobserveerde ervaringen selectief in
te grijpen behoudt zij slechts het essentiële.
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Van haar litteraire middelen tot haar geestesgesteldheid besluitend zien we hier dus
een hedendaagse (of, wil men, neoromantische) mentaliteit grijpen naar een oude
techniek. Een techniek, op de weliswaar versoberde, gezuiverde en nieuw toegepaste,
van overdadigheid ontdane, en niet meer als ‘Selbstzweck’ begrepen, maar dan toch
op de methoden van den gebruikelijken, historisch gezien àl te gebruikelijken
psychologischen roman gebaseerd.
De dingen van de verschijningenwereld zijn deze schrijfster evenwel, tot in kleine
schakeringen, seinen en kentekenen voor de verborgen wereld des gemoeds.
Voorzover zij deze signalerende en onthullende functie missen, schenkt haar proza
er geen aandacht aan. Het is hierom, dat men Josine Reuling in haar zelfstandige
hedendaagse waarde kan erkennen; zij is niet een epigoon van het psychologisch
binnenhuis-genre, waarvan ik in den aanhef sprak.
Siempie, het gevoelige brok kinderleven stond nog het meest in die uitsluitend en
zonder meer descriptieve spheer, waartoe overigens het onderwerp en de grote
voorbeelden op zijn gebied aanleiding gaven. Maar ook met Josine Reuling's tweede
boek, het al te onaf en fragmentarisch gebleven Sara Vierhout vergeleken, is
Intermezzo met Ernst gaver en rijper. Toch treft ook daar reeds sterk dat de schrijfster,
tegen een taaie, zwaarwegende overlevering in, haar belangstelling op de gevoelens
en botsingen van het nog niet of niet meer of gedeeltelijk onbewuste zieleleven ging
richten. Dat zij bij een samenvattender en strakker geserreerdheid van zegging, het
gevoel van verwantschap, waarover ik hierboven sprak, weergaf, een begrijpende
verwantschap met haar personen; dat zij niet zozeer haar impressies wilde weergeven
dan wel deze impressies gebruiken om iets van haar innerlijk gevoel mede te delen.
Onmiskenbaar is in Intermezzo met Ernst ten aanzien van Sara Vierhout een groei
te constateren. Het met voldoende vormbeheersing en zorgvuldigheid geschreven
proza van dit laatste - een van chaotische overladenheid van details voor korter,
pregnanter, doeltreffender stijltrant gezuiverde schrijfwijze, - was weliswaar reeds
een vereenvoudigd, doch nog geen verinnigd naturalisme, en nog niet tot een gesloten
uitdrukkingsvorm geraakt. Eerder hield het iets geïmproviseerds en tweeslachtigs.
Sara Vierhout is als roman niet volop ouderwets meer, doch ook niet gans van dezen
tijd geworden: daar is het, in zijn ingetogenheid, toch weer niet beknopt, hard, strak,
expressief
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genoeg voor. Het is in zijn ontwikkeling tussen twee periodes, twee werelden blijven
zweven, en het kort, ironisch, modern constateren, waar het klaarblijkelijk naar streeft,
is slechts ten halve bereikt. En toch, deze simplificatie van taal, deze soberheid van
uitingsmiddelen doen duidelijk gevoelen dat niet de descriptie van een toevallig stuk
leven voor de schrijfster hoofdzaak was, maar de diepere zin van, de transformerende
visie op juist dit stuk leven en geen ander. Men moest inmiddels behalve den niet
genoeg tot eenheid en eigenheid gerijpten stijl, ook de magerheid van de stof enigszins
onbevredigend achten. Voor de schematische manier waarop de figuren geschetst
zijn, hadden zij òf ruwer, raker, schilderachtiger, minder overwogen neergezet moeten
zijn; òf - tweede mogelijkheid - die figuren zelf hadden zinrijker introspectief,
suggestiever, meer ten voeten uit, op decoratiever plan, in een bepaalde spheer of
stemming en met helderder aan den dag tredende bedoeling en stijl-inzicht van binnen
uit moeten leven. Hun schetsmatigheid is voor een los specimen van den
alledagsindruk niet sprekend genoeg, voor een omvorming van het object niet
gestyleerd. Zo was deze roman onverantwoord en in een tussenstadium gebleven,
halverwege hangend tussen twee gemoedsen geestesgesteldheden en twee technieken.
Alles bleef al te zeer bij aanduidingen, en hetgeen werd aangeduid maakte de lezer
niet mee. Wel werden onbescheiden, opdringerige nadrukkelijkheid, het uitspelen
van grove of sentimentele effecten, vermoeiende overvolledigheid kundig en
intelligent vermeden. Maar tot een gesloten beeld, een dwingende ontroering kwam
het niet. In Intermezzo met Ernst is dat anders geworden. Reeds de afgeronder stof
werkt daartoe mee. De beknopte stijl heeft hier thans een volledige rechtvaardiging
gekregen in de grote en sprekende duidelijkheid van een psychologisch beeld dat,
anders dan vroeger, thans met de handeling tot een onverbrekelijke eenheid is
samengesmolten.
Deze roman is het verhaal, in suggestieve en innemende, naakte onmiddellijkheid
gedaan, van de betrekkingen tussen een jonge vrouw - de stenotypiste Bep - en een
jongeman met wien zij samenwoont, den dilettant-artist Ernst. Het opbloeien, de
ontwikkeling en de ondergang van een liefde. Ernst, van rijke familie, doch te zwak
van gezondheid - en misschien ook wel van wilskracht - om zijn brood te verdienen,
ontvangt een klein maandgeld van een oom, ontoereikend voor de behoeften van zijn
verkwistende, aesthetische natuur, zodat Bep met haar
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salaris het grootste gedeelte in het huishouden bijdraagt. Dit hindert hem, en een
voortdurende nerveuze geprikkeldheid van zijn reeds zo somberen aard is er het
gevolg van. Het geluk van hun samenzijn wordt door velerlei innerlijke en uiterlijke
conflicten en moeilijkheden bedreigd, factoren die hun levenslust ondermijnen. Ten
slotte wil Ernst, dat Bep haar betrekking er aan geeft; fantast die hij is, maakt hij
allerlei reisplannen, en wil met haar trouwen en, van hun spaargeld, zich in
Zwitserland installeren, waar hij, met zijn naïef, beminnelijk en volkomen onbewust
egoïsme meent, dat ze dan wel van zijn toelage kunnen leven. Hij verlangt in zijn
onbedachtzaamheid naar een kind, maar Bep durft dit eerst niet aan.
Wanneer zij echter eindelijk na lang aarzelen bereid is het offer te brengen, blijkt
haar ineens, dat het idee van het kind niet echt diep en serieus bij hem was, en dat
hij daar nu tegen op zou zien. Zonder dat dit op zichzelf haar zo schokt, leidt zij er
- naar mijn mening een ietwat te abrupte, niet geheel aannemelijk gemaakte
gevolgtrekking - uit af, dat hij buiten haar kan, dat zij buiten elkander kunnen. Zij
verbergt dit inzicht voor Ernst, maar haar leven is ingestort. Zij weet hem te overreden,
alleen vooruit te vertrekken; zij zal dan volgen. Maar zij is dit in haar hart niet meer
van plan.
Het bijzondere van dezen roman is dat hij - ik zei dit reeds - van der schrijfster
eigen gevoel uit is geschreven, een liefderijk begrijpen, maar dat dit aan de
uitbeeldingskracht niets tekort heeft gedaan. Alle figuren leven, met hun eigen aspect.
Wel is het, of de schrijfster het wezen der vrouw dieper weet te doorgronden dan dat
van den man. Maar de mannelijke hoofdpersoon heeft in zijn karakter een zo
vrouwelijken inslag, dat ook hij geheel leeft, met de overtuigende en waarachtige
suggestie van onmiskenbare, indiscussiabele echtheid. En dit echte leven onttrekt
zich, door het geweld van zijn raak gebeelde macht, aan onze dagelijkse waarderingen,
beoordelingen en maatstaven.
Dat is de grote verdienste van dit werk, en het vormt een zo aanzienlijken
vooruitgang bij haar beide vroegere boeken, dat men er Josine Reuling slechts van
harte mee kan gelukwensen. Een ‘menschelijke gestalte te scheppen, een
psychologische wezenlijkheid, zooiets kan slechts God direct in vleesch en bloed,
zooiets kan slechts een kunstenaar langs den aardschen omweg van het sprekend
maken van gebeurtenissen, omstandigheden, landschappen, wanneer hij het vliedend
panorama des levens,
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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.’ (Nijhoff.) En hierin is deze jonge schrijfster prachtig geslaagd. Al zal
zij zeker nog eens tot strenger stijlbeheersing komen. Kleine slordigheden als: ‘(...)
waar Bep een heidensche hekel aan had en onnoodig geld verspillen vond’ zullen
dan niet meer voorkomen. Behalve innig menselijk is haar boek ook in den besten
zin echt Nederlands. Deze taal draagt al de tekenachtigheid van een laconieken humor
en gevoelsbeschroomdheid, welke met de edelste eigenschappen van onzen volksaard
overeenstemmen. In zijn dialoog: De Camera een Volksboek? in het tweede deel van
zijn Proza, wijst Verwey erop, dat rake waarneming en woordenkeus, dat ‘onthouden
uitdrukkingen en spreekwijzen’, samengesteld in een zinsverband, nooit waarlijk op
zichzelf den volksaard weerspiegelen. Dat de ‘spraakmakende gemeente’ de taal
onbewust gebruikt. ‘En als nu een schrijver die taal, die in hem zooals in ieder ander
onbewust opgroeit, leidt en regelt misschien, dan komt in zijn werk een deel
bezonnenheid, maar die altijd het onbezonnene, dat wat onmiddellijk uit de aard die
hij met anderen gemeen heeft, opwelt, voelbaar en zichtbaar laat.’ ‘Hoe meer dus,
in een geschrift, onder de bewuste klaarheid van de volzinnen, de onbewuste taalgroei
zichtbaar is, hoe meer men zeggen kan dat er aard, hetzij van de taal, van de schrijver,
of van het volk in is uitgedrukt.’ Dit nu is in den roman van Josine Reuling het geval.
Behalve dan een in dialoog scherp beluisterd en nauwkeurig weergegeven taalgebruik,
vindt men er ook die als verwoordende functie niet overdachte directheid van zegging
in vocabularium en zinsbouw, welke, meer dan de verstandelijke eenvoud, uit de
volksziel zelf en niet uit de cultuur ener burgerij voortkomt. Dat zij door fijn
vrouwelijke intuïtie en een helder inzicht wordt geschoord, verhoogt er de waarde
van.
1932; 1934
Josine Reuling, Sara Vierhout. Rotterdam, Nijgh en Van Ditmar, 1932
Josine Reuling, Intermezzo Met Ernst. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934
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Het boek en de lezer
De Europese stroming die Romantiek heet ging uit van de gedachte, dat in de beide
aanvangsstadia onzer cultuur een zelfde voorstelling en beschouwing alle lagen van
de bevolking beheerste. In dezen tijden kon de kunst niet bestaan als een afzonderlijke,
versierende toevoeging aan het menselijk leven, maar moest daar op natuurlijke wijze
een onderdeel van uitmaken.
De eenheid van denken bracht eenheid van voelen mede, en van uiting daarvan in
letteren, kunst en cultuur. Het woord van den enkeling vertolkte nauwkeuriger den
gelijkvormigen bewustzijnsinhoud van ieder en allen, dan wij ons heden ten dage
kunnen voorstellen. De door hem ontworpen liederen, bouwwerken, schilderwerken
hadden een ondergeschikte, dienende functie in de aan allen gemeenzame
levensverrichtingen. Zij brachten niet zozeer de eigenaardigheid en de bijzonderheden
van zijn persoonlijkheid, van zijn particulier sentiment en van zijn afzonderlijk
zieleleven tot uitdrukking. Zij gaven er veeleer blijk van dat deze persoonlijkheid,
dit sentiment en dat zieleleven van een collectiviteit deel uitmaakten, waarvan de
individuele kunstenaar slechts middelaar was. Er was geen gescheidenheid tussen
volk en kunst, tussen bloed en geest. De vertoningen der Griekse tragedies waren
feesten van en voor het gehele volk; de kathedralen der Middeleeuwen gaven gestalte
aan de gedachten en de gevoelens van allen. De maker van een lied was de toevallige
stem die van elk ander had kunnen zijn, en zijn naam werd vergeten.
De Renaissance bracht de kentering, de persoonlijkheid verhief zich in het critische
denken boven de gemeenschap, en de splitsing tussen kunst en volk werd
onherroepelijk. Dit wil niet zeggen, dat het volk nu de belangstelling voor kunstwerken
had verloren; integendeel, deze werd thans, en zeker in den aanvang, levendiger dan
voorheen. Maar met het verlies van haar eenheids-karakter begon zich de cultuur te
differentiëren, en wat de letterkunde betreft tekende zich duidelijker een speciale
litteratuur voor speciale groepen, standen, en men kan wel zeggen klassen af.
Deze gedachtengang, sterk simplificerend en reeds lang achterhaald, was echter
van beslissende invloed op het streven der Romantiek, hoewel nog slechts voor een
gedeelte van haar voortbrengselen, om van het menselijke, zij het binnen het gesloten
kader der nationale geaardheden, het algemene en ge-
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meenschappelijke te ervaren en te verwerken. De oude dromen, de oude idealen, die
op den bodem van het volksgemoed sluimerden en mens aan mens verbonden, werden
aan den dag gebracht. Maar tegen deze terugwerkende richting in ging de ontwikkeling
van den geest, als drager van den onvervangbaren, onvergelijkbaren, uit een collectief
verband losgemaakten eenling verder. Het positivisme, het pessimisme, het
naturalisme van de 19e eeuw waren even zovele vormen waarin het individu zich,
trots of wanhopig, van zijn eenzaamheid bewust werd, en die ertoe medewerkten,
de letterkunde en de gemeenschap verder van elkander te verwijderen.
Van deze ontwikkeling was in ons land de Beweging van Tachtig als een uitloper
te beschouwen, en wel zelden zijn de letteren zozeer een aangelegenheid geweest
van de enkele uitverkorenen voor de uitverkoren enkelen, als in dezen tijd van ‘de
allerindividueelste expressie voor het allerindividueelste gevoel’.
Naast de verbrokkeling van Tachtig, die intussen een opbloei van onze letterkunde
betekende, - maar ik spreek hier uitsluitend over de betrekking van het lezend publiek
tot de litteratuur, - vormden zich al spoedig groepen, die in de kunst weer een uiting
van en voor een gemeenschap wilden zien, in overeenstemming met het toen alom
in Europa voorkomend verzet tegen het ver doorgevoerde individualisme. Deze
groepen, elk om enige grote leiders geschaard, vonden hun grondslag hetzij in
stromingen van maatschappelijk of godsdienstig réveil, ofwel in den enkelen droom
van een nieuw wezen, een nieuwe taak van het kunstenaarschap. Ook deze groepen
hebben belangrijke werken voortgebracht - maar hun hoop is niet in vervulling
gegaan. Volk en litteratuur, volk en cultuur bleven van elkander vervreemd. Te
sectarisch verdeeld was het Nederlandse volk politiek en religieus, te weinig door
één gedachte, één levensbeschouwing gedragen, om anders dan groepsgewijs de
gemeenzame belangstelling te vertonen, die een aan de velen gemeenzame letterkunde
zou mogelijk maken. Het contingent vaste lezers bleef gering en wisselend, en de
litteratuur, hoe edel in haar beste en hoogste uitingen, draagt er de kentekenen van.
De Beweging van Tachtig moge intussen krachtens haar aard, die tegen het nationaal
historische, burgerlijke, religieuze en ethische romantisme en sentimentalisme den
aesthetischen strijd aanbond, de verwijdering tussen litteratuur en publiek voldongen
hebben gemaakt, zij wist den intellectueel vooraanstaanden kringen toch grote
belangstelling in te boezemen. Haar ver-
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nieuwend, opzienbarend en hevig karakter, de vrijmoedige strijdvaardigheid van
haar apologetische en polemische geloofsbelijdenissen, wekten nieuwsgierigheid en
meeleven bij het in suffen dommel geraakte litteraire Nederland, en bij de jongeren
vergaand begrip. Aan de massa bleef zij weliswaar vreemd, maar toch kan men ook
aan haar de langzame penetratie van de weinige voorgangers naar de vele volgelingen
waarnemen, en het is een vertroostend verschijnsel dat in getemperde en versoberde
gedaante de taalvernieuwing van den z.g. Nieuwe-Gidsstijl tot zelfs in de dagbladen
haar onuitwisbare, definitieve sporen heeft achtergelaten.
Maar daarmede was de onverzoenlijke tegenstelling tussen kunst en volk, tussen
letterkunde en volk, niet opgeheven. Zij bleef bestaan, tot den huidigen dag. Ook het
onderwijs, conservatief in zijn wezen, droeg er niet toe bij, belangstelling te wekken;
integendeel, het werkte in deze veeleer belemmerend. De wereldoorlog was het
laatste stadium dat den doorslag gaf, en deed ook den kleinen kring getrouwe
letterlievenden de kloof zien, die tussen litteratuur en leven gaapte. Met hem brak
een tijd aan van chaos, van cultuurloosheid en, wat erger is, van ongekende
wancultuur. De litteraire belangstelling concentreerde zich, bij auteurs en publiek,
in kleine, numeriek onbeduidende groepjes; het geestelijk leven viel uiteen en ging,
wat de letterkunde aangaat, een tijd van nooddruft tegemoet, gelijk er ook van
toneelleven nauwelijks meer sprake kon zijn.
Tegenover dezen bedroevenden toestand zijn allerlei pogingen in het werk gesteld,
om bij het grote publiek ruimere aandacht op te wekken voor de wereld van het boek.
Met de voortschrijdende democratisering van het maatschappelijk leven heeft men
een welige opleving gezien van goedkope volksuitgaven, waar vaak nog
betalingsfaciliteiten aan waren verbonden. Volksuniversiteiten en andere organisaties
brachten lezingen of cursussen over letterkundige onderwerpen; in velerhand kringen,
van studerenden tot aangeslotenen bij een vakvereniging, werden speciale clubs tot
dit doel opgericht. Steeds meer moedigden verenigingen of particulieren de
belangstelling voor de opkomende litteratuur aan door het toekennen van prijzen en
bekroningen, die inmiddels niet zelden van een volslagen gemis aan inzicht en
deskundigheid blijk gaven. Er kwam allengs meer systeem in de reclame en
propaganda voor het boek, en de radio deed thans mee, en goot als met den paplepel
letteren in aan
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een eindeloos talrijker publiek, dan men vroeger had kunnen bestrijken.
Het is echter de vraag, of dit alles het inzicht en de kennis van de grote massa ook
werkelijk verrijkt heeft. Er is ongetwijfeld nuttig werk gedaan ten aanzien van het
peil der algemene ontwikkeling, maar in ten minste even sterke mate zijn toch
gemakzucht, oppervlakkigheid en mode in de hand gewerkt. Ontelbare lieden, van
wie het fantastisch zou zijn te veronderstellen dat zij vroeger, zelfs in hun droom,
iets om een boek zouden gegeven hebben, matigden zich thans aan een oordeel te
vellen en mee te praten over werken, die ze weliswaar niet of nauwelijks hadden
gelezen, maar waarover ze hadden horen causeren door een ongezienen spreker.
Grondbegrippen en overzicht in de litteraire verschijningen moesten blijven ontbreken,
waar de kennis zo goedkoop, zo geheel zonder eigen aandrang of inspanning,
verkregen, om niet te zeggen opgedrongen was. Hoezeer de toenemende
popularisering dieper inzicht bedreigde, welk een smaakverwarring zij maar al te
vaak begunstigde, hiervan kon men zich geregeld rekenschap geven door kennis te
nemen van den uitslag der op gezette tijden gehouden prijsvragen omtrent het beste,
lees: het meest in trek zijnde boek.
Een symptoom van dezelfde vervlakking in het letterkundig leven was het in zwang
komen van een zekere weetgierigheid met betrekking tot de lotgevallen van grote
mannen, wier levensbeschrijving tot een soort roman werd verwerkt. Een litterair
verschijnsel als dit is natuurlijk gecompliceerd, en heeft nog talloze andere oorzaken,
die wij hier niet onder de ogen hoeven te zien. Maar onder meer gevoelen wij er toch
ook de onbescheiden nieuwsgierigheid in van het grote publiek, dat in de letteren de
emoties uit de sensatie-pers terugzoekt, en naar zoveel mogelijk particuliere
bijzonderheden uit het privé-leven van bekende figuren vraagt. Het floreren van dit
mode-genre betekende, - evenals de enquête's, de interviews, het signeren van boeken,
e.d. - een met niet-litteraire middelen belangstelling vragen voor een persoon, waar
de eigenlijk litteraire belangstelling voor het werk ontbreekt.
Een hier nog niet genoemd streven om voor letterkundig werk een bepaalden
lezerskring te scheppen, is de beweging geweest voor de uiterst nauwlettende
technische verzorging, in beperkte oplage en meestal slechts voor vaste intekenaren,
van sommige boeken. Nederland heeft in Europa op het gebied van bibliophiele
uitgaven een ereplaats ingenomen. Het spreekt echter vanzelf
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dat de bedoelde beweging, ofschoon zij de publicatie mogelijk maakte van enkele
werken die anders onuitgegeven hadden moeten blijven, voor wat een ruimere
verspreiding betreft van het ceuvre onzer auteurs buiten beschouwing moet worden
gelaten.
Nederland is een doorvoer-land, ook cultureel; ons middelbaar onderwijs is erop
gericht, de jeugd de drie belangrijkste vreemde talen in redelijke mate bij te brengen.
Deze omstandigheid is de belangstelling voor buitenlandse letteren ten goede
gekomen, maar heeft er het hare toe bijgedragen, dat die voor onze eigen litteratuur,
waarin sinds Tachtig de ‘Kleinmalerei’ traditie voor de romankunst bleef, en waarin
men zo weinig van de grote Europese tijdstromingen terugvond, gering bleef. Daar
komt dan bij, dat de grote geestelijke gebeurtenissen en baanbrekende ontdekkingen
in de vorige eeuw nog velen verlokten, naar een boek te grijpen, die tegenwoordig
in de ook al over-gespecialiseerde dagbladpers dit alles reeds gevulgariseerd en voor
de massa pasklaar gemaakt vinden, zodat de bronnen zelf nog slechts door vaklieden
worden geraadpleegd.
Ik noemde daar de dagbladpers. Voor haar was een belangrijke taak weggelegd,
en het valt niet te ontkennen dat zij met het geven van voorlichting en richting nuttig
werk verricht heeft. Ook hier mogen wij echter voor de keerzijde niet blind zijn: zij
heeft aan den anderen kant ook tot de populaire dwalingen, tot de oppervlakkige,
conventionele, massagewijze oordelen, tot de onverdiende reputaties, de miskenning
van talenten bijgedragen. Het zou niet moeilijk vallen, uit de laatste tien jaren tien
namen van auteurs te noemen die mede door haar schuld onrechtvaardiglijk overschat,
of evenveel die onrechtvaardiglijk onderschat zijn. De dagbladcritiek was òf te weinig
persoonlijk: dan kreeg men van een boek het relaas van zijn inhoud, zonder maatstaf
voor een litteraire mening, zonder verband met de stromingen des tijds. Of zij was
te persoonlijk: dan werd de uitdrukking ‘un journal c'est un monsieur’ bewaarheid,
en werd het lot van een boek in ons land, met zijn kleine letterkundige samenhangen,
waar iedereen die ‘aan litteratuur doet’ elkaar persoonlijk kent, tezeer door particuliere
omstandigheden en voorkeuren bepaald.
Wel moet na het voorafgaande worden vastgesteld, dat in een zeker opzicht de
Nederlandse couranten-recensies gunstig afsteken bij de Duitse en vooral bij de
Franse. Deze laatste toch lopen veelal dociel achter het succes van den dag aan, en
onder-
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steunen dan volledige reclame-campagnes om een bepaalde publicatie naar voren te
brengen en ingang te doen vinden. De terecht geprezen onafhankelijkheid van onze
Nederlandse pers heeft ons voor dezen misstand bewaard.
Maar aan een nadeel dat aan de litterair-critische journalistiek nu eenmaal inhaerent
is, kon ook zij zich niet onttrekken. Het is de eis van actualiteit. Een dagblad kan
zich uiteraard alleen om de laatst verschenen boeken bekommeren, en moet dus wel
het publiek sterken in zijn verkeerde neiging tot overschatting van al wat ‘vient de
paraître’, tegenover oudere lectuur. Modezucht vraagt uitsluitend naar het nieuwste,
en het is alweer de afwezigheid van een meer waarachtige belangstelling, die al te
vaak de jongste speculatie op een eendagspubliek boven onsterflijke meesterwerken
van vroeger datum doet verkiezen.
Daarom kan de journalistieke recensent nooit genoeg elke gelegenheid waarnemen,
om, telkens opnieuw, aandacht te vragen voor willekeurig miskende en vergeten
werken. Zo alleen zal immers slechts een correctie mogelijk zijn op de dikwijls
onvermijdelijk in de jachtende haast van het dagbladbedrijf begane fouten; zo alleen
is bezinning, op herstel van begaan onrecht, in welke richting ook, mogelijk. Ik zou
ettelijke boeken als voorbeeld kunnen noemen, maar heb me nu eenmaal voorgenomen
in dit artikel geen titels en geen namen te vermelden. Doch ook naar zulke werken
dient steeds weer teruggewezen te worden, die van blijvende, zij het niet direct in
het oog vallende betekenis geworden zijn in den ontwikkelingsgang onzer letteren,
opdat het inzicht in een groter verband dan de geïsoleerde verschijning van één
afzonderlijk boek den lezer tot dieper begrip en breder oordeel in staat stelle.
Niet zonder veelal bedenkelijke gevolgen voor een nuttige en bevruchtende
wisselwerking tussen onze litteratuur en onze samenleving is ook de overbekende
omstandigheid, dat de sociale positie onzer auteurs hun geen economische
onafhankelijkheid waarborgt. Is er beter bewijs voor de beperktheid van den
lezerskring, waar zij in ons toch reeds kleine land op aangewezen zijn? Wat ten
hoogste bijwerk naast hun eigenlijke vak moest blijven, is daardoor hun voornaamste
bezigheid, dikwijls hun enige bron van inkomsten geworden. Men mag nooit vergeten,
dat er geen betrouwbaar verband bestaat tussen de kunstwaarde van een boek en zijn
debiet; de grote successen, de lijst van ‘best sellers’ sinds den oorlog, getuigen hiervan
op welsprekende wijze.
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Welk een schouwspel! Aan den enen kant een publiek dat uit den aard der
cultuurpsychologische ontwikkeling hoe langer hoe vreemder is komen te staan
tegenover het nationale geestelijke bezit, dat de letterkunde vertegenwoordigt. Aan
den anderen kant een litteratuur die, van het gezonde contact met de samenleving
verstoken, bedreigd door particularisme en kunstmatigheid, het gebrek aan
belangstelling der maatschappij met gebrek aan maatschappelijke belangstelling
beantwoordt. Zij verliest haar algemeen geldige waarde, zij splitst zich in speciale
geschriften voor de speciale, beperkte, heterogene lezerscontingenten, waarop zij
zich wel moet inrichten omdat op wijder, universeler weerklank niet valt te rekenen.
Zij loopt op den duur gevaar, in ontleedzucht en essayisme haar scheppende kracht
te verwaarlozen. Zij doemt haar dragers of tot maatschappelijke afzondering of tot
een louter commerciële productiviteit. Zich van geen taak bewust, is zij zich evenmin
van haar noodtoestand bewust, en komt in het ijle te zweven.
Is dan de wereld van den geest dood?
Neen.
Zij kàn niet sterven, deze wereld, zij zal voor ons levend en werkelijk zijn, zolang
wij de zon aan het uitspansel zien terugkeren. Het zou een miskenning zijn van het
steeds zich vernieuwend vermogen van den geest, van de betekenis van den geest
voor het leven, het zou dus een wanhopen zijn aan de waarde van het leven zelf, als
wij ons door eenzijdig pessimisme ertoe lieten verleiden, het troosteloos aspect, dat
de relatie van letterkunde en samenleving ons bood, als definitief te aanvaarden.
Er zijn tekenen, die er op wijzen, dat er verandering komt in den stand der huidige
belangstelling voor het Nederlandse boek, en dit ondanks de economische crisis. Een
van de gewichtigste oorzaken hiervoor is te vinden in het aansturen op een nieuwe
zakelijkheid in de letteren.
Ik heb (blz. 72) de boutade Onzaakkundige zakelijkheid gewijd aan de gevaren,
die naar mijn mening deze richting uit een letterkundig oogpunt in zich bevat.
Tegenover deze gevaren staat de waarschijnlijkheid, dat zij den band tussen de
litteratuur en den lezer weer nauwer aanhaalt. Zij heeft mogelijkheden tot een ruimer
belangstelling geopend, daar zij zonder aesthetische preoccupatie, zonder
psychologische analyse, zonder subjectivistische vooringenomenheid het leven zelf
in al zijn schakeringen der dagelijkse manifestaties tot ons wil doen spreken. Ik heb
hierboven vermeld, hoe de letterkunde bezig was uiteen te val-
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len in speciale lectuur voor verschillende bijzondere groepen. De realiteit die zich
door de tegenwoordige zakelijkheid uitspreekt, is eveneens in haar verschillende
verschijningsvormen voor verschillende overeenkomstige maatschappelijke groepen
van meer direct en bijzonder belang. Maar er is daarbij thans dit grote onderscheid,
dat de duidelijkste strekking der nieuwe richting het meedelen niet van ideeën maar
van feiten is, het doen zien en doen kennen van een bepaald deel van het moderne
leven. Zij wordt juist hierdoor van algemener betekenis en breder geldigheid, dat zij
zich niet in de eerste plaats, gelijk bij de vroegere geschriften het geval was, van een
groeps-ideologie uit tot een groeps-ideologie richt.
Het is gedaan met de ongezonde vlucht uit de daagse realiteit, gedaan met de
neurose-kwekende, romantische desertie der werkelijke moeilijkheden en hardheden
van het bestaan. Een sterker en nuchterder geslacht ziet met open ogen het leven in
en geeft ons een kroniek van den tijd, waarvan elk voelt dat zij hemzelf onmiddellijk
betreft.
Een andere factor waarvan ik moet spreken is de film. In den beginne kon het
lijken, dat haar invloed als maatschappelijk verschijnsel vijandig was aan de
letterkunde: zij gewende het publiek aan toenemende uithuizigheid, en het geld werd
gereder aan haar dan aan het aanschaffen van boeken geofferd. Doch uit dit kwaad
is toch iets goeds voortgekomen voor onze letteren. Door verschillende oorzaken,
die het mij te ver zou voeren hier uiteen te zetten, veranderde na de Beweging van
Tachtig langzamerhand de betekenis van het woord als litterair uitdrukkingsmiddel,
en werd de waarde van zijn klank, in zinsbouw van vers en proza, ten achter gesteld
bij zijn waarde als oproeper van een gezichtsbeeld. De ontwikkeling zowel bij
schrijvers als bij lezers ging algemeen, om in de termen van de Franse psychologische
school van het eind der vorige eeuw te spreken, van het auditieve naar het visuele
type. Tot versterking van deze ontwikkeling heeft aanvankelijk, gelijk men
gemakkelijk begrijpen zal, de groeiende populariteit der film ongemeen bijgedragen,
zoals zij er tevens de uitdrukking van was. Voor de letteren betekende dit een
verarming van het versgevoel en van de sonoriteit van het proza. Tussen de ziel en
de zingende idee, tussen de verbeelding en den woord-geworden geest, trad al te
nadrukkelijk het gezichtsbeeld, de houding, het uiterlijk gebaar. Maar ziet, dezelfde
cinematografie die dezen gang van zaken begunstigd had, droeg ook bij tot de
genezing. Het was de grote winst
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van de geluidsfilm, dat zij het gehoor weder oefende. Daardoor corrigeerde zij ook
bij het publiek weer de eenzijdige visuele ontwikkeling in taalgebruik en taalgevoel,
en deed groter ontvankelijkheid en aandacht ontstaan voor het gehoorde woord, het
horen van het woord. Zo werkte zij weer aan een herstel der aandacht voor de
litteratuur, voor het mysterieuze klinken van het taalbeeld, in wezen een onveranderlijk
en onmisbaar bestanddeel van letterkundige schoonheid.
De nieuwe zakelijkheid, de geluidsfilm - ik heb slechts enige punten kunnen
aanroeren, waardoor de betrekkingen tussen boek en lezer zich weer wat gunstiger
laten aanzien. Genoeg, om aan te tonen dat de vooruitzichten thans minder donker
lijken en om te doen verwachten, dat de onontbeerlijke aanraking tussen litteratuur
en samenleving bezig is groter te worden, tot heil van beiden.
Ik mocht er hierboven aan herinneren, dat een groot deel der pogingen, die
gemeenlijk in het werk worden gesteld, om de kennis der letterkunde door cursussen,
bekroningen, radio e.d. meer onder het publiek te verbreiden, menig minder gunstig
gevolg had gehad, als wanbegrip, oppervlakkigheid, denkluiheid en modezucht. De
boekenweek lijkt mij een essentieel ander middel, deugdelijker en gezonder, en waar
een aanzienlijk groter opvoedende kracht van uitgaat, dan van de methoden, waar ik
op doelde. Reeds hierom heb ik meer vertrouwen in deze actie, omdat zij op
commerciële basis rust en dus wortelt in een sociale werkelijkheid, inplaats van een
cultureel-psychologische fictie uit te gaan. Hoofdzaak lijkt mij in dezen helen opzet
het zielkundig zo juiste grondbeginsel, dat degeen die een boek wil lezen, moet
beginnen met een persoonlijk offer te brengen, en zodoende de verantwoordelijkheid
voor zijn keuze krijgt te dragen.
De lezer, wien een geleend boek niet bevalt, geeft het terug en zoekt een ander
uit; wie zich een boek aanschaft, zal zich meer moeite geven om zich vooraf te
oriënteren, hij zal ook in het algemeen met meer aandacht en belangstelling kennis
omtrent boeken trachten op te doen. Hij zal zich rustiger en met meer vrucht in het
boek kunnen verdiepen, hij zal het ook na jaren nog kunnen herlezen. Zo zal het
litteraire kunstwerk, dat zijn materieel bezit is, beter en vollediger ook tot zijn
geestelijk bezit worden. Wie er zelf iets voor over heeft, boeken in zijn bezit te
hebben, zal meer eerbied krijgen voor de boeken van anderen die hij ter leen mocht
ontvangen. De kwaal van het lenen en
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niet teruggeven van boeken, alsof een boek een bezit van de tweede orde ware, heeft
in alle kringen der maatschappij een ontstellenden omvang aangenomen. Den schrijver
van deze regelen zijn in den loop der jaren ruim tien percent van zijn boeken
‘afgeleend’. Men bedenke: op elke tien boeken één - een kleine boekerij! De enige
remedie tegen dit euvel is, den mensen het genot te leren, zelf boeken te kopen, ook
waar dat slechts in bescheiden mate mogelijk is.
1932

Sociaal-psychologisch prozaïst
Het is nodig, dat het Nederlandse lezerspubliek in al zijn geledingen er goed van
doordrongen worde, dat Maurits Dekker een onvervangbare figuur onder onze
proza-kunstenaars is, Hij is dit, doordat hij een afzonderlijk terrein ontgint op een
oorspronkelijke wijze, maar het zo doet, dat hij tot de algemene letterkunde een
nieuwe bijdrage levert waarvan de betekenis en de waarde reeds bij zijn leven
vastgesteld kunnen worden. Zeker is onder onze moderne schrijvers Dekker niet de
enige, die heeft bijgedragen tot de vernieuwing van ons proza. Constant van Wessem,
E. du Perron, later b.v. Blijstra en Van der Veen, hadden en hebben hetzelfde gedaan.
Maar er is een verschil. Wat bij de genoemden primair een experimenteren was met
nieuwe uitingsvormen, een speels en uit ontdekkingslust onderzoeken van moderne
en in ons taalgebied nog niet zo bekende mogelijkheden, dat was bij Maurits Dekker
secundair. Het gold bij hem iets dat uit een innerlijke gedrevenheid, een innerlijke
noodzaak voortkwam; het was een zoeken van nieuwe vormen, stellig, maar dit niet
uit experimenteerzucht doch omdat het nodig was, die nieuwe vormen te vinden voor
een nieuwen inhoud. Weliswaar valt niet te ontkennen, dat ook hij van de
proza-vernieuwing in buitenlandse stromingen geprofiteerd heeft, evenals de
genoemden onder zijn voorgangers en tijdgenoten; dat ook hij kennis heeft genomen
van wat ten dezen in Amerika en in Frankrijk reeds was tot stand gekomen. Maar
Maurits Dekkers heeft deze technische vernieuwing, die hij in het buitenland gereed
vond, niet in de eerste plaats als technisch aangevoeld. Hij heeft haar voor zijn eigen
bedoeling, zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen uitingsdrang met nieuw
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leven bezield en er iets van gemaakt, dat hem geheel eigen en daardoor oorspronkelijk
was. Dit geeft Maurits Dekker aanspraak op onze bewondering en op een aparte
plaats in onze litteratuur. Dit ook maakt dat het beste van zijn werk, al is het nog
onvoldoende tot brede scharen der lezers doorgedrongen, behoort tot de hoogtepunten
van onze moderne letteren. Ik aarzel niet, Maurits Dekker een van onze weinige
werkelijk belangrijke romanschrijvers te noemen. Als zodanig is hij misschien niet
algemeen genoeg erkend. Zijn uitgebreid werk is wel eens ongelijk van gehalte. Geen
wonder, voor wie in een land als het onze uitsluitend van zijn pen moet leven en
daardoor veel te veel produceren. Maar het zou zeer onbillijk zijn, zich door deze
omstandigheid te laten misleiden. Ook de inzinkingen hebben er toe bijgedragen,
dat deze auteur zich heeft ‘losgeschreven’; hij heeft er, evenals ieder ander, recht op,
beoordeeld te worden naar het beste en onvergankelijkste deel van de werken die hij
schiep.
Men kan het werk van Dekker onderscheiden in sociale romans waarin een
revolutionnair sentiment tot uiting komt, en psychologische romans. De eerste geven
een breed, naturalistisch beeld van de gemeenschap die samenleving heet; een beeld,
gekleurd door opstandige gevoelens van anarcho-socialistischen aard, welke overigens
buiten elke partij-overweging blijven en doordrenkt zijn van het menselijke, dat voor
hem essentieel is. Tegenover die in de breedte geschreven romans, waaronder het in
1931 verschenen Amsterdam behoort, en o.a. ook de 650 bladzijden grote
bezettingsroman De Laars op de Nek, staat bij hem het type van den meer intensief
geschreven psychologischen roman. In tegenstelling tot de eerste, die vaak tal van
figuren en groepen, groot opgezet, in hun geschiedkundige of locale karaktertrekken
uitbeelden, zijn de meer zielkundige romans van Dekker vaak geconcentreerd in een
enkelen hoofdpersoon, die bij hem meestal een min of meer pathologisch getint
zieleleven vertoont.
Daar ook is de schrijver volgens aanleg envoorliefde het sterkst. De oorzaak
daarvan ligt in Dekker's ongemeen talent, tot het belangrijkste en omvangrijkste deel
onzer voorstellingswereld in te gaan, tot het onbewuste, zoals dit slechts bij morbide
storingen duidelijker zichtbaar naar buiten treedt. Zijn begaafdheid op dit terrein is
bijna even groot als die van S. Vestdijk. Zijn drijfveer bij de behandeling van ziekelijk
afwijkende bewustzijns-inhouden is zijn behoefte aan verdieping naar de es-
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sentieelste lagen der persoonlijkheid. In zijn werkwijze blijft intussen steeds voelbaar,
dat de psychopaath en zelfs de psychoticus in den grond van de menselijke algemene
normen slechts verschilt door een verschuiving van nadruk, van afmeting en
onderlinge betrekking zijner voorstellingen en gemoedstoestanden. Zodat ondanks
het verstoorde evenwicht en karakter van dergelijke personen in deze zienswijze al
hun eigenschappen bij ons allen terug te vinden zijn, en wij in onze eigen emotionele
structuur de hunne herkennen.
Dit is meestal het geval in de visie van een kunstenaar. Was niet b.v. een
Dostojewskij de wetenschap, in casu de zogenaamde Franse psychologische school,
in zijn ontdekkingen van bepaalde psychologische wetten en reacties tientallen jaren
voor? De kunstenaar zal den psychotischen mens vooral belichten naar den kant van
zijn verbinding met de altijd terugkerende vaste en universele phenomenen van den
geest en de zielsbewegingen. Hij zal in het andere, het afzonderlijke, altijd het eigene,
het verbondene zien. In den mens het menselijke.
Zo ook Maurits Dekker. In een steeds hedendaagser en constructiever proza heeft
hij op steeds samenvattender wijze dien mens uitgebeeld, en op onvergetelijke wijze.
Zijn psychologie heeft van een ontledend een meer synthetisch karakter aangenomen.
De ontledende psychologie legt de persoonlijkheid in haar samenstellende delen
uiteen, en doet deze delen afwisselend en afzonderlijk in hun eigenheid naar voren
treden zo, dat hun som logisch en oorzakelijk een totaal beeld van aard en wezen der
behandelde figuur vermag te geven. Bij de synthetische manier heeft als het ware
een omgekeerd proces plaats. Zij gaat van de totaliteit van een bepaald zieleleven
uit, en laat aparte elementen daarvan nimmer zien zonder hun samenhang met alle
andere. Dus b.v. de rede nooit zonder de achter haar werkende onbewuste neigingen
of voorbewuste wilsdriften. Zij geeft, om zo te zeggen, een doorsnede niet in de
breedte maar in de diepte. Zij toont in één moment of één handeling heel het samenstel
van daarin bijeenkomende factoren, en het volledig, tot in den laatsten grond omvatten
en bewustmaken daarvan is haar meer waard dan het opbouwen van een de vaststaande
trekken volledig beschrijvend geheel. Haar treft het bewegende in den mens meer
dan het gefixeerde.
Twee procédé's gebruikt Dekker daartoe: uitbeelding van den het bewustzijnsveld
sterk uitbreidenden halfsluimer van een tijdelijke zinsverbijstering, en de
gebondenheid daarvan
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aan een bepaalde tijdmaat. Met dit laatste wordt de romanstof gerangschikt binnen
het kader van een beperkte tijdelijke bepaaldheid, die de ruimtelijke gescheidenheid
der figuren doorstroomt. Voor deze techniek, soms ook gegrond op den monologue
intérieur, heeft de schrijver lering getrokken uit de grote vernieuwingen, die zich in
de buitenlandse letterkunde hebben voorgedaan.
Die monologue intérieur, de innerlijke alleenspraak, is een uiterst gevaarlijk litterair
procédé. Hij veronderstelt een critisch bespieden van ons eigen denken, ten einde
dit als ongeretoucheerden bewustzijnsinhoud zoveel mogelijk in zijn eersten staat,
met alle wonderlijke en ongeremde associaties (voorstellingsverbindingen),
incohaerenties, sprongen van logica, flitsen van onafgemaakte woordvorming enz.
weer te geven. Maar het denken, dat zichzelf beziet, verandert reeds hierdoor van
karakter en is dus nooit in zijn oorspronkelijk wezen te betrappen. De monologue
intérieur nu, die al te volledig en angstvallig de werkelijke gesteldheid van den
innerlijken gedachtengang zoekt te benaderen, loopt juist daardoor gevaar, de
werkelijkheid meer te deformeren dan een werkwijze, die met de weloverwogen
technische middelen van den kunstenaar willens en wetens dien gedachtengang
deformeert om een zo groot mogelijke illusie van dat innerlijke proces op te wekken.
De monologue intérieur als letterkundig genre is eerst in den lateren tijd
opgekomen, toen de symptomen beschrijvende zielkunde door de psycho-analyse
werd verdrongen, waarin het ‘associëren’ zulk een grote rol speelt. Een voorloper
van deze kunstsoort was Edouard Dujardin in 1886 met zijn Les Lauriers sont coupés,
op welken roman Van Eeden in zijn Studies reeds de aandacht vestigde. Hij werd
later opnieuw ‘ontdekt’ door Valéry Larbaud, die het procédé zelf toepaste, evenals
Schnitzler dit deed in enige latere werken, te beginnen met Fraülein Else. Het lijdt
geen twijfel of James Joyce heeft, in zijn Ulysses, de innerlijke alleenspraak het verst
doorgevoerd, hij heeft er nog nooit geziene resultaten mee bereikt. Intussen heeft
Joyce er prijs op gesteld te verklaren, dat ook hij deze techniek oorspronkelijk aan
Dujardin, op wien Larbaud hem opmerkzaam had gemaakt, te danken had.
Ook Maurits Dekker heeft zich in grote gedeelten van zijn romans den
langzamerhand internationaal steeds algemener toegepasten monologue intérieur
eigen gemaakt. Aan de technische uitdrukkingsmogelijkheden ervan heeft hij geen
ver-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

430
nieuwing toegevoegd en naar een consequente toepassing heeft hij niet gestreefd.
Toch verkreeg de werkwijze in zijn handen een grote mate van overtuigingskracht,
en wel doordat hij - volgens de hierboven gemaakte onderscheiding - niet gepoogd
heeft dezen monoloog enigszins realistisch natuurgetrouw uit te beelden, maar eerder
met de gewone middelen van denken en schrijven een karakteristiek ervan zocht te
geven. Deze indirecte methode heeft niets afgedaan aan de beklemmende suggestie
van de als in naakte realiteit getoonde bewustzijnsinhouden, die juist door het
‘gezichtsbedrog’ van die methode grote echtheid verkregen. Een nauwkeurig
registreren der individuele associaties, - gesteld dat dit mogelijk ware, hetgeen niet
het geval is, - zou voor den lezer veel minder indenkbaar en invoelbaar, en daarmede
veel minder aangrijpend zijn.
De grote gaven van Maurits Dekker hebben in dit gedeelte van zijn productie een
aanzienlijk deel van het door de moderne pathologische zielkunde ontdekte terrein
in kaart gebracht met sprekende, concrete, expressieve zichtbaarheid. Daarom zou
geen psychiater die boeken ongelezen moeten laten. Maar ze zijn tevens menselijk
zo treffend en zo fascinerend schoon, dat ook wie geen speciale psychologische
belangstelling heeft, er evenzeer, zij het op andere wijze, door zal worden geboeid
en zich niet aan hun werking zal kunnen onttrekken.
Ook wat zijn tot de andere, meer extensieve categorie behorende werken betreft
is Maurits Dekker tot den laatsten tijd een onzer vruchtbaarste auteurs gebleven. Zij
zijn minder strak en gespannen, maar munten uit door warme menselijkheid en
echtheid, en bruisen van leven.
1932; 1948

Magiër der werkelijkheid
De schaduw is de tegenstelling van het licht, maar zij ontstaat er tevens door. Vaak
ziet men zo ook in de litteratuur een stroming opkomen uit strijd en afweer tegen
een vorige stroming, doch men dient dan niet uit het oog te verliezen dat zij het
maaksel, de vrucht, het onmiddellijk gevolg van die vorige, tegengestelde stroming
is, en zonder haar niet bestaan zou hebben.
Het expressionnisme was een streven naar een dynamisch ver-
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hevigde en versterkte uitdrukking van het uitsluitend karakteristieke. In zover was
het dus in lijnrechte tegenspraak met de richting der nieuwe zakelijkheid, die de
dingen zonder nadruk, in een koel helder licht voor zichzelf liet spreken. Maar de
nieuwe zakelijkheid was anderzijds, technisch beschouwd, een voortzetting, een
direct uitvloeisel van het expressionnisme, in dezen zin dat dit laatste reeds tot een
verstrakten zinsbouw (nog niet: woordkeus) zijn toevlucht had genomen en het
detaillerend, verhalend, ontledend beschrijvende den rug had toegekeerd.
Het Getij, De Nieuwe Kroniek, later De Vrije Bladen waren de organen waarin
Houwink, Marsman en anderen hun expressionnistische proza-proeven in het licht
gaven in de jaren van na den eersten wereldoorlog. Hun geestesgesteldheid wijzigde
zich met den ondergang van den korten bloei van het expressionnisme; de
vereenvoudiging van den prozavorm echter was het blijvende element waarop in
later tijd de nieuwe zakelijkheid, van welker proza in ons land Bordewijk en Revis
de pionniers zijn geweest, zou voortbouwen.
Proza was in ons land sedert 1880 en onder buitenlandsen invloed vooral op het
visuele gericht, op het plastisch reliëf-geven aan den zichtbaar zintuiglijken kant van
werkelijkheids-schijn. Hierdoor werd proza bij uitstek ruimtelijk, ruimte-beeldend.
Poëzie, door haar tikkend tellen van maatstamp bij het collectief werklied van haar
primitief ontstaan, en door haar sterk auditief karakter van in klank, muzikaal, zich
afspelend verloop, had daartegenover haar basis van oudsher in den tijdsduur. Toen
onder den ban van de geluidsfilm het grote publiek na de zeer eenzijdige ontwikkeling
zijner ogen ook weer eens langzaam-aan opnieuw tot luisteren werd opgevoed, kon
niet alleen de neergang der dichtkunst een algemeen begin van herstel erlangen maar
ook voor de zakelijkheidsbestrevingen van het proza, met haar geringer visuele
uitweidingen en korter, rhythmisch gemakkelijker in het gehoor liggende beweging
ontstond een verhoogde aandacht. Al was daarbij natuurlijk tevens van belang dat
nu het sociale met meer begrip dan in de naturalistische, veruiterlijkte periode
doorschouwd, met gedocumenteerder objectiviteit dan in het opgeschroefde
expressionnisme voorgedragen werd.
Parallel misschien met de verschijnselen in de beeldende kunsten is het proza in
deze dagen geworden tot een toegepaste kunst: immers, het verricht een
nuttigheidsfunctie, n.l. het mee-
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delen. Meedelen is aan het nieuw zakelijke proza het essentiële. Zijn tempo is daardoor
versneld, want iets ‘zeggen’ vergt natuurlijk minder tijd dan iets ‘verhalen’.
Dat in wezen, onder de koele uitdrukkingswijze, deze zakelijkheid niet nuchter
behoeft te zijn bewijst 't onder dit stuk genoemde tweede werk van Revis, waar de
blote ‘daad-zaken’ (niets geeft zo goed als dit germanisme des schrijvers kenschetsen
der feitelijke actie weer) tot een geheel van vreemd romantische spanning staan
gegroepeerd. Reeds de schilderkunst trouwens, met Roelofsz, Willink, Chirico en
anderen, in wie de zakelijke richting naar het surrealisme ging heenwijzen, had
getoond dat deze een zeer fantastische spheerwerking, in al haar schijnbare en gewilde
atmospheer- en impressieloosheid, kan opleveren.
De nieuwe zakelijkheid is niet nieuw. Zij treedt alleen meer aan den dag, omdat
thans een algemeen tijdsverschijnsel bezig is te worden, wat vroeger sporadisch en
incidenteel voorkwam. Het was na Tacitus, Büchner, Von Kleist en vele anderen
niet nodig, tot onze dagen te wachten, om de bekende les van Constantijn Huygens
op het proza in toepassing gebracht te vinden:
Een' kort woord, snell en fel gesproken, heeft meer kracht,
Dan een lang swaer bericht, dat slaep'righ uytgeseght werdt:
Een kleinen hamer, snel gedreven, heeft meer macht
Dan een swaer Yser, dat maer op den Bout geleght werdt.

Het zakelijke in proza is dus niet nieuw, maar wel van onzen tijd, en daarom is het
bij het beoordelen van proza een criterium geworden. Terecht. Ik beweer niet, dat
zakelijk proza, omdat het van dezen tijd is, het beste denkbare proza is. Alleen: het
zakelijk proza is het in dezen tijd beste proza, omdat daarin alle andere proza vals
klinkt.
In mijn in dit boek opgenomen essay Onzaakkundige zakelijkheid heb ik de gevaren
en mogelijkheden van deze richting nader onderzocht. Het is verheugend dat het
werk van Revis van de in dit essay genoemde fouten vrij is gebleven.
Mij wil het voorkomen dat zijn debuut misschien niet de aandacht en stellig niet
de waardering van de Nederlandse letterkundige critiek heeft gevonden, die het waard
is. Zo rijk zijn wij waarachtig niet gezegend met auteurs, die een eerlijke poging
doen, nieuwe wegen te vinden, dat wij ons van dit boek mogen afmaken met de
opmerking, dat het geen volkomen geslaagd kunstwerk is.
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Toegegeven dat het dit zeker niet is geworden, en ook, dat de invloed van (den lateren)
Ehrenburg duidelijk, zelfs al te duidelijk blijkt, behoudt Revis toch de verdienste een
der eersten in ons land te zijn, die in zijn puntige, scherpe, korte zinnetjes niet een
theoretische opvatting omtrent, maar een begrijpend verwantschapsgevoel met de
moderne samenleving tot uiting heeft gebracht. Zijn ‘zakelijkheid’ is daardoor
inderdaad ‘nieuw’, want zij is niet uit opzettelijke stelselmatigheid voortgekomen,
maar uit werkelijke belangstelling, en technisch is zij verrijkt met de geoefendheid,
die het oog door de vormentaal van de hedendaagse film gekregen heeft.
Het is wel typisch dat bij het verschijnen van een boek als 8.100.000M3 Zand alom
door onze critici wordt verkondigd, dat dit soort werk in het buitenland reeds bestaat
en reeds beter bestaat. Het lijkt dan ook niet ondienstig daartegenover eens vast te
stellen, dat in dezen roman een zuiver Hollands gegeven - de geschiedenis ener
Nederlandse zandexploitatie-maatschappij - bewerkt wordt met al die eigenschappen,
welke het beste van den Hollandsen aard karakteriseren: soberheid, nuchterheid,
eenvoud, opmerkingsgave, werkelijkheidszin. In den stijl van onzen eigen tijd.
De ondertitel van den tweeden roman, Gelakte Hersens, luidt: Ford's Leven, Ford's
Auto's, maar het boek omvat veel meer: een karakteristiek beeld van het Amerikaanse
zakenleven van vóór en na de crisis - fantastischer, welbeschouwd, dan menig door
de gebroeders Grimm verzameld sprookje. Dit is te merkwaardiger, omdat geen
spoor van een verzonnen conglomeraat van personen of handelingen, geen spoor van
wat de Engelsman met een uitstekenden term fiction noemt, in het boek voorkomt.
Dit is alles geschiedenis en nog wel van den economischen en technischen kant.
Niemand komt in Gelakte Hersens anders dan onder zijn eigen naam voor; geen
enkel feit - dialoog vindt men er helemaal niet -, of het is in dagbladen, notulen of
jaarverslagen te vinden. Economie en techniek hebben den schrijver dezer regelen
reeds in zijn schooljaren een pijnlijk tekort aan zekere gaven doen gevoelen; toch
kan hij zijn soorten lotgenoten verzekeren, dat deze hun vreemde gebieden hun hier
worden opengesteld op een wijze, die niet alleen niet droog is, maar als de pakkendste
film emotionneert. In dit boek wordt in den waren zin des woords een roman
geschreven zonder één enkel ingrediënt, dat tot nu toe als essentieel voor den roman
gold, doch uitsluitend met deze tot nu toe voor mij en mijn
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mede-misdeelde geestverwanten ontoegankelijke mysteries: economie en techniek.
Ford's bedrijf, Ford's leven, van den eersten aanvang tot heden, worden ons hier
op onvergelijkelijk suggestieve manier voor ogen gesteld - romantisch, maar zonder
dat aan de verbazingwekkende romantiek der werkelijkheid veel romantiek van den
auteur is toegevoegd, en zonder iets dat naar critiekloze idealisering zweemt, noch
naar den kant van den werkgever noch naar dien der arbeiders. Maar behalve het
bedrijf van Ford wordt ons hier nog menig ander aspect van het Amerikaanse
zakenleven geopend, met name de geschiedenis van de General Motors en den stichter
daarvan, den genialen John J. Raskob, Ford's groten tegenspeler in dit gigantische
schaakspel.
Niet nieuw, hoezeer ook met uitnemend talent toegepast, is de wijze waarop Revis
uit disparate, flitsende fragmenten een overzichtelijk en indrukwekkend geheel
opbouwt. Maar zeer in het bijzonder knap is het hoofdstuk ‘Jaartallen’, waar dit effect
wordt bereikt door een overzicht, (geschiedkundig doch op een volkomen
veraanschouwelijkende manier) van een reeks karakteristieke jaren in retrospectieve
volgorde, beginnend bij een (voorlopig, en in volgende hoofdstukken weder
voorbijgestreefd) eindpunt, en dan teruggaand, in verrassend de causaliteit en den
groei achteraf paragraafsgewijs verklarende taferelen: 1930, 1929, 1928, 1920, 1916,
1910, 1909.
Overstelpend concreet stelt de schrijver ons de ‘gelakte hersens’ die de auto's zijn,
in hun worden en in de sociale functie van hun productie, voor ogen maar hij blijft
de grote lijn met kranige inzichtigheid vasthouden, geleid door zijn gevoel voor het
wezenlijke in dit chaotische. Vanzelf gaan, bij dit gegeven, onze gedachten naar
Ehrenburg's Leven der Auto's. Maar Revis, zonder enige conclusie te trekken en
alleen door de op werkelijkheidszin gerichte samenvatting zijner stof, staat in dit
boek even ver van dat van Ehrenburg als een kunstwerk van een tractaatje. In pregnant
zichtbaar maken van de uiterlijke aspecten der wereld, in zo kort mogelijk oproepen,
door sterk uitdrukkingsvermogen, staat Revis achter bij Bordewijk, den schrijver
van Blokken en Knorrende Beesten. Hij verweet dezen eens, dat hij alleen den visuelen
kant van het leven gaf zonder dieper verband met de wereld der idee. Maar spreekt
dit verband anders dan door het beeldend element dan wordt juist de expressie, het
de dingen zelf doen spreken, verlaten. Dit is ook wel eens bij Revis het geval; doordat
zijn eigenlijke belangstelling meer
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den mens dan het ding betreft, is hij romantischer, ook al is het bovenal de mens in
zijn betrekking tot techniek en maatschappij die hem boeit. Want dit is de roman spannend en de aandacht vasthoudend inderdaad ook als roman - van een bedrijf;
maar in den grond is het de roman van Ford. Revis' volzin is daardoor langer en van
breder val dan de kort kervende notities van Bordewijk, die in wezen
impressionnistischer blijft, op de wijze als eens P. Mondriaan's befaamde
boulevard-impressies in de Mosgroene, over welke Van Deyssel nog zo geestdriftig
geschreven heeft.
Bij alle waardering - en zij is groot - heb ik ook wel ernstige bedenkingen tegen
dit boek. Hier is geen sprake meer van alleen maar invloed van de film. Neen, het
procédé der film wordt in vele gedeelten zo klakkeloos onveranderd overgenomen,
dat er nog slechts van, letterlijk, een scenario sprake kan zijn. A la bonne heure: een
goed scenario laat zich ook wel aardig lezen, al is het wel vermoeiend, telkens de
ogen te moeten sluiten om zich den inhoud, met het hulpmiddel der woorden
aangeduid, nu ook in zijn bestemming, n.l. op het witte doek, voor te stellen. Maar
zo dit nu het ideale proza van dezen tijd mocht zijn, dan is het ideale proza uit
Flaubert's tijd (toonbeeld, voor deze jongeren, van hoe het niet moet) eerder proza
dan zulk een niet meer tot letterkunde te rekenen scenario. Waarmee overigens niets
pro of contra gezegd, doch slechts een cultuurverschijnsel geconstateerd wordt.
Zulke gedachten komen inmiddels alleen op bij wie dit boek in het raam der
litteratuurgeschiedenis een plaats zoekt aan te wijzen. Beschouwt men het geheel
afzonderlijk als phenomeen op zichzelf dan is het onmogelijk zich aan een gevoel
van bewondering te onttrekken voor dit ongewoon krachtige en doeltreffende beeld,
met oorspronkelijke, zeer eigen en zeer zuivere middelen vervaardigd, van een
geweldige en imponerende realiteit, die ons allen, die met onzen tijd samenhangen
en hem willen verstaan, ten nauwste raakt.
Nu nog enkele notities over het latere werk.
In 1938, verscheen Zaharoff, in 1942 Kringloop. Toen trad een periode van zwijgen
in, omdat Revis klaarblijkelijk onder de Kultuurkamer niet wenste te publiceren. Het
resultaat was, dat in 1947 drie werken tegelijk het licht zagen: Thuishaven, een roman
over dingen, Valse Meesters en Paviljoen van Glas, een Amsterdamse Cavalcade.
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Thuishaven is de geschiedenis van de haven van Amsterdam, van den aanvang af tot
op heden. Op de bekende wijze is een onnoemelijk aantal concrete gegevens en
wetenschappelijke uitgangspunten in dezen roman verwerkt, van de zeventiende
eeuw af tot het herstel van wat de Duitsers hebben vernietigd. Inderdaad, niet zonder
opzet zeg ik ‘verwerkt’: de feitelijkheden en zakelijkheden zijn niet zo maar ‘te pas
gebracht’, zij zijn er de kern van geworden, de drijvende kracht van het verhaal, de
dragers van een eigen leven, niet secundair bij dat van de mensen, maar daaraan
gelijkwaardig en er mede verweven tot een levende eenheid. Het moge voor den
lezer in den aanvang wat onbevredigend zijn, dat allerlei figuren en
persoonsuitbeeldingen in verband met dit havenbedrijf een ogenblik schetsmatig, zij
het dan duidelijk, worden opgezet, om vervolgens zonder meer door den auteur te
worden losgelaten en in het duister te verzinken. Maar is men eenmaal hieraan
gewend, dan gevoelt men dat men dit werk niet als een psychologischen of
naturalistischen roman moet lezen, en heeft vrede met deze flitsende effecten.
Alleraardigst is de luchtige kleine novelle Valse Meesters, die uitgekomen is in de
door Coolen, Helman en Tielrooy geredigeerde reeks De Tuinspiegel. Het behandelt
een geval van een schilderijenvervalser, van wie een z.g. Velasquez, Mauve, Israëls
en Rembrandt door bemiddeling van een medeoplichter aan een rijken huizenspeculant
worden verkocht. Het bedrog komt ten slotte uit, maar om schandaal en leedvermaak
en spot te ontgaan, doet de speculant geen aangifte. Uitmuntend formuleert de
schrijver het wezen van wat vervalsen is, een zeer nuttige waarschuwing voor de
velen die in misplaatste en romantische bewondering voor den vervalser aan deze
een genialiteit toeschrijven, vergelijkbaar met die van den oorspronkelijken
kunstenaar. ‘Zijn werk lijkt op de ogen van een mens, die hol van hoofd en zonder
hart is. Maar dat merken 95 van de 100 mensen niet op. Zij weten niet, dat een goed
schilderij een samenhangend geheel van kleuren en lijnen is, die maar voor een deel
op het doek verschijnen en dat niemand dus het zichtbare deel van een schilderij kan
overnemen zonder tegelijkertijd te verraden, dat hem het onzichtbare deel is ontgaan.’
‘Om hem heen zijn de kleuren van zijn werk, de geleende kleuren van hen, die groter
waren dan hij, die geleden hebben voor hun werk en gestreden; en hij parasiteert, hij
heeft hen in hun zwoe-
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gen gadegeslagen en als ze, dodelijk vermoeid met het resultaat daarvan in de handen
naderbijkwamen, neemt hij het hun af en pronkt er mee.’
Het merkwaardige en knappe van dit werkje is, dat het werd geschreven vóór de
beruchte affaire-Van Meegeren.
Paviljoen van Glas (eervol vermeld bij de prijsvraag van de gemeente Amsterdam
voor den besten roman), ten slotte, is een boek dat het hart van elken rechtgeaarden
Amsterdammer zal verheugen, vooral van hen die tot de iets oudere generatie behoren
en de beschreven situatie nog persoonlijk gekend hebben. Het is een sleutelroman
die van aanvang tot einde heel de historie, de ‘grandeur et misère’ beschrijft van het
Paleis voor Volksvlijt, dat te Amsterdam op het Frederiksplein prijkte tot het door
brand werd vernield, een vooral ook in financieel opzicht en wat de exploitatie betreft,
typisch negentiende-eeuws, speculatief opgezet bedrijf van twijfelachtige financiële
gestie, tot stand gekomen door Sarphati en later om de verschillende financiële
manipulaties, die er omheen hingen, loten, obligaties, leningen enz. bij het grote
publiek een met spanning gevolgde instelling. Revis, als gewoonlijk veelzijdig
gedocumenteerd, is er in geslaagd, een nauwkeurig beeld te tekenen van de
geschiedenis van het gebouw en al wat daar omheen hangt, en heeft daarmede tevens
een kort, maar compact en treffend beeld gegeven van een historisch belangrijke
periode uit de geschiedenis der hoofdstad. Het geweldig uitgebreide feitenmateriaal
is ook hier geen dood gewicht geworden, maar volkomen organisch opgegaan in de
litteraire verwezenlijking van het werkstuk. Wanneer men, geboeid en geamuseerd,
heeft kennis genomen van dit pregnante beeld van het oude Paleis voor Volksvlijt,
is tevens spelenderwijs een dieper inzicht in een uiterst belangwekkend brok historie
der negentiende en begin twintigste eeuw in ons land tot stand gekomen.
Een figuur als Revis neemt een geheel afzonderlijke plaats in in onze letteren. Dat
hij zich nog steeds vernieuwt, blijkt onder meer uit de in Indonesië spelende grote
novelle Moddervloed, die in het maandblad De Nieuwe Stem is verschenen. Wij
kunnen van hem nog veel verwachten.
1932; 1949
M. Revis, 8.100.000 M3 Zand, Utrecht, De Gemeenschap, 1932
M. Revis, Gelakte Hersens. Utrecht, De Gemeenschap
M. Revis, Thuishaven, een roman over dingen. Amsterdam, Amsterdamsche Boek
en Courantmij., 1947
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M. Revis, Valse Meesters, Amsterdam, N.V. Amsterdamsche Boeken
Courantmaatschappij, 1947
M. Revis, Paviljoen van Glas, een Amsterdamse Cavalcade. Amsterdam, Holdert
& Co. N.V., 1947

Een ontwikkelingsgang
Het zotte mensenhart, dat mokt en schreit om geluk dat duurzamer, om zekerheid
die vaster zou zijn dan dit wisselvallig leven kan bieden; dat opgejaagd tussen angst
voor den dood en verlangen naar de veilige rust van alle pijn en teleurstelling, altijd
opnieuw weer vraagt, naar wat het onbereikbaar weet; dat hoe ook geteisterd en
misdeeld, eindeloze, ongedachte mogelijkheden in zich besloten houdt van
hernieuwing en wederopbloei, - dat hart, oudgeworden van alle ijdele dingen en als
ingehuld in een pantser van littekens, komt tenslotte, na een fel en hevig leven, in
het vlakke land der gelatenheid aan. Maar hoezeer schijnbaar verstild en der wereld
afgestorven, blijft het van bewogen weten kloppen. Dieper en verborgener in zijn
afgeslotenheid, gaat de mens nu met gesloten ogen tot de bronnen van kindsheid en
jeugd, van heel zijn voorbije leven, en kan in dat verleden volkomener, stoorlozer,
overgegevener opgaan dan hij ooit in het nu vermocht. Langvergeten gewaande
gevoelens, kleine, vroeger nauw opgemerkte bijzonderheden, komen met
onweerstaanbare volheid en kracht terug, echter, werkelijker, dan zij ooit te voren
waren. Maar dit tweede gezicht, hoewel scherper misschien nog dan het eerste, is
zonder smart, en als geheiligd door het afgerekend hebben met alles. Het is overgoten
en vermooid door een laat, avondlijk licht van wijsheid en begrip, de
voorafschaduwing van dien laatsten afstand, den dood, die het leven eerst verstaan
leert.
Het is dit licht, dat sommige werken van Eva Raedt-de Canter overschijnt. Haar
eerste boek, Internaat, geeft een beeld van het ingewikkeld en tastend
gevoelsontwaken van een jong meisje in een katholiek opvoedingsgesticht. Ook haar
tweede roman, Geboorte, houdt zich met den emotionelen ontwikkelingsgang van
een jong meisje bezig, en volgt dezen, op dezelfde van binnen uit bekeken,
geconcentreerde en verdiepte manier, van haar tweede tot haar twintigste jaar. Een
manier, die het tegelijk lyrisch verinnigde en wreed-fel psychologisch ontleden-
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de heeft van Van Oudshoorn's eerste boeken, al is daar de stijl minder direct en
samenvattend, gelijk uit het verschil in generatie te verklaren valt. Een manier, die
het wonderlijke vermogen heeft tot het oproepen van den zichtbaren, verzichtbaarden,
plastischen kant van het leven der indrukken in de kinderziel, gelijk bij Van Looy's
Jaapje, maar met het iets radicalere en bijna meer dierlijke in het noteren van het
zintuiglijke, dat elke vrouw in haar halfbewuste, dichter bij de natuur staande reacties
nu eenmaal zelfs op een zo sensitief, zij het overwegend visueel man vóór heeft. Een
manier die, ten slotte, het moeilijk te ontwarren, uitgebreide en door het feilloos
inzicht der intuïtie geleide gevoelsregister van Carry van Bruggen's Eva in al zijn
schakeringen beheerst, maar van techniek minder impressionnistisch, minder week
van zelfvertedering, met een groter zakelijkheid, een evenwichtiger nuchterheid, een
geduldiger onpartijdigheid ook, van de eigenste en vertrouwelijkste levensgebieden
nog een sober, van pathetiek vrijgebleven, schier wetenschappelijk panorama vermag
te geven.
De roman Geboorte eindigt in een huwelijk, maar Huwelijk is geen roman
geworden. Het is een enigszins disparate en ook van gehalte ongelijke verzameling
korte schetsen, waartussen de bindende draad zo los blijft, dat den lezer voor het
grootste gedeelte wordt overgelaten, hieruit nu zelf een beeld van de wording, bloei
en verwording van deze echtverbintenis te reconstrueren. Zelfs kan men niet zeggen,
dat de schrijfster hiertoe als bouwstof de essentiële, belangrijkste elementen heeft
aangedragen. Daarvoor bleef de keuze van de materie te toevallig, te weinig
stelselmatig, en een hoofdstuk als over den hond Tobias b.v. houdt toch nog maar
alleen uiterst zijdelings verband met het onderwerp.
Dit onderwerp wordt overigens niet zozeer door de huwelijksbetrekking zelve
gevormd, als wel door het in- en uitwendig leven, de gedachten, gevoelens,
overwegingen, handelingen, bezigheden van de getrouwde vrouw, die hier geheel
en al de centrale figuur is. Alleen in Einde, het laatste hoofdstuk, wordt de aandacht
meer onmiddellijk aan dit huwelijk en dit huwelijksprobleem gegeven, en daar
bewonderen wij weer, volkomen gewonnen, de prachtige kwaliteiten van deze auteur,
die ons zo nijpend, zo onontkoombaar, zonder één te groot woord, één vals sentiment
tot in de kern voert van deze binnenhuistragiek, en onbarmhartig de verzwegen
ellende realiseert hoe gewoonte en de kleine, dagelijkse beslommeringen langzaam
maar zeker
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ook de schoonste liefde ondermijnen en vernietigen.
De schrijftrant mist eenheid. Nu eens wordt ons de hoofdpersoon in den ik-vorm
getoond, waarbij een overmatig gebruik wordt gemaakt van de lelijke stijlfiguur ‘je
zag, je hoorde, je meende enz.’ (voor: men zag, men hoorde enz.), die mij, zo ik het
mag zeggen, bij voortduring aan een schoolopstel doet denken. Dan weer wordt zij
in den derden persoon ten tonele gevoerd. Systeem zit daar niet in, en ditzelfde
tweeslachtige en willekeurige zit eveneens aan den inhoud vast, die soms van de ‘ik’
uit is benaderd, andere keren echter dat ‘ik’ zelf tot object van beschrijving maakt.
Ware hier een bewust gewilde dooreenmenging van beide schrijfwijzen aanwezig
om een bepaald effect te bereiken, dan hadden zij, doorelkander toegepast, telkens
schier onmerkbaar in elkaar moeten overgaan. Zulks is echter niet het geval: de
toepassing geschiedt in het ene hoofdstuk zus, in het andere zo, maar wordt binnen
dat kader telkens separaat en consequent doorgevoerd, op geringe uitzonderingen na
gelijk b.v. in het hoofdstuk De Droom. Hier, als in het ganse werk, ontbreekt
scheppende samenhang.
Ik acht Internaat een voortreffelijk boek, en Geboorte een nog voortreffelijker.
Dit laatste beschouw ik zelfs als een bijzonder, mooi en interessant werk. Waren
deze twee romans niet aan Huwelijk voorafgegaan, ik zou ongetwijfeld toegeeflijker
en vriendelijker oordelen over het laatste geschrift, waarin toch zeker stellig veel te
waarderen valt. Maar zoals het geval nu ligt, wordt men als het ware bij elken regel
tot vergelijking gedwongen en dan moet men wel vaststellen, dat deze uiterst bekwame
schrijfster in aanzienlijke mate beneden haar eigen mogelijkheden is gebleven. Het
boek is minder strak, gespannen, sterk en diepgaand dan de vorige. Het vermeit zich
meer in opzichzelf heel mooie, maar overbodige beschrijvingen, die intussen b.v. in
het eerste hoofdstuk, Leven, de schildering van het kamer-aquarium tot een juweeltje
van prozakunst maken. Het geeft geen totale visie, het is minder gevoelig van taal,
en over het algemeen slordiger, slapper geschreven dan de twee andere. De
vrouwefiguur komt er veel minder duidelijk zichtbaar voor ons te leven, en haar
leven is met merkbaar minder gespannenheid en concentratie te boek gesteld. Zij
wordt ons, om een vergelijking aan de filmkunst te ontlenen, voorgesteld in een
aaneenschakeling van close-ups, die dikwijls, afzonderlijk genomen, bekoring hebben,
maar het tempo tezeer vertragen en alle overzichtelijkheid van de hoofdlijn teniet
doen.
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In een belangwekkend artikel1. verdedigt E. Straat, zich daarbij op den dichter en
essayist Gottfried Benn beroepend, de mening dat de moderne roman zich van de
psychologie moet afwenden omdat hij zijn karakter van oorspronkelijk kunstwerk
in onverstaanbaarheid en vormeloosheid zou verliezen, als hij voortging zich de
ontdekkingen der diepte-zielkunde ten nutte te maken, die anderen, op ander terrein
dan het zijne, deden. Een boek als Geboorte is daar om te bewijzen, dat deze
psychologie zozeer met het eigen algemene levensgevoel van een auteur kan
samensmelten, dat zij den roman als zodanig niet behoeft te bedreigen, te schaden
of te ontbinden. In Huwelijk echter lijkt de psychologie los op het emotionele, het
visueel uitgebeelde en het levensinzicht aangebracht en Straat krijgt gelijk, waar het
ons, om zijn woorden te gebruiken, een schoolvoorbeeld geeft van de verwoestingen,
welke de toegepaste ‘dieptepsychologie’ in de romankunst aanricht.
Bohème, de vierde roman, vertoont datzelfde disparate karakter, bij denzelfden ietwat
geïmproviseerden opzet. Alleen zijn de analytische bestrevingen, - hier wederom
losgebleven van de ontwikkelingen van het sentiment - tot een sober minimum
gereduceerd. De vaagheid, die in de vorige boeken misschien zelfs meewerkte om
toon en spheer tot een meer eigenaardig dichterlijke werking te vormen, wordt
hinderlijk hier waar een veelvuldig uitgebreider samengesteldheid van personen en
milieu tot leven geroepen moet worden. Statisch en retrospectief is de verhaaltrant,
die dit talent van nature eigen is, en het moet zich forceren om de meer
gecompliceerde beweeglijkheid van een milieu-roman met doorlopende handeling
te geven. Voorshands schiet het daarbij tekort.
Met betrekking tot den schrijftrant in engeren zin moet ik tot mijn spijt vaststellen,
dat de stijl van Eva Raedt-de Canter hier, in vergelijking met haar vroeger werk,
bedachter en meer cerebraal - in de slechte betekenis van het woord - is geworden
‘... de zon fluisterde zoete beloften, zoo ijl weliswaar en zoo schroomvallig, dat het
niet uit te maken was of het inderdaad de natuur was die herleefde dan wel het eeuwig
hopend menschenhart, dat jong blijft zoo lang het, als de eeuwig oude wereld, weer
telkens zich vernieuwen zal in jonge verwachtingen’. Is dit niet een typisch staaltje
van die voze rhetoriek, die haar bloeitijd had in de dominees-litteratuur van vóór
Tachtig, en welker omslachtige metaphorische en anthropocentrische uit-
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drukkingswijzen op het dooreenhaspelen van waarneming en redeneerzucht berusten?
Wanneer de schrijfster het heeft over de ‘grachtekom’ die ‘geglimlacht had’ tegen
de ‘blinkend gepoetste zon’, dan is dit, behalve onwelluidend, onmuzikaal proza
(door de misplaatste assonnance), een zelfde voorbeeld van wat wij vals vernuft
plegen te noemen. Van bladeren heet het, dat het ‘was of zij de ziel van den boom’
‘opteerden’. Dit is hinderlijk ongezien, evenals die andere verfoeilijk banale
vergelijking, waarin ‘het was alsof de zomer nog eens zijn grootsten rijkdom uitgestald
had, om te toonen hoe schoon het zijn kon’. En of het zo niet mooi genoeg is, daarbij
is dan nog sprake van een vensterplant die ‘zuchtte gestrekt en liet in al haar armen
de lichtende levensaderen zien waarmee zij blij den zonnezegen ontving’. Neen, deze
schrijfster kan veel beter - haar mooie eerste twee boeken bewijzen het -, en had tot
die dwaze recipiërende aderen niet haar toevlucht hoeven te nemen.
Daar komt bij, dat soms een te grote, immers volkomen artistiek-onnodige
gemeenzaamheid plotseling uit den toon valt en daardoor stoort. In den aanvang van
het 2e hoofdstuk hindert ons dit b.v., hoewel het er daar nog niet zo een vaart mee
loopt; maar juist omdat het zich daar voor het eerst voordoet en we er dus nog niet
aan gewend zijn, worden we er hinderlijk door opgeschrikt. En het vermaak, waarmee
de zeldzaam ordinaire historie van den onnozelen bruidegom in het 4e hoofdstuk
met de klaarblijkelijke bedoeling van geestigheid wordt ingevoegd - een echte
burgermans-moppigheid - kan slechts verbazing wekken bij wie den voornamen
geest der auteur uit haar vroeger werk kent. Is dit minder verzorgde in den smaak
wellicht aan een al te grote haast bij het schrijven te wijten, en komt de slordigheid
die telkens te constateren valt eveneens op rekening van die omstandigheid?
Inmiddels toont de ontwikkelingsgang van Eva Raedt-de Canter een
onoverzichtelijk beeld. Gelijk wij zagen, was haar schrijfwijze lyrisch verinnigd of
wreed-fel psychologisch, direct samenvattend en evocatief, ongemeen ontvankelijk
voor het noteren van het aanschouwelijke en het zintuiglijke. Zij werd tot de
verwikkeldste sentimenten geleid door een intuïtie, die de weke zelfvertederingen
nuchter, geduldig en onpartijdig ontweek met den koel onderzoekenden blik dier
‘curiosité’, welke echten kunstenaars van nature eigen is.
Huwelijk bood reeds die eenheid niet meer. Het was een losse verzameling schetsen,
toevallig en willekeurig saamgebonden,
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van ongelijk gehalte, waarbij de psychologie thans, los en improviserenderwijs, op
het emotionele, het visueel uitgebeelde en het levensinzicht was aangebracht,
waarmede zij in de beide vorige boeken zo innig was verbonden.
Deze splitsing van wat oorspronkelijk glanzende, ongescheiden eenheid was,
schreed verder in Bohèlme, en met haar het verval. Het scheen of de diepte-zielkunde,
die de schrijfster weleer, zonder theoretische overwegingen, had vermogen toe te
passen, in zichzelf was doodgelopen. Over bleef klein, naturalistisch schilderwerk;
voor uiterlijke typering had innerlijk doorgronden plaats gemaakt, en de op één
hoofdfiguur samengetrokken verinnigde aandacht der vorige romans werd hier als
slappe margarine dun uitgestreken over heel een milieu. De stijl, onverzorgd, droeg
van deze vergroving en vervlakking de duidelijke sporen. Goede kwaliteiten, vooral
van scherpzinnige karakteriseringen, vertoonde de begaafde schrijfster natuurlijk
nog steeds: een ondanks alles genuanceerd gebleven waarnemings- en
uitdrukkingsvermogen is haar nu eenmaal aangeboren.
Helaas echter had de ontwikkeling van het romantische naar het naturalistische,
of, om het uiteraard even onvolledig maar minder simplistisch te formuleren, van
het innerlijke naar het uiterlijke, haar diepste laagtepunt nog niet bereikt; zij heeft
zich in Ons Anneke voortgezet, waarin de mysterieuze, voldongen onmacht van de
schrijfster om haar aanvankelijke analytische bezinning te behouden een feit is
geworden. Bij alle ongetwijfeld waardeerbare en beminnelijke hoedanigheden blijft
deze roman maar een oppervlakkig bekeken geval, een rijk talent als Eva Raedt-de
Canter onwaardig. Zij heeft zich, verklaarbaar wel doch niet aanvaardbaar, in
omgekeerde richting bewogen als natuurlijk ware geweest. Zou Ons Anneke haar
debuut, Internaat haar laatste roman zijn, dan was alles in orde volgens den normalen
gang van zaken. Thans echter schijnt het introspectieve boren in de onderste
mijnschachten van het onbewuste psychische leven haar kracht verlamd en die
onderaardse gangen met gruis toegeschud te hebben, zodat we nog slechts aardige
kiekjes van den beganen grond krijgen.
De in 1935 verschenen roman Vrouwengevangenis is een boek als een nachtmerrie.
Het verhaalt de geschiedenis van Anne, een jong meisje te Berlijn in de eerste
tijden van het nieuwe bewind. Op zekeren dag
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is, gelijk bij zovelen in de buurt, op haar kamers huiszoeking gehouden. Politiek
verdacht, wordt zij in ‘Schutzhaft’ genomen en in de vrouwengevangenis opgesloten.
Nader verhoord, nader berecht wordt zij niet. Haar ervaringen en die van haar
lotgenoten, de mede-gevangenen met wie ze in aanraking komt, vormen den inhoud:
onuitsprekelijk lijden. Maar dat niet slechts passief wordt verwerkt. Met eindeloos
geduld en onverschrokken moed organiseren deze vrouwelijke gevangenen der
politieke afdeling, die weten dat hier met individueel verzet niets is te bereiken,
gezamenlijke protestacties en ten slotte een hongerstaking tegen de onrechtvaardige,
onwettige en onmenselijke bejegeningen. Kleine verbeteringen zijn dan inderdaad
het gevolg.
Een relaas alleen van onrecht en kwelling, hoe aangrijpend ook, zou eentonig,
eenvormig, vermoeiend worden. De reacties der gevangen vrouwen, haar taaie,
heldhaftige strijd om, door een met opperste energie tegen alles in veroverde,
volhardend en hardnekkig gehandhaafde eensgezindheid, ziel en lichaam althans
voor den letterlijken, algehelen ondergang te redden - deze strijd geeft den roman,
bij alle grauwe beklemming, een sterke spanning, een dramatische kracht, een
contrastwerking tussen diepste verkommering en hartverheffende geestkracht,
waardoor hij pakt en blijft boeien.
Maar het donker overheerst niettemin zozeer het licht, dat het geheel aan een bozen
droom doet denken, een vale verschrikking. Niet eens door sensationele
mishandelingen worden deze vrouwen in elk opzicht gebroken en vernietigd, maar
door een verfijnd samenstel van dagelijkse psychische kwellingen, een langzame,
onweerhoudbare ondermijning, niet te wijten aan één mens of enkele lieden
persoonlijk, maar aan de ganse toestanden, het ganse systeem dezer gevangenis, waar
een iets goedwillender directrice, die naar krachten enige kleine verlichting brengt,
uit dien hoofde al spoedig vervangen wordt.
Even plotseling als zij werd opgesloten laat men Anne, wederom zonder enig
vonnis, weer vrij. Hoe lang is zij gevangen geweest? De lezer verneemt het niet.
Maanden? Jaren? Gevoel van tijd en ruimte gaat in de gevangenis verloren.
Ontredderd, van het leven vervreemd, mensenschuw, psychisch en physiek uiterst
verzwakt dwaalt Anne door Berlijn. Dakloos ook: haar woning is gesloten, wijl men
haar niet toestond de huur te blijven betalen; al haar meubels en bezittingen zijn bij
de huiszoeking in beslag genomen. Een vriendin, die buiten op het land
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woont, vraagt haar te logeren. Daar, op de grote, zonnige hofstede, sterkt zij aan,
herstelt enigszins. Maar dit geluk duurt slechts zeer kort: onverwachts wordt Anne,
met haar vriendin en de moeder van deze, opnieuw gearresteerd. Zonder enigen vorm
van proces, zonder verhoor, zonder opgaaf van reden wordt zij, met de twee anderen,
ingesloten op het politiebureau en, na enige dagen, in de vrouwenafdeling der
strafgevangenis van de dichtstbij gelegen stad.
Hoewel geen climax meer mogelijk scheen, is hier alles nog erger dan het in de
gevangenis te Berlijn was. Zozeer anders zelfs is dit milieu, dat de schrijfster de
monotonie ener herhaling kan vermijden, door het verschil juist bij vergelijkbaarheid.
Eerst komen de drie vrouwen langen tijd samen te zitten in een smalle ruimte, later
cellulair.
De schildering van hetgeen - hier als in de Berlijnse vrouwengevangenis - den
vrouwen wedervaart, en welker hartbrekende bijzonderheden ongeschikt zijn om
hier te worden weergegeven, is in den roman telkens afgewisseld door het beeld van
de gedachten en gevoelens, het innerlijk leven, de psychologische reacties der
betrokkenen. Hoewel dit een zeer gestrenge strakheid van stijl, welke trouwens deze
auteur nooit eigen was, onmogelijk maakt, is overal volkomen vermeden wat ook
maar het minst naar weke sentimentaliteit, pathos of vals gevoel zou zwemen.
Tenslotte, na een weer niet aangeduid en ook voor den lezer niet te schatten, maar
in elk geval langdurig tijdsverloop, worden Anne en haar vriendin, om onopgehelderde
redenen - waarschijnlijk op voorspraak van een der beambten - volkomen onverwachts
vrijgelaten. Hiermede eindigt de roman abrupt gelijk hij begon, want van Anne's
leven vóór haar eerste arrestatie wordt niets verteld.
Is dit een politieke roman? De hoofdpersoon is communiste, en in enigerlei vorm
revolutionnair is ook het merendeel der politieke gevangenen, wier idealisme, strijd
er verzet, wier gevoelens en wier schokkende ervaringen hier te boek gesteld zijn.
In dien zin zou het antwoord dus bevestigend kunnen luiden. Maar dit is een te
uiterlijke onderscheiding, n.l. naar het onderwerp. En daarom dient tevens te worden
vastgesteld, dat men Vrouwengevangenis niet als een tendenz-roman kan of mag
beschouwen. Daar is het teveel kunstwerk voor. Anders gezegd: de artistieke aandacht
en verbeelding deden het ontstaan (welke sympathie of keuze ook de keuze van het
gegeven bepaalde). Deze beide
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verwerkten de materie, beheersten de uitbeelding, creëerden mensen, - en niet
afzonderlijk en primair de opzet of de zucht om propaganda voor of tegen iets te
maken, om iemand te bekeren. De schrijfster is nergens zelf aan het woord, plaatst
zich niet, betogend, tussen haar personnages en den lezer.
Ongetwijfeld zal ook zo, misschien juist zo, het boek een sterken indruk maken
door wat het laat zien, maar het is de kunstenares, die dezen indruk wekt, niet de
propagandiste. Heeft een aan het tijdsbeeld ontleende litteratuur niet gelijk recht van
bestaan als een meer egocentrische? Ongetwijfeld. Omdat deze roman tot de litteratuur
gerekend mag worden krachtens zijn kunstwaarde, mag hij als zodanig niet alleen
of vooral worden gequalificeerd als strijdschrift tegen toestanden.
Wel moet worden erkend dat lectuur van dit genre niet enkel aesthetisch werkt,
en dat het onmogelijk is, haar ‘inhoud’ buiten beschouwing te laten. Doch dan dient
tevens te worden vastgesteld, dat dit resultaat werd bereikt met de middelen der
kunst. De verontwaardiging, door dien inhoud bij ieder weldenkende gewekt, is van
menselijken aard, welke politieke overtuiging de schrijfster of haar personen ook
toegedaan zijn. Bij iedere andere maatschappij, bij elken anderen staatsvorm, waar
dezelfde ten hemel schreiende gebruiken zich voordoen, zou diezelfde
verontwaardiging den lezer bevangen zo zij op dezelfde wijze werden uitgebeeld.
Alweer: omdat dit een kunstwerk is en geen propaganda-geschrift tegen een bepaald
regiem. De bijzondere rol welke, als gezegd, de inhoud in een roman als dezen speelt
doet inmiddels vanzelf andere vragen rijzen: is dit alles waar, zijn deze feiten juist?
Deze kwestie is al wel vaker aan de orde gesteld wanneer hedendaagse letteren er
door de schildering van actuele gebeurtenissen aanleiding toe gaven.
De romanschrijver, in tegenstelling tot den journalist, heeft het recht, ja, den plicht
tot ‘fiction’, tot rangschikking, verwerking, verdichting van zijn feitenmateriaal. Hij
heeft zich niet angstvallig aan de historische gebeurtenissen der werkelijkheid te
houden. Maar - hij mag van die werkelijkheid de wáárheid niet vervalsen. Kan dan
die ‘fiction’ geen voorwendsel tot ‘gruwelpropaganda’ zijn? Neen; want juist de
litteraire houding wijst hier tegenover het litteraire werk den weg. Zij zal
onmiskenbaar en onbevoordeeld het accent van oprechtheid kunnen onderscheiden,
gelijk een muzikaal mens den zuiveren toon; even stellig en onbedrieglijk zal zij de
onwaarachtigheid beluisteren in den stemklank van den auteur die de waarheid tracht
te ver-
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buigen. Dat is het voorrecht der veel gesmade aesthetica.
Zij is aldus de enige maatstaf, maar afdoende. De methoden, de toestanden, de
feiten, in een boek als dit beschreven, kunnen wij niet objectief controleren. Dat
behoeft ook niet. Het gaat er niet om, of zij juist zó zijn gebeurd: wanneer hun wezen,
hun geest, hun diepere, algemener waarheid in deze voorstelling op bedrog berustte,
hadden wij reeds op zuiver letterkundige gronden het alarmsignaal gehoord en reeds
op diezelfde zuiver letterkundige gronden het boek als een vod kunnen verwerpen.
Niet in haar feitelijkheid, maar in haar waarheid verdraagt nu eenmaal de echte kunst
de valse partijdigheid, de huichelarij, den bedrieglijken toeleg niet welke in het leven
nog wel eens verhuld kunnen blijven. Ten onrechte beklaagt Multatuli zich telkens
in de aantekeningen achter den Max Havelaar erover, dat men dit werk alleen maar
‘een mooi boek’ noemde. Zonder die aesthetische waardering ware nooit de befaamde
‘rilling’ door het land gegaan!
Men gevoelt in Vrouvwengevangenis dat Eva Raedt-de Canter er niet naar heeft
gestreefd een door subjectieve tendenz verwrongen voorstelling ingang te doen
vinden. Met grote onpartijdigheid doet zij telkenmale ook het licht vallen op die
beambten, bewaarsters, overheidspersonen omtrent wie iets goeds kan gezegd worden,
die vriendelijk, welwillend, humaan en meelijdend zijn, al zijn ook dezen aan de
voorschriften en reglementen, en aan de economische en politieke noodzakelijkheden
en mogelijkheden gebonden. Ook zijn alle politieke gevangenen niet edel of heldhaftig
solidair. Sommige zwakkeren verraden b.v. de hongerstaking. Gegeven de emotie,
waarmede de schrijfster zich wel in deze materie moet hebben ingewerkt, moet men
dan ook haar zelfbeheersing loven. Overigens, hoe ontstellend in haar schildering
deze vreselijke realiteit zich ook aan ons moge voordoen, nieuws wordt er, na vroegere
publicaties op dit gebied, niet in onthuld.
Met het voorbehoud dat wij hierboven maakten betreffende het verschil tussen
romankunst en reportage, zou men Vrouwengevangenis dan ook ‘een onpolitiek
feitenrelaas’ kunnen noemen, een kenschets die Wolfgang Langhoff gebruikt heeft
als ondertitel van zijn Die Moorsoldaten, waarmede deze roman in sommige opzichten
kan vergeleken worden. Dat de schrijfster zozeer boven haar stof kon blijven staan
vindt wellicht mede zijn verklaring in de omstandigheid dat zij, naar ik ergens gelezen
heb, niet persoonlijk de historie van Anne heeft meege-
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maakt maar deze heeft ontleend aan de ondervindingen van de tekenaarster, die het
boek geïllustreerd heeft. Het is bijkans ongelooflijk, dat zij de scheppingskracht had
zonder eigen ervaring deze wereld zo levend in haar verbeelding op te roepen. Het
moet een bevrijding voor haar zijn geweest, na de verfijnde psychologische zelfanalyse
welke een element in al haar vroegere boeken was, zo reële gestalten buiten zich te
stellen, niet uit eigen aanschouwing maar, hoezeer gedocumenteerd, uit een innerlijk
gezicht, en, voor het eerst, met sociale belangstelling. Het lyrische in den stijl van
Eva Raedt-de Canter is thans, in deze poging tot vernieuwing, terecht naar den
achtergrond geweken. Maar haar reeds eerder ontwikkelde eigenschappen zijn haar
voor het overige zeer te stade gekomen om aan den strengsten werkelijkheidszin
vorm te geven. Haar ontvankelijkheid voor het aanschouwelijke en zintuiglijke. Haar
helderziend reageren op de sensitief geschakeerde verwikkeldheden van het
halfbewuste. Een sobere, nuchtere zakelijkheid bij het beschouwen der
vertrouwelijkste zielsgebieden.
Consequente karakterbeelding, waarbij ditmaal de in de latere romans wat al te
los van de emoties toegepaste psycho-analytische inzichten niet meer in werking
gesteld hoefden te worden, is ook in Vrouwengevangenis een factor van betekenis.
De te weinig differentiërende vaagheid, welke bij de weergeving van milieu's weleer
de beweeglijkheid van het beeld wel eens schaadde, is hier verdwenen. Het psychische
is bij deze auteur een beweging, geen toestand. Wel vindt men ook thans weer nu en
dan de onnodige, schier platte gemeenzaamheid van uitdrukking, welke aan het
realisme der weergeving niets toevoegt, en alleen maar stoort. En de, nog hinderlijker,
slordige onverzorgdheid van taal, die al zo vaak deed vrezen dat deze schrijfster te
veel en te haastig produceert, ontbreekt helaas in dezen roman ook weder niet altijd.
‘Rechtsloos’ voor rechteloos is een krasse fout, iemand die ‘zich terecht vindt’ een
onduldbaar germanisme.
Maar dergelijke bezwaren blijven klein bij de bewondering die dit grote,
beangstigende, sombere boek afdwingt, somber, groot en beangstigend als het aspect
zelf der vrouwengevangenis welke de jonge Anne opslokt. Deze roman laat een
overstelpenden, beklemmenden indruk na, waarvan men zich niet zo gemakkelijk
meer bevrijden kan.
Zijn toon heeft het accent van waarheid. Wie deze ‘waar-schouwing’ niet wil
horen, bedrijft struisvogelpolitiek; wie haar naast
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zich neerlegt en niet een keuze doet tegen dit wereldgevaar, is laf en mist gevoel van
verantwoordelijkheid voor den medemens.
1932; 1936
Eva Raedt-de Canter, Huwelijk. Amsterdam, Em. Querido's Uitgevers-Mij., 1932
Eva Raedt-de Canter, Bohème. Roman. Amsterdam, Em. Querido's Uitgevers-Mij.,
1933
Eva Raedt-de Canter, Ons Anneke. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon
Eva Raedt-de Canter, Vrouwengevangenis. Roman. Met teekeningen van Helen
Ernst. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon

Eindnoten:
1. De Groene Amsterdammer, 14 Nov. '32.

Top Naeff's ambivalentie
De litteraire figuur van Top Naeff vertegenwoordigt de typisch Hollandse dame, in
de beste betekenis. Een ruime beschaving, een evenwichtigheid die niet onbewogen,
een rustige terughouding die niet enghartig is. En bovenal: die nuchter critische zin,
welke koud en hard zou kunnen lijken voor wie niet wist dat de ingetogen beheersing,
waarachter (naar den volksaard) het gevoel zich terugtrekt, door levende
ontvankelijkheid blijft gedragen, zonder tot een houding te verstarren.
Afkeer van een tijd, waarin luidruchtige grofheid steeds meer tracht, leegte van
gemoed te bedekken, deed de schrijfster in haar Dordtse isolement in toenemende
mate terzijde en teruggetrokken blijven van contact met de litteraire cenakels. Veel
kleingeestig geijver ging zodoende aan haar voorbij, maar men kon anderzijds vragen
of de begaafde romancière zodoende niet tezeer de voeling met haar tijd verloor.
Top Naeff heeft voor twee generaties geschreven. In mijn schooljaren las men
Schoolidyllen, en ik kan mij niet voorstellen dat men dit niet meer zou lezen; men
las De Dochter (1905), De Stille Getuige (1906). In 1921 verscheen Voor de Poort,
in 1927 Letje, m.i. nog steeds der schrijfster meesterwerk, in 1932 Offers, in 1935
Het Huis in de Rij, in 1937 de novellenbundel Juffrouw Stolk. Afzonderlijke
vermelding verdient de voortreffelijke novelle Vriendin (1916). De laatste jaren heeft
mevr. Naeff ook wat verzen gepubliceerd.
Het gegeven van Offers is zeer eenvoudig, want de uiterlijke ge-
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beurtenissen zijn tot een minimum teruggebracht. De eigenlijke handeling van het
boek voltrekt zich in innerlijke processen, en is de - voor tweederde van het boek
retrospectieve - afspiegeling van een levensgang in een gemoedstoestand.
De Bordes heeft de vrouw van zijn vriend Twist lief, maar zowel hij als Madeleine
Twist hebben een fijn en ingeboren gevoel voor de oude waarden des levens, waar
de opkomende tijd steeds meer aan twijfelt en vertwijfelt: onkreukbaarheid, eer,
trouw. Het komt tussen hen dan ook tot niet meer dan een aarzelende en beschroomde
toenadering, die hun inmiddels smartelijk doet gevoelen, hoe hun lot onvervuld zal
blijven in zijn hoogste potentie. De Bordes doet afstand en gaat twee jaren lang de
wereld rondreizen. Maar deze strenge zielestrijd is voor de jonge, eenzame vrouw
teveel geweest. Zij is tot het inzicht gekomen dat haar goedaardige maar weinig
belangrijke man het offer niet waard was. Misschien heeft zij er soms zelfs wel
berouw over, te hebben gemeend dat het leven volgens de hoge en absolute maatstaven
geleefd moest worden, die haar vriend en haar een niet eerlijk verkregen geluk hadden
doen afwijzen. De Bordes verneemt bij den aanvang van zijn terugreis dat Madeleine
Twist plotseling gestorven is, en wanneer hij den vriend weervindt, die al nieuwe
trouwplannen heeft, blijkt hem dat zij een eind aan haar leven heeft gemaakt. Het
slot - ongetwijfeld het hoogtepunt der vertelling - beschrijft een wandeling van De
Bordes door de hem eens zo vertrouwde dreven, waar alles hem aan de gestorvene
herinnert. Hij hoort kinderen zingen. Zij zingen het lied van ‘Berg-op-Zoom, houd
u vroom’. Plotseling weet hij weer, dat het zo goed was, dat hun levens den goeden
weg gevolgd hebben, omdat zij gehoorzaamden aan het beste wat in hen was.
Er is een verandering te bespeuren in de werkwijze van Top Naeff, waardoor de
stijl van dit boek van dien der vorige verschilt. Een hang naar scherpe kenschets en
nauwkeurige karakteristiek gaf aan haar proza altijd een bij alle statigheid beweeglijke
en gevoelige allure, een rijkdom aan nuances, die zich in een ruim gebruik van het
bijvoeglijk naamwoord, van puntig genoteerden dialoog en meer dergelijke middelen
wisten te verwerkelijken.
Voornamelijk vergeleken bij het voortreffelijke Letje is nu echter deze roman in
zijn zinsbouw hier en daar star en log geworden. De schrijfster heeft duidelijk een
ander, een dieper en wijsgeriger soort werk willen geven dan haar vroegere, zuiver
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psychologische boeken. Zij heeft daarvoor het rijke instrument van haar taal, en de
brillante uitingen van haar werkelijkheidszin, waarin juist haar kracht lag, moeten
versoberen. Zij zocht daarmede een meer strakke, gestyleerde schrijfwijze. Zij streefde
immers thans naar de verwoording van algemene grondvormen uit het verborgen,
inwendige leven meer dan naar het zichtbaar maken van waargenomen en bijzondere
realiteit. Maar dit gaat Top Naeff niet zo goed af, en een werk als Van Oudshoorn's
In Mermoriam bewijst, hoeveel indringender een stof, vergelijkbaar met die van
Offers behandeld kan worden. De enigszins zure, droge, ontgoochelde en schrijnende
humor van Letje, de breed opgebouwde, verstilde overschouwing van gewonde
levensliefde uit Voor de Poort, zij bewogen zich beide, elk op andere wijze, in de
richting, die het meest met den natuurlijken aanleg van deze schrijfster strookt. Die
aanleg verwij dert zich weinig van het punt, waar haar nuchtere Hollandse spotzucht
en haar tedere vrouwelijke intuïtie elkaar raken. Aan deze aanraking danken wij de
zeer bijzondere kwaliteiten van haar werk. Offers echter, hoeveel treffende en
voorname eigenschappen het bezit, en al is ook daarin het meesterschap van de
schrijfster over haar taalmiddelen nog telkens te onderkennen, mist het levende dat
bijna haar ganse overige oeuvre doortrekt. Het is een constructie gebleven, die haar
bedoelingen al te duidelijk laat gevoelen. En vooral de vrouwenfiguur, Madeleine
Twist, is geen zichtbaar mens voor ons geworden. Natuurlijk moet dit verschijnsel
samenhangen met een innerlijke ontwikkeling van de schrijfster, en een vergelijking
van den geest van dezen roman zelf met dien van vroeger werk helpt ons, om ons
hieromtrent een voorstelling te vormen.
Het gezeten burgerdom en de patricische familie zijn altijd het kader geweest,
waarin Top Naeff haar mensen heeft gezet. Soms met het bijna boosaardig
leedvermaak van wie ‘inside information’ ter beschikking heeft. Soms met een
wereldwijzen en badinerenden glimlach over de dorre en bekrompen elementen die
deze deftigheid voor een deel vaak in zich bevat. Maar steeds met een achtergrond
van vergoelijking en vertedering die liet raden, hoe lief en bovenal hoezeer eigen dit
oude decor de schrijfster was.
Die achtergrond is nu met dezen laatsten roman in zover voorgrond geworden,
dat de dosering van critiek en vertedering sterk ten gunste van deze laatste is
gewijzigd. De critiek is geheel aan de sfeer van humor onttrokken, waarmee zij
samen-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

452
hing, en komt nog slechts tot uiting in den vorm van een zwakken twijfel.
De beide hoofdfiguren van Offers worden in hun gedragingen geleid door een
stoïsche reactie tegen den geest van den tijd. Welke geest overigens, gelijk vanzelf
spreekt, reeds evenzeer een traditie, een conventie vertegenwoordigt - zij het een
jongere - als die reactie zelf. Top Naeff is altijd een schrijfster geweest, wier
bekoorlijke scepsis zich op deze beide soorten van traditie richtte. In Offers heeft zij
de oudere traditie vrijwel aanvaard, en heeft haar terugwijzen van de jongere de
overhand gekregen. Voor het eerst gevoelt men daardoor in haar werk de inspanning.
De eenzijdigheid, waarmede zij hier haar karakters samenstelde, de gehele uitbeelding
daarvan, die, naar wij zagen, grotendeels indirect is, deed tekort aan de natuurlijkheid
waarin zich haar talent het gemakkelijkst en volledigst kan laten gaan.
Ook vroeger reeds is Top Naeff altijd buigzaam geweest tegenover het gangbare.
Maar in haar buigen bleef een vleugje ironie, een nauw verholen spot en een schrander
registrerende bitterheid. Het meerderheidsgevoel, waarmede zij menselijke kleinheid
schilderde, was soms hard, maar wortelde toch nog steeds in levensliefde, deernis
en begrip. Nu zij in Offers geen menselijke kleinheid, maar de ideale gestalten van
haar eigen psychische behoefte aan het absolute projecteerde, lieten deze zachtere
gevoelens haar enigszins in den steek. Het individualistische leed om eigen eenzame
hoogheid blijft er indrukwekkend, en maakt haar verhaal stellig nog tot een
buitengewoon treffende lectuur. Maar zij is beneden de aan haar begaafdheid gegeven
mogelijkheden gebleven.
Wanneer Top Naeff vroeger de karakters en het milieu tot leven riep, die haar
persoonlijk na stonden, dan deed ze dit met de dodelijk ernstige beleefdheid van wie
meedoet aan een sinds lang innerlijk overwonnen spel. Dat gaf haar werk dien
onnavolgbaar wrangen maar toch charmerenden toon, die er zo kenmerkend voor
waren. Zij was dan als een kind dat, om de stemming niet te bederven, voorgeeft,
mede op te gaan in Sinterklaas-emoties, hoewel het allang beter weet.
In dit werk echter wordt dit gangbare niet langer met ironie bejegend, maar
geïdealiseerd en verheerlijkt. Dit is oorzaak geworden van de zwakke elementen
ervan.
Naar aanleiding vooral van haar onvolprezen Letje heeft men
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Top Naeff koele, liefdeloze, wrede verstandelijkheid verweten. Ten onrechte. Wie
geneigd mocht zijn, deze misvatting te delen, zou kunnen volstaan met het lezen van
den novellenbundel Juffrouw Stolk en andere verhalen: duidelijker dan ooit blijkt
daar dat het de wegen zijn, door het gemoed gewezen, welke een scherp vernuft hier
betreedt. Ongetwijfeld moet worden erkend, dat ook dit werk van Top Naeff strikt
genomen tot de meer intellectuele kunst gerekend zou moeten worden. Men vergisse
zich echter niet in de betekenis van dezen term. Hij betekent niet, dat wij hier met
een groter intellect te doen hebben dan in het oeuvre van andere auteurs, maar dat
het intellect, naar verhouding, meer dan bij hen betrokken was in het tot stand komen
van haar geschriften. Bedachtheid en dientengevolge opzettelijkheid behoeven daarvan
geenszins meer het gevolg te zijn dan bij creaties, waarin het verstandelijk inzicht
minder collaboreerde. Bij een schrijfster als mevrouw Naeff, wier kracht het is,
mensen voor ons te doen leven, waren die fouten dan ook niet te vrezen. De rol welke
in de psychologie van haar personen de intelligentie speelt, betreft niet zozeer haar
eigen indringingsvermogen in hun zieleleven, maar veeleer de overwogen en
doordachte wijze, waarop zij dat indringen formuleert. Bij de psychologische
ervaringen van deze auteur moge uiteraard (en gelukkig!) de intuïtie de leiding
hebben, zulks is bij het uitbeelden dier ervaringen niet meer het geval. Het zielkundig
waargenome deelt Top Naeff met een gezonden, nuchter Hollandsen werkelijkheidszin
mee - en met misschien juist iets te weinig verbeelding of intuïtie in het zoeken naar
de adaequate weergeving, om niet aan de allerdiepste zielsdiepten voorbij te gaan.
Vandaar dan echter anderzijds een evenwichtigheid in den vorm, die iets klassieks
heeft.
Bovenal in de eerste en omvangrijkste van deze zeven novellen, Juffrouw Stolk,
zien wij ons geplaatst tegenover een vrouwefiguur, wier mentaliteit veel van de
genoemde dualistische kwaliteiten (uiterlijke beheerstheid en vastheid bij een innerlijk
van pijndoende luciditeit) van de auteur zelf begrijpen doet. In haar vinden wij veel
terug van de levenshouding van Kea Stolk, van wie wij blz. 21 lezen: ‘Heelemaal
duidelijk is het haar, eerlijk bekend, nooit geworden, noch uit de boekdeelen, die
haar dagelijks omringen, noch uit de confidenties, haar in den loop der jaren
toegevallen, hoe dat opeens zoo komen kon, de goederen der eeuwen in enkele jaren
verbeurd verklaard...? En tot waar die groote, zwaar gewogen verschillen gaan, welke
deze gene-
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ratie van alle voorgaanden heet (sic) te onderscheiden?’ Is de schrijfster wel geheel
vreemd aan dien wrevel (en soms zelfs dit ietwat laatdunkend onbegrip) tegenover
een ontwortelden tijd, een traditie- en piëteitloos jonger geslacht, met zijn veranderde
gevoelsreactie op vastheden, waarheden, gebondenheden van weleer? Ook in de
hoofdfiguren van den roman Offers werd die stoïsche reactie tegen den geest van
den tijd gevonden. Iets van de wrangheid ook van De Meester's
cynisch-pessimistischen aard doortrekt vele bladzijden van dit boek; doch - hoeft
het gezegd? - hoe veel beter geschreven zijn ze dan diens geschriften! Een stuk als
Het Raam is in zijn kostelijke ironie een juweeltje van schrijfkunst.
Men leide uit al hetgeen hier tot nu toe over bepaalde kenmerken van dit werk is
gezegd nu niet af, dat het hart van de schrijfster buiten spel zou zijn gebleven. Het
tegendeel is het geval. Liefde, tederheid, verzwegen innigheid, wij vinden ze in dezen
bundel meer dan wellicht in enig ander geschrift van Top Naeff. Een verhaaltje als
De Boodschap, bij alle satyrische elementen, geeft uiting aan de zuiverste
gevoeligheid; ook Gemengd Bericht wordt daar geheel van doorstroomd. Het navrante
En In Alle Menschen is in zijn schijnbare, want alleen formele, simpelheid, zo
aandoenlijk menselijk, dat de naam van een der schoonste novellen der
wereldlitteratuur, Flaubert's Un Coeur Simple, iemand daarbij onwillekeurig op de
lippen komt.
De redelijke en inzichtrijke vormgeving van dit proza behoort tot zijn intrinsieke
waarde, zodat de hoogst enkele onzuiverheden of kleine slordigheden daarin meer
detoneren dan in minder nauwgezet verzorgd werk. Waarom ‘achterna’ voor ‘achteraf’
(bl. 14)? En een constructie als deze, welke natuurlijk slechts een onoplettendheid
is, maar toch zeer stoort (blz. 17): ‘Ten tweede male gezakt voor het eind-examen
gymnasium, had zijn vader hem een plaats op zijn Bank ingeruimd’. Of: ‘...tante
Kea, aan wie... een zeker manque in deze materie waarschijnlijk moest worden
geacht’ (ibid). Aan wie? Neen: bij, of in wie!
Maar, gelijk gezegd, dergelijke lapsus blijven gelukkig hoge uitzondering. Daar
staat de bijzonder fijn bewerkte stijl tegenover, welke in schier den gehelen bundel
te genieten valt. Een stijl, wij zeiden het reeds, van rationeel afgewogen evenwicht.
Een enkele maal stijgt Top Naeff's proza boven deze reserve uit, tot een meer
geïnspireerd ontstane suggestiefheid. Zo in de passage
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(blz. 145) in Gemengd Bericht, waarin de jonge student Tom Welckers, ernstig
gewond in het ziekenhuis, - na een ongeluk door zijn schuld met een door hem
bestuurden auto waarbij een jaargenootje, Annetje Volte, omkwam - waarin deze
Welckers in zijn koortsdroom op bezoek is gegaan bij de (hem onbekende) ouders
van het verongelukte meisje: ‘Den dag daarop lag hij klam en afgemat van dit
wanhopig bezoek, na-huiverend bij de herinnering aan die donkere, naar schimmel
en verlepte rozen ruikende tuinkamer, waar zij tegenover elkaar hadden gezeten op
drie rechtleunige stoelen; de vader en moeder van Annetje Volte en hij, met open
monden, waar geen geluid uitkwam. Figuren, als uit een panopticum, waarbij men
doodelijk zou schrikken indien een van hen een ooglid bewoog... Een stilzwijgende
confrontatie, des te verschrikkelijker door dit zwijgen, verwijtloos, en als naar den
letter: verstomd van smart’. De intellectuele formulering van den laatsten zin en de
artistiek aanschouwelijke conceptie der voorafgaande zijn hier tot een volkomen
aaneengesloten geheel ten innigste saamgesmolten. Welk een bewonderenswaardige
oplettendheid en verbeelding!
1932; 1937
Top Naeff, Offers... Amsterdam, Van Holkema & Warendorf's Uitg. Mij., 1932
Top Naeff, Juffrouw Stolk en andere verhalen. Amsterdam, Van Holkema en
Warendorf, 1936

R.C. Muschler, of éénoog koning
Wij kunnen als belangstellende tijdgenoten niet anders doen dan constateren, dat bij
de vele nieuwe namen, onder het huidige bewind als karakterestiek voor de nieuwe
kunst van het Derde Rijk naar voren geschoven, voorzover voorlopig te overzien is
wellicht alleen die van Ernst von Salomon den indruk maakt, genoeg betekenis te
bezitten om langer dan een conjunctuur-periode en ook buiten de eigen landsgrenzen
waarde te behouden. En zelfs dat is niet zeker.
Het zijn niet alle nieuwe namen voor welke thans in Duitsland eensklaps meer
aandacht wordt gevraagd. Ook auteurs, die reeds vele publicaties achter den rug
hadden, doch niettemin vrijwel onbekend gebleven waren en tot nu toe geacht werden
te behoren tot het tweede plan, brengt men thans opnieuw en te-
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genover hun onttroonde en verjaagde collega's op den voorgrond. Dit is ook
begrijpelijk; behalve principiële en propagandistische, bestaan daarvoor zuiver
practische gronden. Een groot aantal schrijvers immers, onder wie de beste en
vermaardste, is bij de tegenwoordige constellatie plotseling geëlimineerd. De
mogelijkheid van selectie is derhalve uitermate veel geringer geworden. Is het te
verwonderen, dat men er zich bij een zo beperkte keuze dan maar mee tevreden moet
stellen, aan het numeriek zo veel mindere, dat in aanmerking komt, nu ook kwalitatief
maar wat gemakkelijker maatstaf aan te leggen, en te nemen wat men krijgen kan?
Nu is het bespreken van een roman met grote en karakteristieke fouten nuttig,
omdat het ons een waarschuwing tot critische praedispositie geeft, die ons ook de
voze, zwakke, verwerpelijke elementen doet opmerken in de geslaagder en meer
waardeerbare werken waarin wij, gewapend nu, dezelfde feilen, dezelfde mentaliteit
gecamoufleerder of zelfs overwonnen terugvinden. De neiging tot afgetrokken
overspiegeling, die een in den grond reeds inferieur werk eerst recht geheel
verwerpelijk en ongenietbaar maakt, leert ons dan ook een groter opmerkzaamheid
ten aanzien van zekere analoge onaanvaardbare factoren in litteraire meesterwerken.
Vooral de Duitse letteren hebben van deze neiging te allen tijde artistieke schade
geleden. Een in den boven omschreven zin leerzame verwoesting heeft zij aangericht
in den van huis uit al niet prijzenswaardigen roman Die Tänzerin Jehudi die, boordevol
handeling, zo dood als een pier is gebleven. Hij vertoont den aanvechtbaren kant van
de Duitse kunst in het algemeen (die evenals elke andere op bepaalde gebieden meer
kansen heeft te stranden dan op andere), en doet dit, door dien te vergroven en te
overladen, op schier caricaturale, doch in elk geval juist daardoor zeer instructieve
wijze. De hang naar zwaarwichtige abstrahering immers is hier oorzaak geworden,
dat de schrijver in plaats van levende, omlijnde mensen een groep redeneerzuchtige
marionetten heeft bijeengebracht, wier voornaamste levenstaak en taak in den roman
het is, den hoofdpersoon - niet de danseres Jehudi maar professor Lorenz Beatus te verheerlijken, in wien de auteur blijkbaar weer, op zijn beurt, als in een wensdroom,
zijn eigen gesublimeerde ideale zelf heeft willen verheerlijken. Een ideaal intussen
en een ‘zelf’, die ons niet aanstaan.
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Maar laten we bij het begin beginnen. De echtgenote van voorzegden Lorenz Beatus
maakt een botsing mee van een autobus, die na die botsing in brand raakt en te water
rijdt. Haar medepassagiers worden ernstig gewond of komen om. Sera Beatus echter
wordt vermist, zij is niet bij de gewonden, komt ook niet thuis, en haar lijk wordt
niet gevonden. Professor Lorenz Beatus, een door de inflatie verarmd schilder, die
alle inspiratie voor zijn werk aan zijn vrouw te danken had, is ontroostbaar. Aan haar
dood kan hij niet geloven; hij moet dus wel aannemen, dat haar verdwijnen vrijwillig
was, maar begrijpt de reden niet. Uit deze aanvangssituatie ontwikkelt zich de roman,
wiens compacte veelheid van evenementen ik hier vooral niet op den voet wil volgen,
maar waarvan ik uit den inhoud wil aanstippen, wat kenschetsend is voor den aard
van het werk.
Ik noemde Lorenz Beatus ontroostbaar, doch dit was slechts bij wijze van spreken.
Na Sera zijn er vele vrouwen in zijn leven: met Jehudi, Lucille, Siegrid, Hilde, zijn
alleen de voornaamste genoemd. Zij allen, ieder op haar manier, vereren en aanbidden
den innig voornamen, verarmden, vergeten, eens beroemden, thans miskenden
kunstenaar. Hij echter blijft serieus en leeft slechts in de herinnering aan zijn gade,
alsook voor het ingespannen streven, in zijn geldzorgen eerlijk en zonder steun te
voorzien (hij heeft zijn prachtig huis vol kunstschatten reeds voor een kleiner moeten
verlaten).
Het moet worden erkend, dat R.C. Muschler er in geslaagd is, deze vrouwen een
verschillend en elk naar haar aard onderscheiden type te geven, al zijn zij helaas,
vanwege een soort romantische gemeenplaatsigheid in de uitbeelding, niet tot
werkelijk leven gekomen. Met of zonder gevoelens die meer dan vriendschap zijn,
hebben de genoemde vrouwen gemeen, dat ze ‘sich anlehnen’ aan professor Beatus;
maar de meer ondernemenden onder haar stuiten op de vastberaden vergeestelijktheid
van den schilder. Weliswaar schildert en tekent hij bij voorkeur naar het vrouwelijk
naaktmodel, maar zijn naakten, gelijk Jehudi, zelf een zijner modellen, het zo treffend
uitdrukt, zijn ‘seelangeschmiegt’.
Deze Jehudi is de door haar passies beheerste, tijdelijk door haar liefde voor Beatus
gelouterde ‘Edeldirne’ van het boek, edelaardig (iedereen in dit werk is edelaardig)
en kunstzinnig (iedereen in dit werk doet aan kunst). Jan Drude, een oude
oorlogskameraad van Beatus, heeft twee kinderen, Rolf en Hilde. De jeugdige Rolf
wordt op Jehudi verliefd, die dan de ziele-
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grootheid zover drijft, dat ze met Hilde gaat kennismaken en, nog nauwelijks de
kamer binnengekomen, haar als volgt toespreekt: ‘Vervul ik Rolfs begrijpelijke
wensen, mejuffrouw, dan zou zijn ontwaken een breken zijn; niet, dat hij het niet
spoedig te boven zou komen, maar... deze fijne mens en kunstenaar (iedereen in dit
werk... zie boven!) - V.E.v.V.), die het leven zo vitaal opvat (...), deze lieve jongen
mag bij zijn eerste ervaring van de vrouw niet schrikken voor het vrouwelijke... Ik
ben geen wezen, dat sentiment kent...’ enz. enz., alles zeer kies en edelmoedig en bij
uitstek geschikt voor het jeugdige zusje van den jeugdigen Rolf.
Het spreekt dan ook vanzelf, dat de drie geliefden van Jehudi bijzonder en vol
karaktergrootheid zijn en haar in alles vrijlaten. Ziehier hoe ze reageren, wanneer
Jehudi hun komt zeggen, dat alles uit is, daar ze Lorenz (die overigens nog niet weet,
wat hem boven het hoofd hangt) naar het buitenland achterna zal reizen. Fred
Kernbach vraagt: ‘Ben je zeker van zijn liefde?’ Van Aug. Niessen heet het (zo intens
Duits, dat elke vertaling een verzwakking der atmospheer zou zijn):‘Sein Gesicht
wurde Granit. Tiefe Geistigkeit meiszelte den Bau seiner Züge’, niet meer en niet
minder. Dan de derde, Richard Moevius: ‘Ik wist alles,’ zei hij, ‘toen ik Lorenz
Beatus' schilderijen op de tentoonstelling zag.’ ‘Jouw weg naar het kunstenaarschap
heeft Lorenz zelf je eens geschilderd als een vervulling van den drang des bloeds in
je.’
In Italië heeft Beatus een gesprek met een treinconducteur. ‘Il duce! dat klonk als
een dankgebed. Gelukkig het land, dat zulk een leider aanhangen kan. Lorenz verdiept
zich in het gesprek, uit vrees, aan zijn terneer gebogen vaderland terug te denken.’
‘Beatus voelde den haat tegen een westelijk land opgloeien en vernam de genegenheid
zonder frases voor Duitsland’.
Maar ook door zulke politieke gesprekken met treinconducteurs ontkomt hij
inmiddels niet aan zijn nu eenmaal ietwat belachlijken doem, al maar door vrouwen
achtervolgd te worden. In Egypte ziet hij Jehudi, die hem achterna is gereisd, dansen,
ontmoet haar opnieuw en na de eerste minuten is zijn conversatie alweer pedanter
dan ooit: ‘Cultuur is een gemoedsproduct, Jehudi. Van het verstand stamt de civilisatie
af, en dat dans jij. Het harmonische ontbreekt je. De sterke scheiding van geest en
lichaam heeft het geslachtelijke geïsoleerd, en daarom heeft je dans meer een
opwindend dan een opwekkend effect’.
Met onuitstaanbare zelfingenomenheid worden de domste ba-
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naliteiten over alles en nog wat als kostbare levenswaarheden plechtig opgediend:
over de geestelijke en de ‘lagere’ liefde, over de moderne schilderkunst, over Freud,
over de tegenwoordige jeugd en honderd andere dingen. Met de ergerlijke pretentie
der oppervlakkige, lichtvaardige onkunde wordt conventioneel en grof over de actuele
tijdsproblemen geoordeeld, politiek, opvoeding, e.t.q.
Alle gesprekken zijn wee van pompeusheid. Wanneer deze mensen bijeenkomen,
hebben zij nog nauwelijks tijd gehad elkaar te begroeten, of ze storten zich overhaast
in de hogere zielsbewegingen: ‘Was macht Ihre Kunst, Fräulein Hilde?’ Iedere figuur
druipt van artisticiteit. Sera weet alles van schilderen en speelt piano. Rolf speelt
viool. Bernhard tekent ondanks zijn jonge jaren. ‘U kunt perfect stenograferen?’
vraagt Jehudi aan Hilde. ‘Ja, ook debatten in het Frans, Engels en Spaans.’ ‘Dat alles
hebt u naast uw kunst gedaan?’ - Mijn kunst, uw kunst, zijn kunst, het ligt hun allen
tot wee wordens toe in den mond bestorven. De lichtzinnige Jehudi danst en speelt
viool. Hilde hebben wij reeds bewonderd; tussen haar vader en Beatus heeft deze
intens sympathieke gedachtenwisseling plaats: ‘Wie gefällt sie dir aüßerlich?’ ‘Gute
Form zum Inhalt, Prachtmädel, hat rassige Kraft und Beseeltes zum Einzelweib.’
Deze mensen zeggen nooit gewoon: ik ga wandelen, heb je nog thee, of: het tocht
hier. Neen, elk woord heeft betrekking op een hogere psychische orde. Het is een
voortdurend indiscreet, zwoel en gewichtig doend peuteren in de eigen of elkaars
edele sentimenten, in welke situatie ook, op reis, thuis, gelukkig of ongelukkig, alleen
of gepaard: nergens anders bestaat belangstelling voor en over alledaagse dingen
kunnen deze lieden niet spreken. ‘Laat u zulke ervaringen, als zojuist deze bij mij,
in u vallen en muziek worden, dan ontstaat kunst’ verzekert de professor Rolf bij
diens eerste bezoek. ‘Lorenz' talenkennis’, heet het van een meisje uit een boekwinkel,
‘hielp haar over menig vraagstuk heen, dat ze alleen niet wist op te lossen’, want ‘ze
was met lichaam en ziel bij haar beroep’. ‘U bent kunstenaar, man van de wereld,
beheerst talen.’ En dat in een roman, waarin telkens met een mondjevol Frans gegeurd
wordt, dat dan vaak nog krioelt van de fouten (blz. 51, 101, 195). De toon van het
boek wordt gekarakteriseerd door des schilders opmerking bij een gewoon dansfuifje
in een jonggezellenhuis: ‘Zij dansen allen op rhythmen waarvan hun ziel niets weet’.
Bladzijden lang redeneert deze professor prekerig over ‘zijn
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kunst’, en wisselt van gedachten over dit aantrekkelijke onderwerp met de vele
aantrekkelijke vrouwen die, vol zorg over zijn slechte omstandigheden, zijn gezelschap
zoeken, hem vol eerbied aanhoren en van repliek dienen.
De hele geschiedenis van dezen roman is trouwens maar een voorwendsel om de
voortreffelijkheid van den held te laten uitkomen, die van louter braafheid,
sympathiekheid en hoogstaanderij volmaakt onuitstaanbaar is. Dat deze
voortreffelijkheid in iederen dialoog door iedereen met stroperige vleierij wordt
onderstreept, aanvaardt professor als hem vanzelfsprekend toekomende hulde. ‘Uw
logica is onverbiddelijk.’ ‘Lorenz, je bent een prachtkerel, als er een universiteit voor
de jeugd is, wordt jij ere-doctor.’ ‘U doorziet de mensen, zei Renate.’ De schilder
ontvangt Lucille en toont haar zijn werk. ‘Nu, vroeg hij. - Dat glanst alles met de
charme der preciositeit van Perzische miniaturen. - U heeft gelijk, antwoordde hij.’
‘Eindelijk eens een kunstenaar zonder de ijdelheid van het ogenblik, zei hij. - Zonder
de ijdelheid van het ogenblik is goed geportretteerd’, antwoordde de zelfingenomen
professor natuurlijk. ‘U bent een volkomen rein man, professor, antwoordde zij, en
dat doet goed.’ ‘U zit als vastgegoten op het paard, zegt Raquel.’ ‘Jij bent sterk, je
kunt de beste evenaren, zei ze. - Nooit heb ik moeite gedaan, op anderen te lijken,
Jehudi.’ De schrijver zelf doet trouwens ijverig mee in het koor: ‘De weduwe had
hem verbaasd nagekeken. Hij was een merkwaardig mens. Ze hield van zijn
temperament, zijn oprechtheid en de grote kinderlijkheid die hij behouden had’.
Hieruit is, naar ik hoop, duidelijk geworden, dat wij te doen hebben met een log,
plomp, verwaand boek, in de hoogste mate opgeblazen en onintelligent, ondenkbaar
in een meer culturelen tijd - al ware het slechts den wilhelminischen -, en een uiting
van het slechtste Duitsland.
In de novelle Die Unbekannte ontbreken politieke momenten; overigens is het werkje
zo onbeholpen en onbeduidend, dat het, gesteld dat het een debuut was, in het vroegere
Duitsland ternauwernood een uitgever zou hebben gevonden.
De onbekende is ‘L'Inconnue de la Seine’, het dodenmasker van het uit de rivier
opgehaalde meisje, van vele reproducties en afgietsels in winkel-uitstallingen
belangrijk bekender dan de meeste andere onbekenden, en dientengevolge alreeds
vaker als bron van litteraire en zelfs dichterlijke inspiratie aangeboord.
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Muschler fantaseert haar geschiedenis op zijn eigen manier, d.w.z. de meest banale.
Madeleine Lavin, wonend te Pertuis, verliest al op haar zesde jaar haar moeder; haar
vader was reeds kort voor haar geboorte gestorven. Zij komt nu bij een gestrenge,
harde tante in huis, een zekere Marceline Mignard, wier man, naar het schijnt, als
jong officier in Marokko met een verkeerd soort meisjes is uitgegaan, en daaraan is
bezweken. Vandaar bij mevrouw Mignard een zeker vooroordeel tegen de mannen
in het algemeen. Madeleine zou graag te Parijs studeren, maar tante vindt dat die
stad teveel slechtigheid bevat voor een jong meisje, zodat Avignon ervoor wordt
aangewezen.
Na den dood van haar tante, meerderjarig nu en met enig geld, kan Madeleine niet
langer weerstand bieden aan haar verlangen, - waaraan nu niets meer in den weg
staat -, Parijs te leren kennen. Zij gaat eerst nog even naar Marseille, - waarom juist
daarheen wordt niet duidelijk - om daar enige dagen in ‘een voorbereiden op het
wonder’ (van Parijs) door te brengen. Door een onbetekenend incident - zij betrapt
een zakkenroller die een handtasje rooft - komt zij in kennis met een jong Engels
diplomaat, lord Thomas Vernon Bentick, legatiesecretaris te Parijs, welke juist zijn
jeugdige Engelse bruid, Janet Jones, naar de boot brengt, die haar ouders in Egypte
gaat bezoeken en een woning zoeken. Thomas - zo mag Madeleine den knappen en
jongen man al gauw noemen, en hij haar Madeleine -, Thomas zal zijn toekomstige
vrouw spoedig daarheen volgen, doch heeft eerst te Parijs nog enige gewichtige
diplomatieke aangelegenheden te regelen.
Voorshands gaan hij en Madeleine in Marseille een beetje gezellig uit, en eten
samen. Gegeten wordt er overigens in deze tegelijk idyllisch en tragisch bedoelde
novelle aanhoudend: driekwart van alle gesprekken, gevoelens en gebeurtenissen
speelt zich aan overheerlijke maaltijden af. Hoewel ik daarvan lang geen vijand ben,
vermag mij dat hier echter maar weinig joyeus te stemmen. Want dat dit alles mis
moet gaan, ligt er duimen dik bovenop, en de narigheid, die wij al aanstonds zien
aankomen, vergalt ons het rechte genot in deze met kennis van het hotelwezen
getekende eet- en drinkgenoegens.
Wanneer blijkt, dat zij beiden naar Parijs moeten, neemt Thomas Madeleine in
zijn auto mee, na het jonge meisje, dat zich toch wel enigszins bezorgd afvraagt wat
wijlen haar tante wel van dit avontuur zou gezegd hebben, de verzekering te hebben
gegeven, dat zij hem kan vertrouwen. En hij houdt zich inder-
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daad keurig: tot meer dan een enkele kus komt het niet. De tocht gaat over Martigues,
Arles, Les Saintes Maries, Avignon (maar daar is Madeleine een beetje bang, vroegere
kennissen te ontmoeten), Lyon. Eindelijk Parijs. Alle belangstelling voor de zolang
met dromen omsponnen stad is bij Madeleine verdwenen, zij stelt nog slechts in
Thomas belang. Madeleine betrekt de logeerkamer van het secretariaat der legatie;
de huishoudster, Margery Dane, doet alles om het haar aangenaam te maken, en zij
wordt zeer verwend.
Te Parijs vangt een nieuwe serie kussen en uitgaanderijtjes aan, welke natuurlijk
voor het overige hun groeiende tederheid toch tot niets ongeoorloofds doet ontaarden.
Zo hebben zij zichzelf of elkander niets te verwijten, wanneer, alreeds na vier dagen,
Thomas moet vertrekken. Hetgeen inmiddels, het behoeft nauwelijks gezegd te
worden, het afscheid niet minder hartbrekend maakt. Madeleine, na dezen korten
roes van geluk, zal de eenzaamheid niet meer kunnen dragen: nog denzelfden avond
drinkt zij een hele fles Haut Sauternes leeg, neemt vele slaappoeders in en verdrinkt
zich in de Seine.
Het is een verdienste van deze novelle - de enige - dat zij vrij sober is, doordat de
beknoptheid van het genre den auteur dwong, wat hij te vertellen had in een snel
tempo samen te dringen. Meer goeds weet ik er met den besten wil niet van te zeggen.
De stijl, in de verhalende gedeelten niet alleen maar tot in den dialoog, is zoetelijk
en sentimenteel: deze taal klinkt wee en onecht. Wanneer de auto van den diplomaat
in de streken rondom Salins, in de Jura rijdt, schoolmeestert deze verliefde jonkman
als volgt: ‘Hier is heilig gebied. Herakles streed in deze vlakte tegen de Liguriërs,
en toen hij scheen te verliezen, hielp Zeus hem met een steenregen.’ Madeleine vraagt
dan waar de stenen werkelijk vandaan komen, en als hij geleraard heeft dat dit
overblijfsels zijn van gletschers der Westelijke Alpen uit den ijstijd, prijst ze hem
bewonderend: ‘U weet alles.’ Waarop onze onuitstaanbare Lovelace vol
bescheidenheid deze grandioze waarschuwing uit: ‘Oho, vooral niet overschatten!’
Wanneer Madeleine voor het eerst de Rhóne ziet, weet Reinhold Conrad Muschler
haar verrukking niet beter uit te beelden dan door deze theatrale uitvinding: ‘Driemaal
riep ze den naam der rivier.’ Wanneer Lovelace-Thomas over deinenden moerasbodem
rijdt, maar zij hem niettemin verzekert niet bang te zijn, daar immers hij stuurt, drukt
hij goedkeurend haar hand, met de woorden: ‘goed zo, Madeleine’, en dit in vollen
ernst!
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Het boek is doordrenkt van de conventioneelste gevoelens. Op de reis naar de ville
lumière wil Madeleine niet, dat haar metgezel voor haar betaalt. Op zichzelf heel
gewoon. Maar Muschler maakt er ophef van door haar te laten peinzen: ‘Als een
vrouw zoiets aannam, dan was ze verloren’. Niet meer en niet minder. Even muf en
stereotiep als de psychologie zijn ook de descripties: de zon wanneer de twee
reisgenoten te Avignon zijn, schuilt weg achter regenwolken, ‘maar na weinige
minuten brandde haar gouden fakkel opnieuw’. Ook in de diepzinnige soort
symboliek, waar Aaltje de baker hele boekjes over heeft, excelleert deze auteur:
Madeleine steekt een rood roosje op haar zalmkleurige japon. ‘Als een bloeddruppel,
dacht zij, en spotte de gedachte weg, omdat die dwaas was, alleen voor dichters (...)
maar het was haar bang te moede, zonder dat zij wist waarom.’
Wij hebben moeite, te bedenken dat wij niet met Courths - Mahler maar met een
anno 1934 verschenen werk te doen hebben, wanneer wij lezen - Madeleine heeft
wijn geproefd -: ‘Het druivenbloed vloot welig door haar aderen’. En nadat Thomas
van een vriend verteld heeft, die geestesziek was geworden, weet Muschler Madeleine
in dezen vorm het juiste woord te doen vinden: ‘Het moet verschrikkelijk zijn, dat
het noodlot zo iets toelaat’, verzucht ze.
Dat ook het sterk religieuze element der novelle maar werktuiglijk, als een cliché,
is aangebracht en nergens overtuigend werkt, zal na het bovenstaande geen
verwondering meer baren. Een platte vermenging van onbewuste zinnelijkheid met
bewust idealisme, gelijk zij van ouds de Duitse bakvis, als type genomen, eigen was,
blijkt uit een passage als deze, (ongenietbaar mixture van lekker vreten en zielvolheid),
welke ik zonder verder commentaar meen te kunnen vertalen: ‘Bij Michaud proefden
zij Rhône-wijnen, bij Alice den prachtigen Saumur en bij Bisson aten ze met genot
mosselen. “Binnenkort heb je genoeg plaatselijke kennis om alleen uit te zoeken”.
“Dacht je?” zei ze, en glimlachte daarbij zo teder, dat hij van het bovenaardse van
haar gelaat schrok.’ Van wijnen gesproken - ten aanzien van Parijs weet deze auteur,
die zich, als gezegd, speciaal voor culinaire geneugten interesseert, niet beter te doen,
dan bij wijze van evocatie der sfeer zich te bepalen tot de opsomming van een
onnoemelijk aantal restaurants met de bijbehorende menu's en wijnen. Dit boek had
niet Die Unbekannte moeten heten maar: Wat niet in Baedeker staat.
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Muschler's aandoenlijke geschiedenis vermag geen ogenblik te ontroeren, hoewel
op duizenderlei wijzen ook van dit oude en tot den draad versleten gegeven toch nog
iets moois gemaakt had kunnen worden - mits met talent. Waarom is deze novelle
dan zozeer mislukt? Haar beknoptheid is niet echt strak, haar idyllische zoetheid niet
echt dichterlijk, haar sensualiteit niet echt sensueel (maar de lekkerbekkerij van een
onbevleugelden, platvloersen geest), haar edele sentiment niet echt en indringend
menselijk. Echt is hier alleen de mooidoenerij. En met deze erkenning nemen wij
afscheid van Reinhold Conrad Muschler.
1933; 1934
Reinhold Conrad Muschler, Die Tänzerin Jehudi. Roman. Berlin, Paul Neff Verlag,
1933
Reinhold Conrad Muschler, Die Unbekannte. Novelle. Wuppertal-Barmen, Werner
Plaut Verlag

Bordewijk
De stijlvormen in de letterkunde hebben een eigen leven volgens eigen wetten van
ontwikkeling. Hun groei voltrekt zich met een zekere mate van zelfstandigheid, en
staat gedeeltelijk los van de bezieling en de persoonlijkheid van den maker en van
de sociale en psychologische factoren die hem mede bepalen. Dit element van
onafhankelijkheid in de verschijningen en de verschijnselen van letterkundigen vorm
en stijl is ongetwijfeld te vergelijken en verwant met dat van de taal. Ook de taal
gaat haar eigen weg en legt haar onpersoonlijke wetmatigheden op zijn minst even
sterk op aan hen, die haar hanteren, als dat zij door dezen wordt gevormd. De
vermoedelijke oorzaak is in beide gevallen gelegen in de traditie, die, ook en juist
waar men zich het sterkst en meest bewust tegen haar verzet, haar macht blijft
uitoefenen op het gebied van klank, rhythme, zinsbouw, associatie, syntactische
constructie en dergelijke, en zulks op een wijze die persoonlijk opzet, inzicht en
macht te buiten gaat. Wie een auteur historisch, sociaal of psychologisch in het kader
van zijn tijd tracht te beschouwen, mag niet verzuimen, los van den auteur die
beschouwingswijze ook toe te passen ten aanzien van de stijlproblemen en
vormaspecten van zijn werk.
De grootheid van Bordewijk is geworden uit de samenkomst van hetgeen objectief,
buitenpersoonlijk gereed lag aan litte-
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raire ontwikkeling van vorm en stijl en taalgebruik in den tijd, dat hij in Bint voor
het eerst volledig zichzelf vond, aan den enen kant, met anderzijds de bijzondere en
oorspronkelijke geaardheid van zijn persoonlijkheid en talent. Die stijlmanier, die
als conventie voorhanden was om Bordewijk tot basis te dienen, toen hij, na zijn
jeugdwerk Fantastische Vertellingen, zijn eigen gestalte vond in Blokken, Knorrende
Beesten en Bint, was de nieuwe zakelijkheid.
Pionniers zijn altijd extremisten. De jongeren, die den (nood-) zakelijken vorm
ontleend, niet voorgebracht hadden, verstarden deze, typisch Hollands, tot dogma
nog eer hij geleefd had. Naar Duits model werd de mateloos overschatte journalistieke
reportage tot ideaal voor het proza, dat uit de kolommen der dagbladen moest leren,
strak, sober, doeltreffend en ongekunsteld te worden na den gekunstelden of
gezwijmelden woordenroes van Tachtig en Tien. De geestelijke achtergrond, welke
ertoe had bijgedragen, dat het proza van de begaafdste internationale
dagblad-verslaggevers en dat der jonge letterkundigen begonnen te vrijen en een
verloving aangingen, was beider zich vernieuwende maatschappelijke belangstelling
en werkelijkheidszin. Het werd echter een wild huwelijk, maar dat eerst tot scheiding
kwam naarmate het neuswijze theoreticisme van den dorren proza-echtgenoot het
aflegde tegen de soepellevende, tintelende beweeglijkheid en natuurlijkheid der
journalistieke bruid. Daar er evenwel geen huwelijkse voorwaarden waren, bleef na
de boedelverdeling aan weerskanten nog veel van elkanders have achter. Gelijk na
de Nieuwe Gids-beweging in den dagbladstijl voorgoed iets van aesthetische
mooischrijverij was blijven hangen, bleef het nieuwe proza gericht op een meer direct
mededelende functie, een element dat van nu af aan het formele beeld der
litteratuurhistorie, globaal gezien, een verandering zou doen ondergaan.
De nieuwe zakelijkheid was gedeeltelijk te verklaren uit een toeneming van den
gemeenschapszin, een vermindering van het individualisme. Toen later dit instrument
in handen viel van grote individualistische persoonlijkheden als Bordewijk (en b.v.
in het buitenland ook Kafka) moest de van ouderdom krakende ‘nieuwe’ zakelijkheid
wel tot een interessante vernieuwing komen. De stijl bleef, wat hij in zijn extreemsten
en veroverendsten pionnierstijd geweest was: korte, afgebeten zinnetjes, helder als
glas (en even kleurloos) of als water (en even smakeloos), hard als steen, droog als
kurk. Maar de spheer en
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de stof werden door en door romantisch en zelfs morbide. Toegegeven moet worden,
dat ook reeds in haar eersten tijd deze richting, door de nawerking van het Duitse
expressionnisme, romantisch elementen had gehad; maar die waren uit een andere
mentaliteit ontstaan en van anderen aard geweest.
Een atomisering, een verbrokkeling van de werkelijkheid, ontstaan uit de neiging
haar zo naakt en onmiddellijk mogelijk te benaderen, had de oorspronkelijke beweging
tot uitdrukking gebracht. In Bordewijk's grotere en samenhangender concepties was
de zakelijkheid daarentegen juist een middel tot sterkere synthese. Het meest
indrukwekkend komt dit naar voren in den kleinen roman Bint. Dit boek raakt men
niet meer kwijt; het is in zijn gehele oeuvre datgene dat des schrijvers kernbeeld het
scherpste stelt. Na de lezing blijft de werking van deze zakelijkheid bijna als een
concreet voorwerp in ons. De geweldig dwingende kracht, waarmede ons de realiteit
gesuggereerd wordt richt zich op de dingen-zonder-meer, niet zozeer met de aandacht
op de gevoelens, maar eerder op de voorwerpen.
Maar de effecten, die Bordewijk met deze schrijfwijze vermocht te bereiken,
waren, hoewel duidelijk verwant, toch nieuw en anders. De oorzaak daarvan was
gelegen in de omstandigheid, dat de realistische methode der zakelijkheid werd
toegepast door een zo romantischen geest, een verschijnsel, dat elders in dit boek
ook bij Slauerhoff werd geconstateerd.
Het is deze paradoxale toestand, die het oeuvre van Bordewijk beheerst. Het geeft
aan zijn gehele figuur iets, waarvoor de term ‘verbijsterend’ ietwat te sterk klinkt,
en waarvoor de Fransman het woord ‘déconcertant’ heeft. Het romantische element
in Bordewijk is niet doorzichtig en ondubbelzinnig, maar van verwikkelden aard.
Zijn personen leven niet als mens, maar als typen: zij zijn meer geconstrueerd dan
waargenomen; zij zijn bedacht en zijn meer-dan-levensgroot of gedeformeerd; hun
grote suggestieve kracht berust niet op hun waarschijnlijkheid maar op hun uit des
schrijvers sterke creatieve aandrift voortgekomen vermogen, synthetisch, in grote
vlakken, in sterk sprekende lijnen, kortom bijna caricaturaal te werken. De situaties
zijn veelal eveneens bedacht; toch stoort dit zelden, want deze romantiek draagt haar
eigen compensaties in zich.
Niet onaardig soms, maar nog weinig oorspronkelijk en daardoor wat goedkoop,
was dit soort van verbeelding reeds aan te treffen in de Fantastische Vertellingen
van den jongen debuterenden Bordewijk. De onder dezen titel in drie delen bijeenge-
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brachte novellen vertoonden den duidelijken, te duidelijken invloed van Edgar Allan
Poe, E.T.A. Hoffmann en zelfs Hanss Heinz Ewers. Ook vond men hier reeds een
zekeren hang naar het monstrueuze, die als een rode draad door heel het latere werk
zal blijven lopen, en die verwantschap vertoont met bepaalde eigenaardigheden der
historische Romantiek (men denke b.v. aan Quasimodo bij Hugo).
De humoristische keerzijde (o, een zeer stiekeme, stille droge, strakke, Hollandse,
soms nauwelijks bespeurbare humor) van dit monstrueuze is de neiging tot het
anecdotisch typerende. Op gevaar af dat men den na zijn debuut-vertellingen zo
originelen Bordewijk volkomen ten onrechte voor een weinig oorspronkelijk auteur
zou houden, moet bij deze anecdotisch typerende wijze van persoonsuitbeelding
worden vermeld, dat zij soms enigszins aan Dickens, dien anderen groten Romanticus,
doet denken, een schrijver voor wien Bordewijk grote bewondering heeft.
Als derde romantisch element vertoont Bordewijk een zekere, niet diepgaande,
belangstelling in de maatschappijvormen, vooral duidelijk in Blokken, iets, waarop
ik naar aanleiding van Bint en Rood Paleis nog zal terugkomen.
De eigenlijke kern van Bordewijk's romantiek ligt echter dieper. Men ontdekt haar
eerst, wanneer men zijn werk tot heden in zijn geheel overziet en zich erop bezint,
welke gemeenschappelijke trek onthullend is voor het wezen der persoonlijkheid
van dezen schrijver. Deze romantiek berust in den grond, terwijl zij zich uit in een
schier manischen hang naar deformatie der werkelijkheid, op de behoefte macht over
deze laatste uit te oefenen, een behoefte die vermoedelijk terug te voeren is op een
in de kinderjaren ondervonden typisch romantisch gevoel van onmacht ten aanzien
van het reële leven. Het zou zeker de moeite waard zijn, deze essentieelste eigenschap
tot in onderdelen na te gaan aan de hand van een minutieus onderzoek van Bordewijks
afzonderlijke boeken. Dit zou ons hier echter te ver voeren en zelf een boek van den
omvang ener dissertatie vereisen. Hier moge volstaan worden met te wijzen op enkele
van de belangrijkste momenten.
In het boek, waarin Bordewijk voor het eerst zichzelf volledig veroverd, ontdekt
en uitgedrukt heeft, in Bint, treedt de karaktertrek reeds in een gave, rijpe, sterke en
vooral zeer regelrechte verbeelding aan den dag. Een persoon oefent een
geheimzinnige macht uit over zijn omgeving. In diepsten zin blijkt, ondanks
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de bewuste doelstellingen, deze machtsuitoefening geen ander oogmerk te hebben
dan zichzelf. Alvorens de wereld rondom aan haar greep ontglipt, doet zij afstand.
Het is veelbetekenend en hoogst merkwaardig, dat deze zelfde grondfiguur terugkomt,
in steeds andere varianten maar steeds eender, in Blokken (waar het machtsprobleem
nog door een groep gehanteerd wordt), in Bint, in Mevrouw Doom (Rood Paleis),
in La ('t Ongure Huissens), (negatief) in Amátneeks (De Wingerdrank), in Katadreuffe
(Karakter), in Starnmeer (Apollyon), in De Kok (Veuve Vesuivius), in Leeuwenkuijl
(Eiken van Dodona). Voor weinig andere kunst geldt zo sterk als voor die van
Bordewijk, dat ze (en volgens Ter Braak is dit een waarmerk voor de echtheid) op
gesublimeerde puberteit berust. Het gehele artistieke apparaat is er dan niet zozeer
op gericht den storm der oerdrift te onthullen, dan wel hem te omhullen. ‘De lezer
der voorafgegane vertellingen kan hebben bemerkt dat daar steeds eenzelfde bijmotief
komt binnengewingerd. Die rank evenwel is dor en dood’ zegt de schrijver in zijn
epiloogje tot De Wingerdrank. Bordewijk's telkens weer blijkende belangstelling in
architectuur, vooral in die van de eclectische 19e eeuw en speciaal het Victoriaanse
tijdperk, (nergens is hij suggestiever dan in de schildering van oude stadswijken en
stadsbeelden, het oude Amsterdam van Keizerrijk, het oude Londen van Apollyon,
het oude Den Haag van Veuve Vesuvius, het oude Schiedam van Verbrande Erven);
zijn belangstelling ook in, en evenzeer de reactie tegen, de verschijnselen der hevigste
maatschappelijke modernismen (Blokken, Knorrende Beesten); zijn ook in de
schilderkunst in dezelfde richting gaande voorkeur (de onheilsdreiging in het werk
van Carel Willink, Het Gele Huis) - dit alles wijst op den onuitroeibaren drang, een
stervende, chaotische wereld tot ondergang en tucht te temmen; op de dreiging van
de onmacht daartoe; op den angst, met verlangen gemengd, voor den baaierd.
De genoemde factoren hebben verstrekkende gevolgen gehad voor de psychologie
en de spheer van Bordewijk's werk. In Groot Nederland van Januari 1937
veronderstelt S. Vestdijk, dat IJzeren Agaven mede het eigen drama van dezen
schrijver behelst: de onmacht van den verbeeldingsmens tegenover een ontzielde
werkelijkheid. Dit strookt dus met mijn eigen opvatting. H. Marsman, in dezelfde
aflevering, na toegegeven te hebben dat de plastische kracht van dit proza een unicum
in ons land is, ziet in het latere werk iets dat men vroeger cerebraal
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genoemd zou hebben, het ‘speelt in een levensvreemde leegte die den indruk wekt,
dat men met een bizar verzinsel te doen heeft. Het is een mengsel van hyperrealiteit
en onwerkelijkheid, dat bij alle en geweldig-concrete beslistheid aldoor doet verlangen
naar de menschelijke spheer; vlagen van een noodlot, dat zich afspeelt in het
luchtledig, terwijl de gestalten doen denken aan een tooneelgezelschap van bewegende
panopticumpoppen, die nooit verder komen dan de generale repetitie’. Een scherper
karakteristiek geeft S. Vestdijk (N.R.C. 19 Februari '38): ‘De expansieve fantast kiest
het wereldtooneel voor zijn tafereelen; de isoleerende fantast trekt met zijn stok een
vierkant - zooals de Ouden hun “templum” afblakenden - en zegt: dit is mijn tooneel,
wat erbuiten ligt doet niet mee. Men herkent de verschillen tusschen inspiratie en
zelftucht.’ Hij ontmoet dit element van isolatie in De Wingerdrank en vindt in Bint
en Rood Paleis het motief terug van het hermetisch afgesloten kelderachtige
‘heiligdom’ dat van de overige wereld in vele opzichten is afgesneden. ‘In deze
heiligdommen, waar men niet gemakkelijk in doordringt en waar men zeker niet
meer uitkomt voordat ze met den grond zijn gelijkgemaakt, heerschen afgoden buitensporige wezens, in dimensies, die hun gebrek aan natuurlijke ruimtelijkheid
moeten vergoeden. Er worden brand- en menschenoffers gebracht volgens een
bepaalden ritus.’ ‘De geringere fantast’ - en ook op dit punt peilt Vestdijk's oordeel
dieper -‘sluit niet alleen zijn literaire sujetten, doch ook, het werkelijke leven
verwaarloozend, zichzelf in zijn bedenksel op. Het gevolg is, dat de lezer hem niet
meer gelooft. Bordewijk nu gelooft de lezer van het begin tot het einde, omdat van
het begin tot het einde de fijne, verborgen werkzaamheid van diens “sens du réel”
hem treffen moet.’
Dit een en ander neemt niet weg, dat de concepties van Bordewijk veelal een
eigenaardig mythisch karakter vertonen, waarin de ambivalentie van den schrijver
als het ware tot een bovenpersoonlijk fatum wordt gesymboliseerd. In zijn kroniek
over Karakter in hetzelfde dagblad, waarin Vestdijk scherpzinnig opmerkt dat de
hoofdpersoon, de deurwaarder Dreverhaven, zich op den zoon dien hij tevens liefheeft
in haat wreekt voor de afwijzing van den kant van de moeder, trekt hij allerlei aardige
mythologische parallellen. Dat de stijl van dit in 1938 verschenen boek voor het eerst
gekalmeerd is van barok tot een gelijkmatiger epischen en zelfs classicistischen
verteltrant is een aanduiding voor de bedoelde objectivering.
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Het was moeilijk, een meer eigenaardig soort werk onder dat van onze prozaschrijvers
aan te wijzen, dan de apartstaande en verbluffende geschriften, die Blokken en
Knorrende Beesten waren, experimenteel van karakter. Dit proza was abstract,
absoluut, puur. Het schilderde niet, het deelde niet mee, het stond ver van de gewone,
vroegere concepties van de taal als voertuig. Het vereenvoudigde, niet als de
expressionnisten of bij ons de jonge Marsman, Van Wessem of Van den Bergh deden,
maar zonder gevoelsbehoefte, in een uitsluitende bekommering om het vereenvoudigd
afgetrokkene, met nauwkeurig berekende, als het ware mathematische tendenzen.
Het benoemen der dingen met woorden leek nog een laatste en voorlopige concessie,
die aan de uiteindelijke cijferstaten of algebraïsche geheimtekens, waar aan
verstandhouding met den lezer geen tegemoetkoming meer gedaan wordt, vooraf
gaat. Het leek alles een van felle geestkracht getuigende oefening, maar waarvan zin
en doel ons verborgen bleven, en die, hoe bewonderenswaardig wellicht, vaag en
aarzelend het ‘gemoedsbezwaar’ deed opkomen: of dit niet, misschien, o heel
misschien, in den grond tegen het diepste wezen van het litteraire kunstwerk inging?
Want wat nieuwe zakelijkheid is genoemd, werd hier ad absurdum en tot in het
tegennatuurlijke toegepast. In een van zijn vele voortreffelijke maquettes van het
‘knorrende dier’ plaatst ons de schrijver voor een uitspraak, die wellicht goeddeels
ook voor zijn eigen letterkundig procédé geldt: ‘Het heeft geen eigen leven weliswaar,
maar hoe onmachtig is vaak het natuurleven. Het heeft een kunstleven van de hoogste
orde, de mensch is de schepper van zijn perfectie. Toch niet geheel. Het zou naar
aardschen maatstaf volmaakt zijn, wanneer het niet de eerste duizenden mijlen zijn
organisme moest sparen, wanneer het niet desondanks zich zoo snel uitleefde, zoo
snel tot een gammelheid inzonk, wanneer het niet zoo kwetsbaar was door uiterlijken
weerstand.’
Had Bordewijk met deze omineuze woorden wellicht niet zijn eigen vonnis
uitgesproken? De zuiver verstandelijk tot stand komende formulering van zijn
plastische notities was een cerebraal spel, overbewust, waarbij elke spontaner reactie
onberekende scheuren en breuken in den staal- en betonbouw van zijn proza zou
veroorzaken. Een zweem van menselijk verzet tegen de vermechaniseerde, doch
daarbij zeldzaam knappe uitbeelding zijner niet minder mechanische wereld deed
gevoelen, dat des schrijvers visie in aanleg tot humor of ironie ging nade-
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ren, al was zij gespeend van elk sentiment. Eerst in later werk is Bordewijk's humor
sterker gerealiseerd.
Enkele proeven van die uitbeelding mag ik mijn lezers niet onthouden. Hoe prachtig
van vormgeving is niet een uitdrukking als ‘de blinde dolkstooten van den vuurtoren’,
of een waarneming als deze: ‘de pier stak een arm en een vuist ver in zee’. Elders
ziet de auteur haar bij storm: ‘Het ingewikkeld draagstuk van de pier was met
noodverband van schuim ingezwachteld’. Een dergelijke niet bedachte, maar wel tot
gedachte verwerkte zintuiglijkheid vindt men in dezen fraaien volzin over den
strandboulevard bij avond: ‘De parade daaronder stond in strakken kalkglans, een
uit de hoogte neergestort licht, onhoorbaar vallend, zoo fijn verdeeld dat men het
tusschen de vingers kon wegwrijven’. Niemand zal ook aan deze beschrijving, scherp
concreet, doeltreffend, precies en essentieel als een scheikundige formule, zijn
waardering kunnen onthouden: ‘Toen doofden de pier en de parade en al het
buitenlicht en ging het vuurwerk zijn feeërieke ruikers naar den hemel dragen. Er
waren pijlen die regenden en pijlen die geizerden. Er waren multicolore garven, tot
vijf toe, van een zelfden stengel. Stammen rezen op en hun top sloeg uiteen tot de
palmkroon van een seconde. Tot hemelhoogte werden onzichtbare bommen
uitgeslingerd die op het onverwachtst barstten in een onmetelijk rad van kleurige
kogels, beangstigend vlakbij. Van de pier zuchtte het welbehagen hoorbaar op. (...)
bommen die samenwerkten aan figuren van een kantelende planimetrie’.
Nogmaals karakteriseert in deze laatste woorden F. Bordewijk ongewild zijn eigen
vroeger werk. Figuren van een kantelende planimetrie - was zo niet heel het proza
van dezen schrijver samen te vatten? Maar hoe uiterst talentrijk, bijzonder en nieuw
dit proza ook zij: zouden wij aan de werkelijke planimetrie, en aan de zuivere rede
der wijsbegeerte, niet beter dien hersenarbeid overlaten, die een ontzaglijke verrijking
der letteren kan zijn, mits - er iets onontbeerlijks en misschien ondefinieerbaars bij
komt?
Twee maal, in de opdracht en in het colophon, werd Knorrende Beesten een roman
genoemd. Ten onrechte, dunkt mij. Blokken kon desnoods nog op die betiteling
aanspraak maken: Knorrende Beesten, volgens engen maatstaf, mist daarvoor strikt
genomen tezeer samenhang, het karakter van een geregeld zich uiteenwikkelenden
vertellingsknoop. Met de in ons land eerste voorvechters der nieuwe zakelijkheid
had Bordewijk, zoals wij
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gezien hebben, vooral gemeen, dat het experimenteren met een pas ontgonnen
uitdrukkingswijze van het proza voorop stond. Hun psychologische drijfveer echter
die hen uit modernen werkelijkheidszin en sociaal gerichte aandacht tot
gemeenschapskunst noopte, tot romans van bedrijf en beroep, was bij Bordewijk een
andere. Hier was, zagen we, een gecompliceerder en bovenal romantischer en
individualistischer mens aan het woord, iemand wiens eigenaardige en om zo te
zeggen eveneens experimentele psychologie met de geestesgesteldheid der
nieuwzakelijke ideeën niet organisch verbonden was. Hij zocht een persoonlijk en
in wezen veel minder sociaal gevoeld gedachtenconcept in het procédé der modernste
stijlformatie toe te passen. Dit was toen reeds een algemeen, onwillekeurig toegepast,
gangbaar procédé geworden, langzamerhand geheel onttrokken aan de spheer van
strijdvraag en theoretische discussie. Zo was het veelszins (verwerkt en zonder de
scherpe kanten die het aanvankelijk had) doorgedrongen tot in de verste uitlopers
der litteratuur, die het op vaak schier onmerkbare wijze, en slechts binnen zekere
grenzen heeft veranderd.
De ware dragers echter van de levende idee dier zakelijkheid, de practische
voorvechters ervan - ook zij waren niet uitgestorven: zij bleven ermee experimenteren
en bewust op deze basis nieuwe litterair-technische en geestelijke mogelijkheden
zoeken en vinden. Zij konden als de extremisten van de zakelijkheid worden
beschouwd die, - in tegenstelling tot haar epigonen en tot hen, die zich haar invloed
niet eens bewust waren, - steeds nieuwe bronnen op dit gebied bleven aanboren.
Meer op moeizaam zoeken dan op gemakkelijk bereiken bedacht, namen ze een
vooruitgeschoven, zelfstandigen post in ten opzichte van de mogelijkheden en den
ontwikkelingsgang onzer litteratuur. Ik noem Stroman, Wagener, en, evenals dezen
regelrecht uit de journalistiek voortgekomen, Revis.
Deze laatste had in hetzelfde jaar, in 1933, een werkje uitgegeven (Gelakte Hersens)
met hetzelfde onderwerp - de auto - als Bordewijk (Knorrende Beesten). Weliswaar
had Blokken (1931) een nieuwen maatschappijvorm tot onderwerp, ongeveer zoals
later Huxley's Brave New World, Knorrende Beesten (1933) een met de moderne
samenleving zo nauw verbonden technischen factor als de auto, en wees in Bint een
nieuwe tuchtmethode van schoolopvoeding naar een sociaal doel. Maar dat alles is
niet essentieel. Het zegt wel iets, dat Bordewijk met zijn Fantastische Vertellingen
gedebuteerd heeft. Fantastisch, met
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de zakelijkheid als nieuw middel tot een geheel nieuw soort fantasie, is zijn werk in
den grond gebleven. Vergelijkt men de beide romans over den auto, Gelakte Hersens
en Knorrende tBeesten, dan treft het hoe in het eerste het zakelijke, de techniek, het
bedrijf en de onpersoonlijke, economische krachten, in de samenleving werkend,
uitgangspunt zijn, meer dan het individuele. Terwijl in het laatste een, zij 't dan
wezenlijk moderne, romantiek aan het woord is, die van deze materie alleen bet
uiterlijk aspect aangrijpt om in een adaequaat hedendaags bewerkt proza een vooral
visueel en litterair aangelegde verbeelding te doen spreken. Een verbeelding, niet
als bij Revis aan een sociale visie en aandacht ondergeschikt, maar onmiddellijk aan
een door de persoonlijkheid des schrijvers om zichzelfswil voortgebrachte fantastische
conceptie ontleend.
In Bint kunnen wij zien hoezeer de ver doorgevoerde romantische vervorming van
de werkelijkheid strikt zakelijk kan blijven, gelijk - op gans ander plan - de minutieuze
zakelijkheid in Carel Willink's schilderijen slechts beoogt, bepaalde stemmingen en
zielstoestanden juist door een verwijdering van het reële, door een spheer van moeilijk
definieerbare onwerkelijkheid op te roepen. Iets dergelijks ziet men in Kafka's romans.
Onwezenlijk en gedrochtelijk verhevigd, zowel psychologisch als visueel tot een
romantisch overdreven monsterlijkheid verwrongen gelijk op sommige doeken van
Hieronymus Bosch, is in Bint Bordewijk's visie op de werkelijkheid, en deze wordt,
dit is het curieuze, in een kort, ijskoud, nuchter, streng, droog en gedrongen proza
geformuleerd. Het is misschien deze tegenspraak tussen stof en stijl, tussen melodie
en toon, waar een zo ontstellend suggestieve werking van uitgaat. In deze uiterlijke
zakelijkheid werkt de expressionnistische koorts nog na. Ik stel mij voor dat dit
strakke, keiharde, synthetisch uitgekristalliseerde proza een langdurige voorbereiding
van waarnemen en overwegen, en in zijn technische verwerkelijking een uit
veelvuldige wordingsstaten groeiende schrijfmethode vraagt. Dit eigenaardig apart
staand, verbluffend werk kan litterairhistorisch evengoed een laat, uiterst einde als
een begin betekenen. Eerst de tijd zal het leren.
Men mag zeker de ongemeen oorspronkelijke beeldspraak van Bordewijks'
typerende vergelijkingen niet bedacht noemen. Zij berusten wel degelijk op
waarneming, die echter niet in eerste instantie om haar plastische expressiviteit doch
om de in haar besloten denkmogelijkheid is opgenomen.
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Deze fascinerende en brillante geestesarbeid leek reeds in Knorrende Beesten
vastgelopen in een uiterste, dat misschien alleen het menselijke accent miste om
meer dan gesteriliseerd te zijn. Toch is Bint daarvan geen onverdraaglijke herhaling;
er schijnt in dit wiskunstig doodgedachte wereldbeeld een begin van wijder uitzicht
te zijn gekomen omdat de humor - een soort ijzingwekkende humor trouwens waarvan ik hierboven sprak, zich hier reeds iets duidelijker achter de
onbewogendoeltreffende vormgeving heeft kunnen ontplooien. Hier waar vooral
personen de materie van het boek vormden.
Realisme is Bordewijk vreemd in dezen zin, dat de beeld- en gedachten-kracht
van zijn werk niet uitdrukkingsfunctie van een waargenomen werkelijkheid zijn,
maar van een door de verbeelding omgevormde, geestelijk geconstrueerde wereld.
De klank van dit proza hangt nauw samen met de psychologische voorstellingen,
welke het wil oproepen, en met het gezichtsbeeld dat er als associatie aan vast te
maken is. Het zijn deze elementen die, in deze volgorde ontstaan, en verenigd tot
een in kort, gespannen rhythme fel en compact, als het ware snerpend scherp proza,
in een feilloos doordachte, decoratief evenwichtige compositie samengebouwd, de
koudnuchtere, overduidelijke, maar als een panopticum uit een angstdroom vreemd
onwerkelijke wereld van den roman Bint beheersen. Een wereld, waarin warmte en
gevoel onder een helder, egaal, steenkoud licht weggestorven lijken, echter tot meerder
leven van den snijdenden, machtigen geest ener uit voorbewuste gebieden ontsproten,
beklemmende, hallucinatorische fantasie.
Dit proza komt als vorm, in zijn uitzonderlijk karakter, eerst tot stand doordien
het wordt gedragen, in zijn vormgeving, door een, met een uitzonderlijke visie
benaderde, uitzonderlijke stof. Bint is de naam van den directeur ener middelbare
onderwijsinrichting: dit is de roman van een school.
De Bree wordt er leraar, en bewonderend volgeling van den directeur, die een
soort van dictatoriaal gezag over zijn onderwijsstaf uitoefent, en een ongehoord
strenge, onverbiddelijke tucht aan de leerlingen doet opleggen. Tot leiden in staat
doordat zij tot blindelings gehoorzamen zijn getemd zullen zij, aldus wil Bint, heel
hun verder leven het kenmerk dragen, van deze inrichting afkomstig te zijn, en als
geen anderen de stof tot vernieuwing opleveren in een verwordende samenleving.
De Bree heeft zich voornamelijk te concentreren op een klas, die hij ‘de hel’ doopt,
zo onbetoombaar agressief, kwaadaardig,
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gevaarlijk en onbetrouwbaar is zij; aan haar heeft de vorige leraar zijn ondergang te
danken. Geïnspireerd, meer dan geleid door den duisteren, zwijgenden, vereerden
Bint ziet De Bree kans, deze duivels aan zich te onderwerpen. De geschiedenis van
‘de hel’ en van De Bree's strijd met haar vormt het grootste gedeelte van den inhoud.
De spanningen, door het systeem van Bint teweeggebracht, leiden tot zelfmoord
van een aan diens methode ondergaanden leerling. Bint voorziet de waarschijnlijkheid
van dezen zelfmoord, doet echter niets om hem te voorkomen: hij beschouwt die
gebeurtenis als de zuivering der school van een onevenwichtig element. Hij wil ‘een
kweek van reuzen kweken, niet wetenschappelijk, maar maatschappelijk. Het
opgroeiend geslacht zal later zeggen: “Die was van de school van Bint”. Dien zullen
zij gehoorzamen.’
Deze zelfmoord heeft een schooloproer ten gevolge, waarbij de leerlingen openlijk
in verzet komen, ruiten stukgooien, loeiend schelden, de school belegeren. Bint heeft
zijn eigen manier om het oproer te dempen: hij laat ‘de hel’ op de overige klassen
los. ‘De hel’ doet haar werk goed: in een kort, hevig gevecht is de rebellie zonder
inmenging van leraren, politie of publiek onderdrukt. De losbandigste, moeilijkste,
onbuigzaamste, onberekenbaarste klas is juist die, welke trouw blijft aan de school,
ondanks de altijd regenende straffen in saamhorigheid en erkenning met haar en haar
systeem verbonden.
Bint, de stalen, onbuigzame wils-mens, schijnt echter toch, zonder dat iemand het
merkte, innerlijk door het incident van den zelfmoord aangetast: na de grote vacantie
komt hij niet meer terug. Zijn werk, onverdelgbaar, wordt evenwel door zijn opvolger
uit den staf voortgezet.
Aan dit verhaal is, gelijk gezegd, alle realisme vreemd, niet zozeer door
onwaarschijnlijkheden dan wel doordat de beelden, die Bordewijk ons toont, niet als
uitdrukkingsfunctie ener werkelijkheid zijn gesteld maar om zichzelfs wil. Reeds
alleen de namen van de leerlingen der ‘hel’ zijn veelbetekenend voor de soort
zintuiglijke (half acoustische, half visuele) alchemie van dit proza, tegelijk irreëel
en reëel, en waarin het psychologisch uitbeeldend element geen andersoortig effect
wil suggereren dan de klank- en gezichtselementen, maar met deze tot één
overrompelend geheel zijn verbonden. Die namen zijn zo rijk aan werking dat zij de
verbeelding in een wereld van gepeins dompelen: Schattenkeinder, Kiekertak, Taas
Daamde, Whimpysin-
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ger, De Moraatz, Steijd, Van der Karbargenbok, Punselie, Heiligenleven, Te Wigchel,
Surdie Finnis, Neutebeum, Klotterbooke, Ten Hompel, Nittikson, Bolmikolke, Peert.
Ik geef expres deze opsomming van wat een onbetekenend detail zou kunnen lijken,
omdat de keus zo karakteristiek is voor Bordewijk's werkmethode. Deze namen zijn,
verbeeld ik mij, gekozen naar den klank, naar de psychologische voorstelling welke
zij vermogen op te roepen, naar het gezichtsbeeld dat er als associatie aan vast is te
maken (en dat dienovereenkomstig door Bordewijk wordt aangegeven).
Was Bint de roman der energie, Rood Paleis was het van de willoosheid. Tegen
den grandiozen achtergrond van een fantastisch lupanar, dat als centraal kenteken
van een verzinkenden tijd machtig, benauwend, paradoxaal, Amsterdam gelijk in
een verwrongen spiegel schijnt saam te vatten, en te beheersen, verrijst Henri Leroy,
de hoofdfiguur. Hij is denker, begrijper, beschouwer, en dit is zijn zin en wezen. Wat
zijn machtig en onvruchtbaar brein, door geen enkel instinct geleid of afgeleid,
doorziet, is bovenal zichzelf, en van hier uit alles waarop het zich richt. Deze geest,
lucide, zuiver, doelloos en passief in de extreemheid van zijn speelse, nutteloze, voor
geen conclusie en voor alle activiteit terugdeinzende, ongemeen scherpe zelferkenning,
is meer dan iets anders de vertegenwoordiger, het voortbrengsel der fin de siècle, en
tevens de magistrale wijsgeer, kenner, formuleerder daarvan. In deze stad, en in het,
deze stad onvergelijkelijk pathetisch, luguber, banaal en precies verzinnebeeldend
Rood Paleis, is hij het opperste zelfbewustzijn van de stervende eeuw, - de reeds
gestorven maar nog dood-levende eeuw, die zich immers voorbij 1900 voortzet tot
dit jaar 1913, waarin de roman zich afspeelt, en eerst in den wereldbrand van 1914
metterdaad dreunend en krakend ineenstort, symbolisch parallel met den brand die,
met psychologisch fatale noodzakelijkheid, dan eveneens in Rood Paleis wordt
ontstoken.
Dit centrum, waarin alle draden dezer geschiedenis steeds weer opnieuw
samenkomen en zichtbaar worden, dit monumentaal, gruwelijk, tegelijk geheimzinnig
en burgerlijk-gewoon instituut - de somma, het kort begrip van een geheel tijdvak
wordt het hier - komt in dezen roman tot onvergetelijk leven. Zowel de vele en
veelsoortige bewoners als ook, vooral, de leidster, mevrouw Doom, zijn met
ontstellende duidelijkheid getekend en laten een onuitwisbaren indruk na, alsof de
lezer hen persoonlijk ontmoet had. Het is de grote en typisch hedendaagse kunst
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van Bordewijk, dat hij dit bereikt zonder iets dat naar naturalistische milieuschildering
zweemt (gelijk bij hem ook vanzelf spreekt), louter met de meest synthetische
middelen, bijna zou ik zeggen stylerend.
De tegenhanger in aard, leven en lot van Henri Leroy, in dit met schier
mathematische preciesheid en zuiverheid gecomponeerde boek, is zijn vriend Tijs.
Deze is in bijna alles zijn tegendeel. Hij is geen contemplator: hij leeft, zonder meer,
uit zijn wil, van doel bewust. Hij wil slagen en hij slaagt, hij komt tot maatschappelijk
aanzien; hij huwt, omdat dit bij het normale bestaan behoort, dat hij onbewust vóór
alles nastreeft; de decadentie van de fin de siècle heeft op hem nauwelijks vat. Maar
groots van opzet alweer is de, onopzettelijk symbolisch, in hun verscheidenheid
gelegde diepere betekenis. Voorzover ook Tijs product is van de ondergaande eeuw
komt hij er nooit boven uit, zal hij zich nooit boven haar zieke, slappe,
intens-burgerlijke gewoonheid, smakeloosheid en banaliteit vermogen te verheffen.
Henri echter, die haar weliswaar, en met genot (en afgrijzen tevens) ondergaat, doch
volledig bewust ondergaat, ervaart ook het eerst haar doodsstrijd, beseft het scherpst
haar onherroepelijk vonnis van apocalyptische ontbinding, en daarmede staat hij dan
ook het eerst open voor het nieuwe, de nieuwe eeuw. Actief en met vrucht zal hij,
overbewust kind ener ten dode opgeschreven, psychisch reeds voorgoed
gedetermineerde generatie, of liever degeneratie, aan dat nieuwe niet meer kunnen
deelnemen. Maar hij, anders dan de onbewuste, normaal-gezonde Tijs, die staande
blijft omdat hij, dom, animaal en van twijfelzucht en verleugenende fantasie vrij,
altijd ‘naar den overkant reikte’, ziet dat nieuwe althans met open ogen en weet dat
het uur van afrekening is gekomen. Daarom ligt het ook volkomen in de rede dat hij
te dien stonde alles, zijn leven, zijn gewoonten, zijn denken achter zich gooit en
opgaat in de vernieuwende autodestructie der mensheid; dat hij - maar tot zover gaat
het verhaal niet meer - in den oorlog zal sneuvelen, wanneer hij in het
vreemdelingenlegioen heeft dienst genomen.
Het is een vreemde, huiveringwekkende, en toch geloofwaardige en geheel
overtuigende realiteit, welke Bordewijk ons binnenvoert: een realiteit, getransponeerd
niet tot onwerkelijkheid maar tot een àndere werkelijkheid. Dit andere creëert de
schrijver niet door de stelselmatigheid van een uiterlijk litterair stijlprocédé, maar
door een geringe, schier onmerkbare wijziging,
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vertekening der alledaagse spheer. Hier en daar wordt deze daardoor in haar werking
vergelijkbaar met de visionnaire wereld van Odilon Redon. ‘Er stond op de gracht’,
heet het b.v. ergens, ‘tusschen de huizen, over het water een licht van glas. De vroege
lantarens brandden diepgroen, doelloos.’ Nog minder afwijkend van de objectieve
waarneming is dit voorbeeld, waar het effect niet ontstaat door emotieve kleuring of
beeldspraak (‘diepgroen’, en ‘van glas’), maar nu alleen nog maar door selectie, door
de bepaalde, precies suggererende, essentiële keuze van het treffendste, bruikbaarste,
nodigste uit de veelheid der zinsindrukken, en van het daaraan zeldzaam nauwkeurig
adaequate, enig-juiste woord. ‘Enkele rioolratten half uit de gaten met langen naakten
staart, loom scharrelend.’ Het is niet mogelijk met eerlijker, meer zuiver-litteraire
middelen te werken.
De auteur bereikt zodoende van bladzijde tot bladzijde een langzaam en uitermate
savant opgebouwde beklemming: wij komen in den ban ener fantastisch droomachtige,
doch van de logische ervaring, psychologie en voorstellingsvermogen niet afwijkende
realiteit, welke een gehallucineerde spanning suggereert. De evocaties van
gedrochtelijke, groteske beelden, roerloos opdoemend als in een spookachtig maar
precies licht, gelijken soms, meer dan op descripties op de monstrueuze scenische
aanduidingen van een demonischen dramaturg of regisseur: ‘Een vestibule lag in een
gesmoord rood, vooral zeer donker. In het midden liep een gang tusschen kamers,
zwak licht. Opzij was de mond van een gang als een gat. Aan de andere zij zat achter
een bureau een zwijgend man’ enz. In het bijzonder dat ‘vooral’ in den eersten zin
doet aan een toneelaanwijzing denken, en verhoogt daardoor ten zeerste het dramatisch
karakter der spanning.
Rood Paleis heeft meer dialoog dan enige vorige roman van Bordewijk, en is
daardoor levendiger. Deze dialogen hebben vaak grote waarde door hun
ideeën-inhoud, en betekenen zodoende een nieuw element in het werk van den
schrijver. Tevoren toch - behalve dan in De Laatste Eer, dat echter om verschillende
redenen buiten zijn gewone oeuvre staat - heeft hij zijn eigen denkbeelden, zijn eigen
gedachtenwereld, uitsluitend indirect, in de zinrijkheid ener objectiverende verbeelding
uitgedrukt. Thans gaat hij voor het eerst uit die verzinnebeelding over tot rake
opmerkingen van onmiddellijker, dus subjectief onthullender karakter, al legt hij ze
dan zijn personen in den mond, of in de gedachten. Een voorbeeld; ‘Al die huizen,
geen
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twee eender, - waar zie je zooiets? Haast ieder een klein kunstwerk, en alles bij elkaar
een chaos, - waar vind je dat? Stampvol staat het daar van nederlandsche
onafhankelijkheid, van eigen meening, van persoonlijk getuigenis. Onze heele
volksaard, man, ligt open in die overkant’.
Ook buiten den dialoog, in de gedachtenweergeving der personen, vindt men
allerlei overdenkingen: ‘Ze’ (de ‘heeren’) ‘waren nooit beminnelijk, maar in een
goede bui waren ze wel minzaam. Ze waren de eigenlijke regenten, hoe ook de staat
werd bestuurd...’ ‘Hij geloofde aan iets nieuws. Het was zijn eenig geloof, dat van
den optimist. Hij moest iets gelooven, zoo koos hij het gemakkelijkst geloof, dat van
den optimist. Zijn decadentie vloeide over in zijn optimisme’. ‘Valsche schaamte is
een para-schaamte. Aan schaamte gaan we nooit te gronde. De para-schaamte in
foudroyante gevallen, leidt tot amok.’ ‘Ze’ (de eeuw) ‘was niet theïst en niet
anti-theïst. Ze was agnost. Na 1900 jaar kwam de menschheid terug tot het beginsel
van Socrates. Niet uit overtuiging, uit moeheid en lauwheid. Christus was geen
Verlosser meer. Hij kwam toen de menschheid al zoo oud was. Ze bestond misschien
reeds 50.000 jaar. De Verlosser kwam zeer laat. Hij kwam te laat. Zijn levenstragiek
was niet Zijn dood, maar Zijn late geboorte.’
Met een zeldzaam indringend vermogen - hoe kinderachtig lijkt nu, achteraf,
Huysmans' poging van 1884 in A Rebours - heeft Bordewijk het wezen geanalyseerd
van de, eerst in 1914 geheel gestorven, ondergaande eind-19e eeuw. Men leze b.v.
deze alinea uit het hoofdstuk Een Balans: ‘Want dit was typisch voor het fin-de-siècle,
dat het niet dacht aan een toekomst, dat het zelfgenoegzaam verteerde wat het ontving.
Het fin-de-siècle was het individu in een volmaakte rust. Want door alle dingen werd
het slechts oppervlakkig aangedaan. De twijfel, de ontucht, de para-schaamte, de
paradox, de leugen, de obsessie, de zelfontleding - dat alles was huidziekte. Het
jeukte wel even, maar men had de zalf der zelfgenoegzaamheid. Men liet den uitslag
aan anderen zien, men koketteerde er mee, het was heusch boeiend zichzelf en anderen
te bekijken.’
Het fin-de-siècle pessimisme beheerst in den gecompliceerden, daadlozen,
paradoxaal fantaserenden, decadenten, overbewusten beschouwer Henri Leroy heel
dezen roman. Hoe volkomen heeft de zo uiterst hedendaagse auteur Bordewijk in
hem het essentieelste der vorige generatie begrepen. Leroy's kracht is zijn inertie, de
inertie van een Oblomow. Maar - van
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een dialectischen Oblomow, in wien alles inert moge zijn, doch niet het denken.
‘Nog was geen grens zichtbaar aan het denken van den individueelen mensch. Er
was noodwendig een grens aan het denken der menschheid. Als er geen cataclysmen
intraden zou de menschheid te gronde gaan aan haar denken. Achter die grens kon
niets bestaan. De technische veroveringen der negentiende eeuw wezen uit, dat de
grens spoedig moest zijn bereikt.’
Men verlieze niet uit het oog, dat deze overwegingen bij den decadent Henri Leroy
opkomen: het spreekt daarom vanzelf, dat deze eenzijdige redenering het tegenwicht
over het hoofd ziet, dat in de natuur zelf gelegen moet zijn. ‘Men kan niet zeggen’,
aldus Rémy de Gourmont in Physique de l'Amour (1903), ‘dat de mensheid haar
intellectuele grenzen bereikt heeft hoewel haar lichamelijke evolutie voltooid lijkt;
maar aangezien de hoogste (supérieurs) menselijke exemplaren bijna altijd
onvruchtbaar zijn of slechts in staat tot een middelmatig nakomelingschap, is het
geval zo, dat van alle andere waarden alleen de intelligentie niet door de voortplanting
wordt overgedragen. Dan sluit zich de kringloop en hetzelfde streven (effort) loopt
altijd weer uit op hetzelfde nieuwe begin. Ook hier evenwel komen kunstmatige
middelen tussenbeide, en de overdracht der verworvenheden van het denkvermogen
(intelligence) is door allerlei toestellen betrekkelijk verzekerd. Dit mechanisme, zeer
inferieur aan dat der vleselijke voortplanting, stelt tenminste in staat, al verdwijnen
ook de verfijndste (les plus exquises) vormen der intelligentie naarmate ze opbloeien,
gedeeltelijk den inhoud ervan te bewaren. De grondbegrippen (notions) zijn
overdraagbaar, en dat is een resultaat, ofschoon de meeste nutteloos blijven, bij
gebrek aan een gevoeligheid, sterk (puissantes) genoeg om ze zich eigen te maken
en er weder werkelijk leven van te maken.’
Ik herhaal: Leroy's, de natuur uitschakelende, eenzijdigheid in zijn hierboven
geciteerde overdenking is psychologisch volkomen verantwoord. Dat is eigenlijk de
gehele roman. Maar naast zijn zielkundige kwaliteiten dankt deze zijn waarde niet
minder aan zijn vormgeving: Bordewijk heeft een eigen taalbouw, tot de grens gaande
van het neologistisch aanvaardbare. Zijn schrijfwijze berust niet, als die van Tachtig,
op plastische en muzikale bedoelingen in de eerste plaats: deze zijn er, doch ze zijn
secundair. Primair beogen deze nieuwe woordvormingen niet zozeer de uitdrukking
als wel de trefkracht te dienen, niet
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zozeer de expressie van het ervarene als wel deszelfs overbrenging op den lezer.
Vaak zijn zij terug te brengen op een streven tot syntactische bekorting: ‘Daar
pakhuisde het donker bovenuit, met de ramen gejalouzied, ook hier, of geluikt, - en
geloken’. Zo heeft Bordewijk zijn hoofdkenmerk behouden: dat van een moderne
romantiek, ééngeworden met een machtig stijlvernieuwend vermogen.
Daarbij heeft, na Bint, 't Ongure Huissens en IJzeren Agaven, zijn wereld zich
uitgebreid en, de bizarre situering in en rondom het Rood Paleis ten spijt,
veralgemeend. Het gaat hier nog wel over individuen maar, in hen, over gans een
generatie, gans een eeuw. En dat niet alleen in historischen zin, doch ook in dezen
actuelen, dat die eeuw gebeeld wordt op het punt harer ondergang, waar zij zich
tegelijk vernieuwt en overgaat in ons eigen tijdvak. Negatief leren wij onzen eigen
tijd door dezen roman kennen, zo volledig spreekt die vorige zich er in uit, die in
schier elk opzicht de tegenstelling ervan was. Het eind der vorige eeuw, zich
voortzettend in het eerste decennium der onze, krijgt hier zijn monument, sprekender
dan in één der befaamde historische familieromans onzer dames-auteurs; zij wordt
genadeloos en onbarmhartig in haar geblankette naaktheid getoond, maar toch strikt
rechtvaardig, en met niet meer haat dan liefde. Want het is de grote kracht van
Bordewijk geweest, dat hij haar, en op zo nieuwe en eigen wijze, levend voor ons
heeft opgeroepen. De aparte, grimmige humor, waarmede dit geschiedt, is een
symptoom te meer, hoezeer hij daarbij den on-ontbeerlijken afstand tot zijn onderwerp
wist te bewaren.
Veuve Vesuvius en Eiken van Dodona hebben van de zeer bijzondere en eveneens
zeer eigenaardige begaafdheid van Bordewijk weder een nadrukkelijke bevestiging
gegeven. Zijn wonderlijk vermogen, de spheer van een stad dwingend suggestief op
te roepen, is in het korte bestek van Veuve Vesuvius, gelijk in nog sterkere mate bij
Verbrande Erven het geval was, op onvergetelijke wijze gebleken; in Eiken van
Dodona is de weg, die met Karakter en Apollyon werd ingeslagen, verder afgelegd.
De psychologie en de stijl beide zijn breder, algemener geworden, de figuren leven
meer. Zeker, ook in deze beide boeken is nog rijkelijk en overwegend de bizar
romantische verbeelding aan het woord, meer dan een uitgebeelde werkelijkheid.
Maar toch is het, of de schrijver zich hier dichter beweegt in de nabijheid van de
gewone menselijke luchtlaag.
De pers heeft, evenals de critiek in het algemeen, steeds een
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ambivalente houding tegenover dezen auteur aangenomen. Afgezien nog van de
buiten-artistieke, moralistische bezwaren, waarmede in ons land de litteratuurcritiek
altijd zo snel is, is dit ook wel te verklaren. Des schrijvers mentaliteit is aan den enen
kant zeer Hollands, in de koele nuchterheid van zijn ironische of kille constateringen.
Maar aan den anderen kant is er bijna geen geestesgesteldheid denkbaar, die den
landsaard verder staat dan deze, welke spreekt uit het gedrochtelijke, barokke,
monstrueuze, naar het pathologische gerichte fantastische element, dat hier zo sterk
domineert. Voor den aandachtigen beschouwer inmiddels is ook in den zweem van
haast onnaspeurbaren humor, waarmee Bordewijk boven zijn eigen meest
schrikaanjagende verbeeldingsspinsels met helderen blik den afstand bewaart en
geen dupe is van zijn eigen angsten, toch wel een typisch Nederlandse trek. Het
demonische heeft in dit werk geen pathos. Het zet de stem niet uit; het grijnst; het
grijnst als Quasimodo en Quilp. En het grijnst niet minder over het eigen aspect dan
over dat der wereld.
Indien al over dit alles de dreiging van een ten onder gaanden tijd uitschijnt als
een vals grel licht, toch voelt men in enkele latere boeken gelijk Karakter, Apollyon
en Eiken van Dodona, dat hier iets op de algehele levensontkenning bevochten en
gewonnen werd. In zover is Bordewijk's negativisme minder radicaal dan vroeger,
iets in hem weigert, de creatief buiten zich gestelde figuren geheel los te maken van
zichzelf en daarmee van de, ik zou bijna zeggen, 19e-eeuwse, gemoedelijke,
Victoriaanse plezierigheid van het natuurlijk en aangeboren vertellen, die tot zelfs
in het diamantharde Bint nooit algeheel verloren was. De jonge Katadreuffe, aan het
einde van Karakter, de schrijver uit Apollyon, de Willink-achtige schilder uit de
Eiken, zij zullen uiteindelijk hun roeping doorzetten en vervullen.
Dat ik van F. Bordewijk niet een ten slotte opbouwend en stichtelijk schrijver heb
willen maken is echter voor den lezer van het voorafgaande wel duidelijk. Hij zou
de eerste zijn om aan zulk een beeld van zichzelf ironisch een pagina Laatste Eer te
wijden. Maar aan het einde van dit globale overzicht wilde ik toch, wijzende op deze
tweevoudigheid, die nog geen conflict in den schrijver is, aanroeren, wat misschien
tot de kern van zijn probleem behoort. Zulk een innerlijke conflictstof zou een anderen
schrijver als zodanig kunnen vernietigen. Het bijzondere van Bordewijk is, dat zij
op hem eerder creatief en aanvurend werkt. Zij kan ons nog voor de meest
onverwachte en belang-
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wekkende wendingen en ontwikkelingen stellen in een oeuvre, dat ook thans reeds
uniek is in onze letterkunde.
Uniek, want op een leeftijd dat andere kunstenaars gearriveerd en bangelijk worden,
heeft Bordewijk pionnierswerk gedaan voor onze letterkunde en een avant-garde
proza geschreven, waarin toekomstige generaties de tekenen van onze litteraire
ontwikkeling het duidelijkst zullen kunnen aflezen. In het verleden staat hij, doordat
hij een geboren romanticus is, op de toekomst loopt hij vooruit, doordat hij op de
meest stoutmoedige wijze het proza vernieuwd heeft tot zakelijkheid, beweeglijkheid,
snelheid en hard, nuchter werkelijkheidsbesef.
1933; 1949

Aantekeningen over Vestdijk's proza
S. Vestdijk is een individualistisch kunstenaar en niet bijzonder beïnfluenceerd door
de stromingen van zijn tijd. Ware dit wel het geval, dan zou zijn geestesgesteldheid
een aan het algemene getoetsten, naar algemeenheid strevenden inhoud tot een hem
artistiek zo persoonlijk mogelijk eigen vorm trachten te brengen, een op de nieuwe
litterair-technische mogelijkheden persoonlijk bevochten uiting van in den grond
bovenpersoonlijke universeelheden. Juist het omgekeerde is vast te stellen. Wat aan
hem buiten het persoonlijke uitgaat is, integendeel, zijn gebruik van letterkundige
middelen, zijn streven naar zo nauwkeurig mogelijke, duidelijke, adaequate en
ondubbelzinnige verstaanbaarheid, formulering, weergeving. Dit veralgemenende
is wat den vorm betreft zijn voornaamste preoccupatie: de uitdrukking is middel,
uitingsmiddel, en meer niet. Nooit doel, nooit absoluut. En het is daarentegen hier
de persoonlijkheid - ziel, geest, gemoed, karakter - die in haar samengesteldheid en
oorspronkelijkheid van het gangbaarst begrijpelijke en de generale lijn afwijkt: niet
de uiting dus als zodanig, maar dat donkere, onvatbare, complexe, dat, achter de
uiting, tot haar aandrijft, en dat in zijn speciale afzonderlijkheid, onherhaalbaar,
onvergelijkbaar, nooit voldoende kenbaar te onthullen, niet in die uiting maar in
zichzelf zijn ware reden van bestaan vindt. Terwijl de litteratuur van dezen tijd het
algemene zo persoonlijk mogelijk zoekt uit te drukken, is de neiging van Vestdijk,
het persoonlijke zo algemeen mogelijk uit te drukken.
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Zulk persoonlijks zetelt uiteraard meer in ziel en zinnen dan in denkbeelden (denken
immers veralgemeent), en ook bij den toch zo intelligenten Vestdijk is daarom begrip
omtrent karakter, geest en gemoed, individueelste levensstaten, primair boven
samenvattende overtuigingen. Dat begrip is middel tot artistieke eerlijkheid, tot
levensechtheid, niet tot levensbeschouwing. De uitingen van een persoonlijkheid
lijken minder stabiel naarmate ze directer zijn, daar zij de wisselende toestanden en
aspecten getrouw volgen doch, wars van verstarrende abstractie, de onzichtbare kern
van het blijvende Ik slechts indirect zouden kunnen overspiegelen. En tegen dit laatste
verzet zich die neiging tot getrouwe, niet door voorafgaande ideeën overschaduwde
benadering van datzelfde, dan toch maar alleen in zijn wisselende staten en partieel
zichtbare Ik. Zo maakt de aandrift, de persoonlijkheid op haar leven te betrappen en
dit leven voor anderen te zeggen en te tonen, die persoonlijkheid in haar blijvende
algemene wezenstrekken tot op zekere hoogte juist onzichtbaar. Want de (tot litteraire
expressie veralgemeende) gedachte kan, gelijk reeds het Bergsonisme leerde, het
vlottende leven van het speciale geval niet fixeren.
Bij Vestdijk inmiddels heeft het gevoel zijn eigen intelligentie, die het enkele
intellect niet heeft. De bijna vrouwelijke intuïtie van den kunstenaar opent hem
verblindend scherpe inzichten in het menselijk zieleleven, door middel van een
wonderlijken psychischen tastzin, en het verstand begint eerst, helder en concies, te
spreken bij het onder woorden brengen van deze blindelingse vondsten. Het
interpreteert ze en verantwoordt en rechtvaardigt ze; ze komen echter uit een diepere
laag. Des schrijvers intelligente gevoel doet de psychologische ontdekkingen, die
hij door het begrip zich bewust maakt en uitdrukt. En die uitdrukking blijft van dit
oorspronkelijk, initiërend gevoel zozeer vervuld, dat haar begrippelijkheid nergens
afgetrokken wordt, maar daarentegen steeds die verbinding van zinnen en geest
teweegbrengt, zonder welke geen kunst is.
Zijn psychologie is niet ontledend, maar synthetisch, zij geeft meer een beeld van
een eenheid dan van de haar samenstellende delen, is meer op totaliteit dan op
compleetheid gericht, en in zover dan toch ook wel weer hedendaags. Haar hierboven
reeds vermeld bijzonder vermogen, zich vrij te houden van een algemene
levensbeschouwing of denkwijze als basis en uitgangspunt, van alle gekleurdheid
door afgetrokken ideeën derhalve, geeft haar een zeer grote beeldende,
aanschouwelijke kracht,
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zonder dat deze nu speciaal in het visuele zetelt. Ook als essayist gaat Vestdijk
nergens uit van bepaalde generale opvattingen omtrent litteratuur maar weet hij steeds
door een levend en gevoelig contact met zijn onderwerp de kern van een kunstwerk
zichtbaar te maken en zo op veel in de verschijningsvormen daarvan, dat bekend
leek, een nieuw en onvermoed aspect te openen. In Terug tot Ina Damman, zijn eerste
grote prozawerk, heeft Vestdijk het inzicht gehad, zijn kracht nog niet in brede
veelheid van personen, maar vooral in sensibele, geconcentreerde verdieping van de
éne hoofdfiguur te zoeken. Deze wijze zelfbeperking heeft hem doen slagen in het
scheppen van een tot onloochenbaar, in volstrekte echtheid treffend leven gekomen
roman. Wie aldus uit het leven een authentieke essentie creëert, bevrijdt zichzelf van
het lijdelijk lot der horden, en verrijkt wie op zijn beurt uit die herschepping nieuw
leven vermag te puren. Deze roman van een jeugd is bovenal de geschiedenis van
wat in die jeugd het wezenlijke centrum was: de liefde voor Ina Damman. Die
jeugdliefde gelijkt in geen enkel opzicht op hetgeen, waarmede het woord wel
associaties zou kunnen wekken: z.g. kalverliefde. Het betreft weliswaar de verliefdheid
van een H.B.S.-jongen, maar voor die denigrerende qualificatie is geen enkele reden.
Zonder ook maar één gezwollen of plechtstatig woord weet Vestdijk te overtuigen
van de zuiverheid en rijpheid, de volwaardigheid en de diepte dezer liefde van Anton
voor Ina, het meisje dat een klas lager zit. Anton is juist door de gaafheid, de
volkomenheid, de hevigheid van zijn gevoel zo weerloos overweldigd, dat zijn
uitingen daarvan, reeds door jeugd en onervarenheid links, geremd, tot pijnlijkste
onhandigheid verlamd, nog ontoereikender en - zo men wil - kinderachtiger worden.
Dat gevoel zelf intussen is niet alleen in geen enkel opzicht kinderachtig, maar
zuiverder, waarachtiger, onvertroebelder, inniger ook en - zonder bewuste sensualiteit
- van machtiger hartstocht, dan na de ongebroken, vitale, in een storm van nauw
begrepen, nauw bewuste emoties alle zielsbewegingen meesleurende kracht der eerste
grote puberteitsliefde bij velen nog ooit later wordt geëvenaard. Dit is een liefde,
hoog en edel en voor het leven, die zo men van haar stuntelige, aandoenlijk
onevenredige exteriorisatie afziet, slechts bij de grote, geboren minnaars te vinden
is, het alles omvattende sentiment, heel het leven heiligend, heel de wereld zin gevend,
dat op dat plan maar zelden, op welken leeftijd dan ook, voorkomt, en waarvan
Platoon schreef.
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De betrekking van Anton tot zijn gestorven vader en tot zijn moeder wordt, in haar
sobere, maar pregnante schildering, een van de verklaringen voor veel in Anton's
natuur. Ook doet Vestdijk het gehele schoolmilieu, de leraren en vooral de
medescholieren, met treffende evocatie hun belangrijke rol in dit leven vervullen.
Anton heeft minderwaardigheidsgevoelens, die ons verklaard en aannemelijk worden
gemaakt; een zekere lafheid in vele opzichten is er het gevolg van, alsmede een,
daardoor passief ondergane, vijandigheid van vrijwel alle leerlingen. Een bepaalde
spottende bijnaam, dien hij verkrijgt, brengt hem, zonder weerstand tegen hun
plagerijen dat hij is, tot wanhoop, een wanhoop ontveinsd, naar binnen gedrongen,
maar steeds aanwezig, en die zijn hele eerste H.B.S.-jaar, door Anton's psychologisch
begrijpelijke, onevenredig sterke gevoelsreactie, verbittert en tot een hel maakt.
In de tweede klas komt dan zijn grote liefde voor het nieuwe meisje, Ina Damman.
De tovermacht van deze heel zijn wezen wijzigende passie - het woord, mits niet
misverstaan, is hier niet te groot - brengt een revolutie in heel zijn wezen teweeg.
De scheldnaam heeft nu alle macht verloren; de geluks-sensatie neemt het
inferioriteitsgevoel van hem af; die naam, en de houding der andere jongens zijn
thans futiliteiten, hem onverschillig. Van nature physiek niet moedig, durft hij nu
zelfs voor het eerst te vechten, als het te pas komt.
Maar diezelfde volkomenheid van gevoel geeft hem in zijn omgang met het meisje
die onvolkomenheid en potsierlijke geparalyseerdheid, waarover wij hierboven reeds
vertelden. Zij vindt zijn voortdurend terugkomende aanwezigheid - hij vergezelt haar
dagelijks van school tot het station, waar zij naar haar naburig dorp terugreist - op
den duur vervelend, en na een jaar breekt zij de vriendschap af. Hier wordt
bewaarheid, dat een zo groot, alles beheersend, puur en allerdiepst gevoel in het
leven geen grondslag kan vinden om zich menselijk te realiseren, daar het reeds een
afgesloten innerlijke realiteit op zichzelf is.
In zijn ontredderde geslagenheid en ellende, geeft Anton, direct weer door zijn
inferioriteitscomplex beheerst en dientengevolge weer slachtoffer van de daardoor
opgewekte algemene kwelzucht zijner kameraden, zich over aan de bezoedelend
ruwe, vroeg-sexuele preoccupaties in woord en daad, die ook zovelen der andere
jongens neertrekken, en waarvan hij zich tot nu toe, onder invloed van zijn liefde
met afschuw verre had gehouden, maar waarmee hij thans tracht, zijn grievende
teleurstelling in
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‘de vrouw’ te wreken. Terwijl zodoende zijn martelende uitgestotenheid en
gescheidenheid ten opzichte zijner mede-leerlingen weer wat wordt hersteld en hij
daardoor meer immuun tegenover hun agressiviteit wordt, tracht hij zich, gedreven
door den hang naar innerlijk herstel, verliefdheid op een ander meisje te suggereren,
dat niet liever vraagt dan deze verliefdheid metterdaad te beantwoorden. Eer echter
een eerste beschroomde toenadering van dien aard plaats vindt, plotseling, door een
toevallige landschapsassociatie tijdens een fietstocht, waarop hij een jaar geleden
Ina Damman naast zich had, komt hij tot het inzicht van zijn zelfverblinding en beseft,
dat zij onherroepelijk en voorgoed de enig mogelijke, enige ware liefde voor geheel
zijn verder leven is. Hij kan niet anders dan zich wederom in volle overgave op dit
enig heil concentreren, op dit rust en geluk gevend gevoel, al gelooft hij maar
ternauwernood aan de mogelijkheid van verwerkelijking van zijn onbestemde,
zwevende maar verzaligende verwachtingen in zijn verder leven, om dit grote en
onuitroeibare heen gesponnen.
Als romanschrijver ontkomt Vestdijk door de concreetheid van zijn kijk altijd aan
het gevaar, dat zijn fabel een dogmatisch en zelfs allegorisch kantje van goedkope
z.g. levenswijsheid zou krijgen. Zijn toon is niet verheven, of idealistisch of
aesthetiserend, maar veristisch, met een neiging tot het alledaagse. Immers, het
geschakeerdst persoonlijke is de grondslag, niet de bleke algemeenheid. De clinisch
exacte blik van dezen arts doet aangrijpender waarheid zien dan de vermooiing van
een uit opzettelijke schoonheidsoverwegingen ontworpen geschrift zou kunnen geven.
Verband met de litterair-technische traditie van hun tijd van ontstaan vertonen zijn
romans weinig, waarbij zij niettemin modern blijven.
Een kenmerkend symptoom van dit laatste is zijn - bescheiden verwerkte,
geëffaceerde en natuurlijke - toepassing van de dieptepsychologie. Tegenover de
psychoanalyse immers neemt Vestdijk, gelijk bekend is, een min of meer afwijzende
houding aan, althans theoretisch. Dat neemt niet weg, dat hij er als romanschrijver
methodisch van gebruik maakt, hierin handelende als degenen, van wie Flaubert in
Madame Bovary, Elémir Bourges in La Nef en Bourget in Le Disciple zeggen:
‘pratiquant la vertu sans y croire’.
De notities, waarmede de waarnemingen van de zichtbare buitenwereld worden
vastgelegd, dragen een intellectueel en daardoor veelal lichtelijk humoristisch karakter,
meer dan een zin-
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tuiglijk. Dit valt misschien toe te schrijven aan de medische opleiding van den
schrijver; zij heeft een soort ongeïmponeerde, hardnekkige koelheid van observeren,
een snelle, ervaren en als loerende belangstelling meegebracht, die soms in meerdere
of mindere mate ook eigen zijn aan zijn meest uiteenlopende medische collega's,
Aletrino, Bourget, Slauerhoff, Van Eeden, Benn, Duhamel, Romains, om slechts
enkele namen te noemen die mij op het ogenblik invallen. Zij allen hebben, ieder op
zijn manier, dit schier onbewogen doordringen in de psychische constructies, de
dooreengewonden labyrinten van het zieleleven gemeen. Hetgeen uiteraard
bewogenheid bij het bespiegelen, overzien, samenvatten of uitbeelden er van niet
hoeft uit te sluiten.
De grond van Vestdijk's indringend psychologisch vermogen is te vinden in die
onvervaardheid tegenover de nauwelijks bewuste en meestal snel weer in het duister
teruggedrongen menselijke beweegredenen en sentimenten, welke men wellicht het
best als een zekere koude, niets ontziende nieuwsgierigheid zou kunnen aanduiden.
Een onbedwingbare, penetrante, door niets verbaasde, onbekommerde, vasthoudende
en, als het woord in dit verband geoorloofd is, scheppende nieuwsgierigheid naar de
samengesteldheid van onze gevoelswijzen, gedachtengangen en reacties. Met den
dood, die in den titel van een zijner novellenbundels ‘betrapt’ heet, kan men zeggen
dat deze auteur het heimelijkste leven heeft betrapt tot in de schuilhoeken der ziel,
in zo geraffineerde schakeringen als slechts een overgevoelig en vlijmscherp vernuft
zich bewust kan maken. De emotionele indrukken en zielkundige waarnemingen
weet de schrijver op onnavolgbare wijze te projecteren, zonder dat daarbij meer dan
het functioneel en technisch nuttigste en nodigste regelrecht aan de wereld der
zintuiglijkheid wordt ontleend. Deze curieuze geest met zijn sensibelen tastzin is zo
innig gehuwd met de beelden die zijn bewustzijn vervullen en met zijn tot den grond
borende ervaringsmaterialen, waarmee hij samengroeide, dat hij volbrengt, wat steeds
het uitsluitend geheim der minnaars en der kunstenaars zal blijven: het scheppen van
leven. In hoge mate autobiographisch materiaal en eigen jeugdherinneringen
gebruikend, vooral waar deze ontstaan in het gebied van den eroos en de puberteit,
dwingt hij bewondering af doordat hij zich toch nimmer zichtbaar tussen den lezer
en het leven plaatst. Dit vermogen tot objectivering maakte, dat hij zich - evenals
ikzelf - als redacteur van Forum nooit ideologisch tot de dogmatische die-hards dier
groep rekende.
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Vestdijk is veelzijdig, en dat uit zich ook hierin, dat hij zich niet op een bepaalden
schrijftrant heeft vastgelegd. Met enige overdrijving zou men kunnen zeggen dat elk
der zes novellen van ongelijke lengte, die in den novellenbundel De Dood betrapt
zijn samengebracht, haar eigen stijl heeft, gegroeid, via den zichzelf op de hierboven
uiteengezette wijze wegcijferenden auteur, uit het gegeven zelf.
Het Veer, dat den stervenden melaatse - het verhaal speelt in 1348 - aan boord
verborgen houdt: de overtocht en de ontdekking worden in een toon van haatdragend,
honend leedvermaak verteld door den zwerver, die een bijgelovige vrees inboezemt
en aan wien men het boze oog toeschrijft; ook houdt men hem voor den duivel, een
veronderstelling die hemzelf voorlopig nog te kras is.
Drie van Tilly heeft denzelfden inslag van wreedheid, zo typisch voor Vestdijk,
maar is uitvoeriger, in levendig tempo. In den dialoog is de dramatische spanning
prachtig opgevoerd, tot naar den grootsen, als spotzieken, met verantwoorde
rhythme-vertraging van het proza feilloos een noodlottige, met moord eindigende,
weerloze mijmering van enige seconden suggererenden anticlimax van het slot. De
novelle schildert de gruwelijke marteling, welke drie plunderende krijgsknechten
een boer doen ondergaan, om een door hem verborgen gewaanden schat op het spoor
te komen. Nadat de boer bezweken is komt het kleindochtertje binnen; de troebele
vermenging van de spheer van bloed en erotiek, in heel dezen bundel ondergronds
aanwezig, is hier duidelijk voelbaar. Het kind belooft, de plaats te wijzen waar de
schat begraven ligt, zet met intuïtieve vrouwenlist door enkele onmerkbare woorden
en gebaren de drie, die elk haar en den schat voor zich alleen willen hebben, tegen
elkaar op, en wanneer daardoor twee gedood zijn velt zij den laatsten met een
pistoolschot.
Weer anders van manier is het waarlijk magistrale Parc-aux-Cerfs, de grootste
novelle van omvang maar ook van greep, en zeker de beste in dezen bundel, een der
beste tevens die wij in heel onze novellenlitteratuur kennen. Een minnarij van den
Zonnekoning met een ‘élève’ van het Parc-aux-Cerfs, en de ontdekking van een
daarbij op hem beraamden aanslag die, later, geen aanslag geweest blijkt te zijn. Dit
alles tegen de breed maar concies getekende wereld van Versailles. Een Lodewijk
en een Versailles, welke met zo huiveringwekkende magie levend voor ons worden
gemaakt, dat men voortdurend vergeet, over

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

490
historische mensen en voorvallen te lezen. Want deze toverkunst van Vestdijk heeft
ruimte en tijd opgeheven: hier en nu, onder onze ogen, spelen de gebeurtenissen zich
af. En zo volkomen wordt des konings ook allerverborgenste gedachten- en
gewaarwordingsleven voor den lezer verwerkelijkt, dat hij kan wanen zelf in diens
huid te zijn gekropen. Deze zwoele, verwikkelde en geperverteerde erotiek, tot in
haar kleinste nuances genadeloos doorlicht, behoudt niets vreemds, niets ziekelijks,
niets uitzonderlijks meer, door het superieure begrip waarmede de natuurlijke
noodzakelijkheid van elk harer mouvementen onthuld en de onweersprekelijke
menselijkheid van deze tot haar naakte gedaante blootgelegde ziel voelbaar, zichtbaar
en algemeen, bovenpersoonlijk, ervaarbaar zijn gemaakt. Tot welke rijke schakeringen
blijkt hier Vestdijk's proza in staat, dat alle wendingen, tussentinten en verbluffende
associaties, dialoog en beschrijving, grimmigen humor en getrouwste afspiegeling,
dramatische spanning en snijdenden zelfinkeer zo nauwkeurig volgt, verbeeldt en in
meesterlijke, gemakkelijke taalbeheersing objectiveert, dat het zich bij zijn inhoud
aanpast gelijk een handschoen zich voegt om een hand.
Barioni en Peter vertelt van een mens van dezen tijd, verwordend in geestelijke
eenzaamheid, innig verbonden aan een door hem gedresseerde kat. Een bizar gegeven,
alweer, gelijk alle stof in De Dood betrapt, maar waaraan Vestdijk wederom het
uitzonderingskarakter en de sensatie der curiositeit ontnomen heeft door de volledig
geslaagde vermenselijking, welke trouwens, wonderlijk genoeg, in dezen gehelen
bundel glanzender rijpte dan in Ina Damman, waarin toch zoveel meer persoonlijke,
autobiographische bestanddelen verwerkt moeten zijn. Een met sobere trekken, in
den beknopten vorm dien hij zo brillant bespeelt, voltooid en, met de bij Vestdijk
steeds terugkerende demonische en sadistische factoren tot wrang, warm en trillend
leven gekomen levensbeeld, dat wederom den dood als onvervreemdbaar element
organisch in zich besloten houdt. Hierop volgen nog twee kleinere stukken: Het
Steenen Gezicht, een diepzinnige fantasie, grilliger occult dan het overige werk in
dezen bundel, het eerste verhaal dan uitgesloten, waarin echter deze factor uiterlijker
lijkt; en Ars Moriendi, een verhaal in ik-vorm, dat voornamelijk den overval van een
kasteel door een revolutionnaire bende weergeeft en de gewaarwordingen bij den
daarop volgenden dood door ophanging van den verteller. In Le Liseur de Romans
maakt Albert Thibaudet de opmerking,
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dat de boeken met een compositie worden gelezen, maar die, welke compositie
missen, worden overgelezen. Ontdoet men deze boutade van den paradoxalen vorm,
waarin de genoemde brillante essayist zich zo gaarne uit, dan blijft de bedoeling
duidelijk. Natuurlijk bezit elke goede roman een goede compositie. Maar Thibaudet
kant zich hier tegen een te verstandelijk bedachte, te nuchter en schools berekende,
en daardoor te zichtbare en opdringerige compositie. De bouw van een roman moet
zo organisch met het levende, stromende kunstwerk zijn samengegroeid, dat men
hem, gelijk gans de technische zijde van den schrijftrant, eerst bij opzettelijk litterair
onderzoek bespeurt. De romanstructuur is een aesthetisch middel, dat de lezer met
onbewuste ontvankelijkheid moet ondergaan; daarom verliest zij aan uitwerking
waar ze met dogmatische starheid, zonder verband met de algehele artistieke
conceptie, tot stand komt. Thibaudet wijst er op, hoe de schoolmeester-opmerking
‘daar zit geen compositie in’ evengoed op leerlingen-huiswerk als b.v. op de romans
van de gebroeders De Goncourt werd toegepast; hoe de voorbedachte compositie in
de oratie en het toneel haar historischen grond vindt, maar dat er een wèl en een niet
aan een toegemeten tijd gebonden letterkunde is, tot welke laatste de moderne, in
individuele of nationale historie wortelende Europese roman behoort die, zonder
oratorische of dramatische afkomst, zich vormt naar het leven dat zichzelf schept
langs een opeenvolging van episodes.
De compositie is in de romans van Vestdijk, die zich ook hierin een technisch
virtuoos toont, met zo geraffineerde beheersing uit het oog weggewerkt, dat zij de
waarlijk dienende functie vervult welke haar is toegewezen, en juist omdat zij,
oppervlakkig gezien, afwezig lijkt, haar grootste effect bereikt. Het heeft jaren geduurd
eer de critiek ontdekt heeft hoe verantwoord tot in de kleinste details het als een
golfstroom ontzaglijke en machtige romanwerk van Marcel Proust, in zijn schijnbare
losheid en onoverzichtelijkheid, is opgebouwd, en hoe ogenschijnlijk onbelangrijke,
overbodige, bijkomstige bijzonderheden in het eerste deel nauwkeurig
correspondeerden met, en daarenboven soms tot op zekere hoogte opgehelderd werden
door dergelijke in bv. het zestiende. Om een willekeurig voorbeeld te noemen van
hetzelfde bij Vestdijk: in Else Böhler, Duitsch dienstmeisje komen reeds op de eerste
twee bladzijden van het boek details en finesses voor die volkomen onbegrijpelijk
blijven voordat men aandachtig tot ruim de helft, ja eigenlijk tot de laatste bladzijde
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heeft doorgelezen; de qualificatie ‘meer op een woord gericht dan op een mensch’
van blz. 6 (ik verwijs hier en in het verdere naar de eerste drukken) begint eerst
opgehelderd te worden door het gecursiveerde woord op blz. 148. Zoiets wijst op
een ongemene verfijning in de compositie, zodanig als Thibaudet in paradoxalen zin
afwezigheid van compositie noemde.
De hierboven genoemde roman bestaat uit de in de gevangenis opgestelde mémoires
van den student Johan Roodenhuis, waarin hij uitvoerig zijn betrekkingen verhaalt
tot het Duitse dienstmeisje Else Bïhler, een soort laatste biecht om met zichzelf tot
volle helderheid te komen, nu hij ter dood is veroordeeld omdat hij een werkelijken
of gewaanden mededinger heeft neergeschoten. Met scherp begrip en grote zelfkennis
ontleedt hij zijn zonderlinge gebondenheid aan dit meisje, dat hem in vele opzichten
afstotelijk voorkomt. In de vlijmende clairvoyance van den haat tekent hij daarbij
de medespelers in dit drama: zijn in burgerlijke benepenheid opgaande, verarmde
moeder, den eenzaam vreemden, zieligen vader, het treiterige broertje Eg; den
onbewogen superieur doenden, Freudiaans experimenterenden schilder Van
Herwaarden; de buren en kennissen; de gedrochtelijke gezusters bij wie Else in
betrekking is. Johan's scherp verstandelijk inzicht in zichzelf en in de zinnelijke
troebelheid zijner sentimenten behoeden hem niet voor zijn fatale en niet te slaken
gebondenheid aan de raadselachtige Else, tot wie hij eerst voor den dood staande
onderkent hoe dan ook gedreven te zijn geweest - en hier ligt, ondanks alle verschil,
een parallel met Ina Damman - door die machtigste der menselijke beweegkrachten,
de liefde. Het kabaal dat rondom hun omgang losbreekt, heeft Else Böhler's ontslag
en terugkeer naar Duitsland ten gevolge. Met veel moeite komt Johan haar eindelijk,
via allerlei verdachte milieu's te Berlijn op het spoor, op een S.A.-feest waar hij
clandestien is binnengevoerd. Een samenloop van omstandigheden - de herhaling
van een associatie welke op een psychische kwetsing teruggaat - ontketent daar dan
de hevige affecten bij hem, welke hem tot zijn daad brengen, in een soort half of
dromend bewustzijn.
Else is mooi noch aantrekkelijk (‘laten we de mooie meisjes aan de mannen zonder
verbeeldingskracht overlaten’ zegt Proust), maar op Johan heeft ze den vernietigenden
invloed ener demonische bezetenheid. De platonische jeugddroom van Anton in Ina
Damman is hier, maar met dezelfde kracht en onontkoombaarheid want ten slotte
van dezelfde diepten der ziel uit, tot
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een schrikbarende, vulgaire werkelijkheid geworden, een knellende, banale,
meedogenloze, destructieve werkelijkheid. Bij geen anderen Nederlandsen auteur
hebben we zo indringend den martelenden doem gerealiseerd gevonden van dit
samengaan van schrijnende kleinburgerlijkheid, maatschappelijke schande en
ondergang; van kleine, ontluisterende, schrale, van wrange, verintellectualiseerde,
ontsporende, oppermachtige erotiek; van noodlottige gedrevenheid, en het zuiverste,
schoonste liefdesgevoel. Ja toch...: - bij den genialen, hoogst belangrijken, den
onbegrijpelijk en onvergeeflijk miskenden en reeds bij zijn leven vergeten Van
Oudshoorn, een onzer allergrootsten. Zeker, de schrijfwijze van Van Oudshoorn
draagt er de sporen van, nog dichter bij een vorige litteraire generatie te staan; zij is,
met Vestdijk's stijl vergeleken, iets naturalistischer in detailschildering en
woordgebruik, iets onzuiverder ook hier en daar doordat de auteur 28 jaar in het
buitenland gevestigd was. Maar Van Oudshoorn opent toch wijder perspectieven en
werkt, bij even onbarmhartige en scherpziende benadering der meest geschakeerde
psychologische realiteit, meer van een mystiek en - ik kan er geen anderen term voor
vinden - transcendentaal besef uit. Doch op zichzelf is de kennelijke verwantschap
welke te bespeuren valt tussen beide schrijvers reeds een feit, dat een hogen lof voor
Vestdijk inhoudt.
In de confessies, die Johan Roodenhuis in de cel schrijft is ook quantitatief een
onevenwichtigheid door de grote ruimte, welke de ervaringen van zijn leven thuis klaarblijkelijk in Den Haag gesitueerd - innemen tegen de zoveel kortere plaats, aan
de avonturen toebedeeld in het Duitsland van Hitler, met zijn interessante milieu- en
spheerschildering. Maar de onevenredigheid is toch artistiek verantwoord doordat
de gebeurtenissen met Johans' komst in Duitsland ineens een zoveel snelleren en
dramatischen loop nemen. En de betrekkelijke ongelijksoortigheid van beide
romangedeelten wordt om dezelfde reden aanvaardbaar: eerst de langzame, schier
lij delijke ontwikkeling, dan de reactie, de koortsachtige activiteit, welke tot de
innerlijk lang ongeweten voorbereide dwanghandeling zal voeren. Bevredigend is
het contrast der daaraan aangepaste omgevingen: het stagnerende, kleine,
roddelzuchtige, burgerlijke gezinsleven in de nette Haagse buurt, tegenover de
geheimzinnige, dreigende, gevaarlijke atmospheer van de S.A.-kringen waarin Johan
belandt - 'n wat grillig fantastisch, sarcastisch maar indrukwekkend beeld van den
collectivistischen mens in Duitsland.
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Met giftige rancune is in felle en wreed groteske lijnen het bederf ener gedegenereerde
familie, de kleinheid der Haagse vergulde armoe, de huichelarij der kromgetrokken
zielen tot een onverbiddelijk-duidelijk en overtuigend tableau neergezet; men
ondergaat huiverend de grootheid van Vestdijk's visie op dezen kleinzieligen strijd
van kleine mensen tegen elkander, met dezen gruwelijken ‘Liebeshasz’ als middelpunt
en inzet. Alleen de schilder Peter - overigens de minst treffende figuur - staat
daarbuiten. Johan ziet vagelijk tegen hem op, zonder veel in zijn wijsheid te geloven,
en blijft hem innerlijk vreemd; Peter dient voornamelijk als repoussoir van den
hoofdpersoon (ongeveer als de Van Haaften voor den Andreas Laan van Ter Braak's
Hampton Court), en om door een (buiten zijn schuld) fout gebaar Johan met een
sterken zielsschok tot groter bevrijdend inzicht in de gronden der eigen nauw bewuste
drijfveeren te brengen.
Verbluffend knap daarentegen is de uitbeelding van Else Böhler zelf, sluw,
onberekenbaar, meer uit instinct dan uit bewustheid levend, sensueel, met ontstellende
juistheid als katholiek ‘Duitsch dienstmeisje’ tot onvergetelijk leven gebracht. Zelden
werd tegelijk zo sober en zo incisief het wezen van het sexuele en van al het
geestelijke en psychische, dat daarmee onverbrekelijk samenhangt, in litterair
onaantastbare kunst weerspiegeld als in de weergeving van haar relatie met Johan.
Deze weergeving is voor Vestdijk karakteristiek: haar belang gaat ver boven dit
individuele geval uit: in al deze tegenspraken en complicaties, in het clair-obscur
dezer verwikkelingen, treedt ons heel de lijdensweg der vrouw en van den man, heel
onze zoekende, verdoolde, ontoereikende menselijkheid tegemoet, ‘la condition
humaine’. De koele, koud borende, moordend ironische, nuchter exacte en ongelooflijk
scherp ontledende Vestdijk, waar bij Van Oudshoorn het lijden en de verwording in
mystieke exaltatie omsloegen, noopt hier uiteindelijk tot bezinning op den nood van
het hart, ‘le coeur, cette plaie qu'on a’. En onwillekeurig denken wij aan den kreet
van den dichter:
‘Si j'étais Dieu j'aurais pitié du coeur des hommes...’
Dat Vestdijk zichzelf niet zichtbaar tussen het leven en den lezer plaatst is ook
niet het geval waar, als in Else Böhler en De Bruine Vriend, de eerste persoon gebruikt
wordt en men iets - zij het wellicht weinig - van autobiografisch materiaal mede
verwerkt vermoedt. Want in dien ik-vorm projecteert de auteur niet minder omlijnd,
en niet minder los van zichzelf, een ge-
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stalte, dan in den niet schijnbaar-subjectieven trant. Die trant is slechts een
voorwendsel tot een effectiever aan een speciaal doel aangepaste uitbeelding.
In De Bruine Vriend wordt, retrospectief, verhaald hoe een jong gymnasiast door
een zuivere aandoening uit zijn gewone bestaan tot verheffing, extase en hoger
bewustwording ontwaakt, erdoor gebracht wordt tot den rand van ondergang, en
zich, als buiten zich om gedreven, voor zijn verder leven van een gevaarlijken staat
bevrijdt.
Het verhaal speelt in een - met zeldzaam evocatief vermogen synthetisch
aanschouwelijk gemaakt - oud, dood Zeeuws stadje aan zee. De zestienjarige Henk,
de ‘ik’, vat een geëxalteerde, volkomen absorberende, dweepzieke verering op voor
een nieuwen, twee jaar ouderen leerling, Hugo Verwey. Zonder analyse ondergaat
hij dit gevoel, en zonder het te begrijpen. Een van die schooljongens-genegenheden
die ontstaan op den leeftijd, dat de diepste gevoelens nog niet gericht en
gedifferentieerd zijn. Tot een vriendschap komt het, bij de heftigheid van Henk's
idealiserend sentiment en zijn dienovereenkomstigen weerstand en schroom, natuurlijk
niet; integendeel, Hugo hoont en negeert hem.
Dan voeren de omstandigheden tot het in deze situatie gewone conflict tussen
droom en werkelijkheid. Sophie, Henk's oudere zuster, evenals de ouders vol wrok
dat de notabelen van het stadje hen links laten liggen - de vader heeft een winkel, de
grootvader van moederskant was een Jood -, deze zuster dan, een vurige, levendige
natuur ook zij, maar meer naar buiten gekeerd, is evenals de ganse familie in blijde
opwinding daar zij in de Kerstcantate zal meezingen, en bovendien de repetitie bij
haar thuis zal plaatsvinden. De burgerlijke vertrekken worden mooigemaakt, er zijn
taartjes en warme saucijsjes.
Maar het loopt anders; niemand komt. (De tragiek van het in steeds groter marteling
wachtend gezin herinnert even aan de soortgelijke scène in Le Bal van Irène
Némirofski.) Sophie, die Hugo toevallig ontmoet heeft en een keer of drie in alle
onschuld met hem opgewandeld is, krijgt van de presidente van het comité dit briefje:
‘Mejuffrouw. Ons kwam uit betrouwbare bron ter oore, dat u zich eenige malen 's
avonds in de omgeving van onze stad vertoond heeft in gezelschap van een scholier.
Zonder in een beoordeeling van uw gedrag in het onderhavige geval te willen treden,
achten wij ons na lange overweging toch niet gerechtigd u een solopartij in onze
Kerstcantate te doen
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vervullen. Namens het bestuur, A.M.M. Strick van Landsweer.’ Sophie neemt alleen
Henk in het geheim van dezen brief en dringt er nu bij hem op aan, dat hij Hugo zal
bewegen, naar de freule toe te gaan met een haar rehabiliterende verklaring. Maar
Henk durft, in diepen tweestrijd tegenover den als een hoger wezen vereerden Hugo,
dien hij nog nooit gesproken heeft, dit niet op zich te nemen, en overreedt zijn zuster,
dezen zelf te schrijven.
Hugo antwoordt: ‘Zeer geachte mejuffrouw. Tot mijn spijt is het mij onmogelijk
aan uw verzoek te voldoen. Afgezien daarvan, dat ik de door u genoemde freule niet
ken en niet wensch te kennen, vertik ik het om mijn gedrag tegenover dergelijke uit
de lucht gegrepen (of zich zelf uit de lucht grijpende) rechters te verdedigen. Op die
manier erkent men de rechten der kleinburgerlijkheid. Buitendien is mijn reputatie
van dien aard, dat de hoogedelwelgeboren vrouwe waarschijnlijk niets van mijn
verklaringen gelooven zou. Ik kan slechts hopen, dat u dit incident met dezelfde
minachting zult beschouwen als ik. Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. Tenslotte
geef ik u de verzekering dat ik aan onze wandelingen de aangenaamste herinneringen
bewaar. Hoogachtend, Uw dienstwillige dienaar Hugo Verwey’. ‘Het was een perfide
stukje van den jongen god. De onuitgesproken beschuldiging van kleinburgerlijkheid
óok tegenover mijn zuster, de laffe terugtocht, de minzame toespelingen op de
wandelingen, als tegenover een winkelmeid, het laatdunkend Latijn, die nù een van
mijn bitterste souvenirs uitmaken, gingen evenwel geheel aan mij verloren; ik was
slechts geïmponeerd door de koele, heldere taal, de ongekende zinswendingen, en
vooral beangst om wat er volgen zou. Bleek en strak nog steeds, fluisterde Sophie
met krachtelooze stem, dat ik de brief maar verscheuren moest. Terwijl ik hem bij
mij stak, nam ik mij voor hem vijf maal over te zullen lezen. Aan partij kiezen dacht
ik nog altijd niet.’
In romantische wanhoop doet Sophie nu echter, met zelfmoord dreigend, Henk
zweren Hugo nader over te halen of haar anders te ‘wreken’. Aan zijn eed gebonden,
door tegenstrijdige gevoelens geslingerd, beleeft Henk nu een vreselijke scène met
Hugo en diens kameraden, waarvan hij één in drift te lijf gaat, maar waarbij hijzelf
door Hugo mishandeld wordt. Vaag, onhelder, tweezijdig, blijft ook hierna nog zijn
gevoel voor Hugo. In een blinden drang volgt hij deze, ongezien, door de verlaten
avondstraten - een prachtig suggestief beschreven tocht - tot
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aan zee, waar Hugo een roeiboot neemt om naar de Grintplaat te roeien, die nu, bij
eb, droog ligt, bij vloed echter diep onderloopt. Als door een macht, buiten zichzelf
om, blind gedreven, nog altijd in de hoop op uiteindelijke verklaring, opheldering,
overeenstemming, oplossing en vriendschap, maar tevens door dieper, ongeweten
instincten van zelfbehoud geleid, volgt Henk hem, nog steeds onopgemerkt, in een
andere roeiboot op groten afstand. Op de Grintplaat - het eiland is een kwartier lopen
in omtrek - vindt hij, half dronken van verbijsterende moeheid (hij heeft nachtenlang
niet geslapen, heeft gevochten en lang geroeid) wel Hugo's boot, maar ziet niet deze
zelf. Over zes uur pas komt de vloed. Als in droom bedenkt Henk, dat, indien Hugo
niet op het eiland is, hij diens boot mee terug moet nemen; en anders zal hij hem
weer komen afhalen; maar eerst (zuiver voorbeeld van dwanghandeling) moet die
boot in veiligheid...
Uitgeput en verkleumd wordt Hugo, nog juist bijtijds, 's morgens om vijf uur door
visschers gered na zich urenlang, zwemmend, tegen den vloed geweerd te hebben.
Na een longontsteking gaat hij naar Davos; in het stadje komt hij nooit meer terug.
Het voorval wordt nooit onderzocht of besproken. Henk, niet meer wetend hoe hij
precies is thuisgekomen, ligt dagenlang in een soort deliriumtoestand, dien de oude
huisdokter ‘hersenkoorts’ noemt.
‘Nog altijd ben ik er trotsch op, dat hij zoo goed van zich afgeslagen heeft in het
element dat ik haat, want tenslotte was hij toch mijn vriend. En alleen omdat hij mijn
vriend was, heb ik gedaan wat mij van een genegenheid verloste die geen plaats
meerlietvoor mijzelf. Alleen daarom. Wie denkt, dat ik de boot losmaakte uit wraak,
wraak voor mijn zuster, of wraak voor de kastijding die hij mij toediende, heeft niets
begrepen van mijn verhaal, en wellicht is dat nog de beste manier om het te lezen.
De beste manier ook voor mezelf, die nog jaren daarna, wel tot mijn 20e of 21e, toen
ik mijn gevoel voor hem al lang overwonnen had, de straf moest lijden van droomen
over Hugo Verwey: hoe ik hem achternaroeide, inhaalde, naast hem lag op een
eindelooze gouden zandvlakte, waar bovenmenschelijke stemmen ver over onze
hoofden zongen. Maar buiten mijn droomen zal het niet treden. Ik houd hem in mijn
macht, al was hij mijn vriend. Ik heb mij niets te verwijten, ik heb alleen de keuze
gedaan die iedereen doen moet...’
Zelden in de litteratuur hebben wij het dramatisch kernpunt
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van een handeling zo onopzettelijk, zonder stelselmatig of theoretisch Freudiaanse
beschouwingen, zuiver door feilloos helderziende kunstenaars-intuïtie, zien
voortkomen uit de onbewuste motieven van een ‘Fehlleistung’ (dus in den
aller-letterlijksten zin: ‘mis-daad’), in den waakdroom volbracht. In den demonischen
grond van dit werk zit niets troebels of pathologisch; dat ligt aan de
bewonderenswaardige universaliteit, welke hij in Vestdijk's machtige versie verkrijgt.
De Bruine Vriend onderscheidt zich van Vestdijk's vroegere novellistisch werk
(inclusief het kortere De Oubliette zowel als het omvangrijker Parc-aux-Cerfs) door
zijn compactheid. In het bestek van een grote novelle is hier, in de beknopte volheid
van natuur- en stadsbeeld, hoofd- en bijfiguren, de stof van gans een roman
saamgedrongen. Zonder een zweem van aan enige mode-school van ‘zakelijkheid’
herinnerenden stijl, zijn de compositorische eenheid en economie van dit verhaal zo
streng volgehouden, dat de lezer met voortdurende bevrediging ervaart (meer dan
doorziet), hoe knap hier elke bijzonderheid haar uiterst zinrijke taak en functie heeft
voor het geheel.
De spanning duurt en stijgt tot de laatste bladzijde, ja, tot den laatsten regel; dit is
klassieke novelle-kunst. Ook bij de scherpst waargenomen en onbewogenst
weergegeven elementen van ‘Unlust’ handhaaft deze schrijfwijze die spheer en toon
van exactste dichterlijkheid, welke ook Vestdijk's poëzie kenmerkt. Maar zij is hier,
door de stuwing en opbouw van den verhaalgang, minder dan die poëzie
om-zichzelfs-wil plastisch, en daarom sprekender en treffender.
Het is de eerzucht van den auteur, den schijn van elke compositie te vermijden;
Vestdijk heeft een onoverwinnelijken afkeer van elk stijlformalisme. Hij eigent zich
alle technieken toe, omdat hij weigert, zijn eigen gestalte definitief aan een enkele
stylistische uitdrukkingswijze te verbinden. Deze soepelheid neemt niet weg, dat hij
iets eigens weet toe te voegen aan bestaande vormgevingen, die hij overneemt. In
Meneer Visser's Hellevaart bv., dat in 1936 verscheen, greep hij naar de rangschikking
van de stof binnen het kader der beperkte tijdelijke bepaaldheid van één dag, omdat
dit hem hier een middel was om de ruimtelijke gescheidenheid en veelheid van zijn
wereld meester te worden. De samendringing van de handeling in een zo kort
tijdsbestek steunde hem bij zijn worsteling met een chaos. De techniek was bekend
uit tal van werken van de meest uiteenlopende auteurs: Edouard Dujardin (1878),
Georg Hermann
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(1922), James Joyce (1922), Arthur Schnitzler (1924), Friedo Lampe (1933), Maurits
Dekker (1933) e.a. Hoe verschillend ook haar toepassing bij elk van hen moge zijn,
zij beoogt toch overal het binden, het vastleggen van een volheid en volledigheid,
die in ongevormden, ongeformuleerden, onuitgebeelden staat den hierboven bedoelden
chaos betekenen, welken elke kunstenaar in zich draagt.
Vestdijk's wezen als schrijver intussen is niet modern in den zin van vorm-zoekend,
experimenterend. Waar hij een bestaande techniek gebruikt, gelijk de hier bedoelde
van het synthetische en pakkende één-dagsoverzicht, doet hij dat eigenlijk zonder
haar in wezen opnieuw zelf te ontdekken, te vernieuwen (hij is daarin een tegenpool
van Bordewijk). Een interessant maar evenmin nieuw spel met den tijd speelt Vestdijk
ook in Iersche Nachten, waarin de verhaler beschouwingen geeft over zijn souvenirs,
waardoor de werkelijke toedracht, ook voor hemzelf, onzeker wordt. Dit betwijfelbaar
maken van de realiteit is van ouds een der triomphen van de romantische kunst. Aan
het eind zijn de verhaalde gebeurtenissen voortgeschreden tot den tijd van den
verteller, zodat daar de ware, actuele tijd ingehaald wordt door de fictieve, herinnerde,
en de twee werkelijkheden samensmelten. Een ander modern procédé dat Vestdijk
eerst aangreep, nadat het reeds een vastomlijnd hedendaags stijlverschijnsel was
geworden, is de monologue intérieur.
Het is van belang, na te gaan, hoe hij deze voor zijn oogmerken deed dienen. Hij,
‘polutropos’ (vindingrijk) als Odusseus, en die zich nooit op een eigen stijl kon noch
wilde vastleggen, maar met grote virtuositeit voor elk van zijn gegevens een andere
adaequate uitingsmanier vond, moest in den monologue intérieur een middel zien
om de ontembare hoeveelheid psychologisch waarnemings- en gevoelsmateriaal,
waarover zijn introspectieve natuur beschikte, baas te worden. Hij, die nooit een
‘absoluten’ stijl enkel uit vormdrang zocht, maar steeds alleen zijn inhouden wilde
uitdrukken, hanteert in den interieuren monoloog een modern uitdrukkingsmiddel,
dat hij nodig had, zonder er eigen elementen aan toe te voegen, omdat dit middel op
zichzelf voor hem volkomen onbelangrijk was. Niet in den ambachtelijken kant van
Meneer Visser zat noodzaak, eigenheid. Maar deze techniek - al te zeer geassocieerd
met de pionniers op dit gebied, die haar om zo te zeggen met hun eigen bloed
veroverden, om ooit bevredigend tot algemener toepassing te kunnen komen -, werd
door Vestdijk te baat genomen
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om een nieuwe, sterk omlijnde mensengestalte voor ons te beelden.
Er zijn weinig auteurs, hier of in het buitenland, met een ietwat omvangrijk oeuvre,
die niet wel eens een zijstapje op het terrein van den monologue intérieur hebben
gewaagd. Bij Vestdijk neemt hij, hoewel telkens onderbroken, het grootste gedeelte
van Meneer Visser's Hellevaart in beslag. Hij sluit daarbij meer in het bijzonder aan
de wijze aan, waarop James Joyce hem in Ulysses bedreef. En dit geschiedt vrij
openlijk; het motto is aan laatstgenoemd werk ontleend, als dankbare erkenning
waarschijnlijk van den invloed van den auteur, aan wien Vestdijk een van zijn
talentrijkste studies wijdde. Het voor ons land ongekende verisme in de enorm
openhartige passage van blz. 31-49 over bepaalde verborgen physiologische
verrichtingen is, hoewel in den als boek uitgekomen roman na de Forum-publicatie
enigszins gematigder omgewerkt, verbluffend overeenkomstig het gegeven van een
juist soortgelijk passage in Ulysses. Hier heeft Vestdijk ook voor den verstrooiden
lezer als het ware met een richtingbord willen duidelijk maken, in hoe grote mate hij
- en waarom niet? - meende, in zijn roman van Joyce's ontginningsarbeid te mogen
gebruik maken.
De zo nauwkeurig mogelijke benadering van iemands intiemste gevoelens en
gedachten, in den monologue intérieur nagestreefd, is een onbereikbaar ideaal. Het
genre zal dan ook m.i. geen toekomst hebben, al heeft het blijvend groots en nuttigs
tot stand gebracht. Gelijk in de wijsbegeerte de kennistheorie de functie van het
denken als toereikend kenmiddel ontkent en daarmee opheft, is het in de litteratuur
onmogelijk, het halfbewuste duister der ‘binnengedachten’ te doorlichten, zonder
dat duister meteen te vervalsen en ongedaan te maken. Een zeer bijzondere
syntactische vormverbreking, waarbij het weglaten van alle interpunctie den
ononderbroken gedachten- en associatiestroom moet suggereren, vertoonde het
procédé bij Joyce. Vestdijk had dat niet meer nodig. Een zo raak opmerker als hij,
tevens als medicus psychiatrisch geschoold, kon zich niet de illusie maken, dat
inderdaad woordelijk weergegeven kan worden hoe iemand denkt (men associeert
trouwens slechts gedeeltelijk in woorden). Indien de ziekelijk perverse, door tal van
nooit afgereageerde jeugdcomplexen en ongeweten driften beheerste, maar verder
als psycholoog niet buitengewoon ontwikkelde Meneer Visser inderdaad zó bewust
zijn gevoelens in zijn bewustzijn onder woorden bracht als Vestdijk hem laat
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doen, zou hij reeds ipso facto van driekwart zijner oppermachtige instincten, neigingen
en emoties bevrijd zijn. Zo bewust gaan, in het gewone doen, 's mensen
gedachtengangen niet. De weergeving daarvan heeft hier dan ook slechts den
(litterairen) schijn van getrouwheid, het is een niet gefotografeerde maar vertekende
en juist daardoor artistieke weergeving. Zij moet de nu eenmaal niet nauwkeuriger
te benaderen ongezegde denkwoorden van Meneer Visser niet uitbeelden - dat is
onmogelijk -, maar voor den lezer suggereren.
Dat Vestdijk dezen monoloogvorm, waaraan derhalve een in laatste instantie (dus
afgezien van de litteraire schijnwerking) onbereikbare doelstelling ten grondslag ligt,
toch gebruikt, heeft zijn goede reden. Zonder dien vorm immers, zonder die
hedendaagse techniek ware zijn roman niet essentieel onderscheiden van den gedegen,
ouderwetsen, descriptief-psychologischen. (Althans naar den vorm, want zijn
ongemeen gebruik van de inzichten der diepte-psychologie maakt de zielkundige
evocatie doeltreffender, juister, raker). Na bv. de typisch Joyceachtige woordenreeksen
van blz. 42 (onderaan) en 43, hebben de door stippeltjes gescheiden zinnen van de
volgende en andere bladzijden alweer meer ook het uiterlijk aspect van het gewone
naturalistisch-psychologisch proza van destijds. ‘Men moet niet bang zijn voor den
betoogenden, ouderwetsch-explicatieven stijl waar dat te pas komt’, heeft Vestdijk
in een interview gezegd in een passage (G.H. 's-Gravesande: Sprekende Schrijvers,
blz. 177), welke zeer verhelderend is inzake zijn afkeer van stijlformalisme, misschien
het meest omdat men er indirect bevestigd vindt dat de stijl, de vormgeving op zichzelf
voor dezen auteur geen creatief element in absoluten zin betekent.
Primair is voor hem levens en gestalten scheppen. Hoewel zijn vers onmuzikaal
is (en dit welbewust), en geheel zijn aanleg eer visueel dan auditief, blijkt toch in
het proza van dezen intensen observator een vermogen tot een fraai evenwichtigen,
aesthetisch-bevredigenden volzinsval, waar hem dit past, gelijk o.a. overvloedig in
Ina Damman en De Dood betrapt. En dat niet alleen, ook de weergeving der
geluidsindrukken is voldoende overtuigend in het woordbeeld gevangen. In Meneer
Visser's Hellevaart leidt zij zelfs enkele keren tot een, wederom op Ulysses
geïnspireerd, typisch intellectualistisch spelletje met wat men overgangen door een
‘filmisch’ woordrijm zou kunnen noemen, telkens aan het einde en het begin van
twee door een regel stippeltjes gescheiden afdelingen: blz. 89: ‘dieven’, ‘diefstallen’;
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blz. 121: ‘één arm vooruit’, ‘een gespierde arm’; blz. 126 en 127: ‘pasgewitte muren’,
‘muren witten’; blz. 131: ‘stuiversromantiek’, ‘voor 'n stuiver’; blz. 132 en 133: ‘niet
eens te rooken’, ‘'t rooken ben ik trouwens’; blz. 138: ‘binnenzak’, ‘broekzak’; blz.
143: ‘paard’, ‘monster’, ‘beest’, ‘een goudvogel’, ‘beestachtig’, ‘Paardekooper’. Ik
heb deze voorbeelden van rijmende overgangen geciteerd, niet omdat het
merkwaardige in het feit op zichzelf van dit ‘rijm’ zou gelegen zijn, maar omdat de
auteur het zo onopvallend, met zulk een effacerend, bijzonder raffinement heeft
aangebracht, of liever weggewerkt, dat de lezers er argeloos overheen lezen: bij mijn
weten is het nooit opgemerkt. Wat evenwel (of juist) zijn - onbewuste - werking op
den lezer onaangetast laat. Deze aan de filmtechniek ontleende overgangsrijmen
vertegenwoordigen weer een door den auteur zonder innerlijke noodzaak overgenomen
modern technisch kneepje, dat niettemin zeer tot de verrijking van zijn
expressie-mogelijkheden bijdraagt.
Meer dan iets anders is een dergelijke speelsheid er een symptoom van, dat
Vestdijk, wat ook zijn moeilijkheden tegenover zijn psychischen ‘mikrochaos’ mogen
zijn, de schrijftechniek spelenderwijs beheerst. Het is niet overdreven te zeggen, dat
hij als prozaïst en romanschrijver onder zijn generatie-genoten in technische
vormbeheersing zijn weerga niet vindt, uitgezonderd wellicht de zo anders geaarde
Walschap en Bordewijk. Met hen is hij, na Van Schendel's bloei, sedert Van
Oudshoorn de belangrijkste verschijning in onze prozakunst.
De droom van Meneer Visser, die aan het slot een negental bladzijden beslaat, is
een knap specimen van droom-uitbeelding. Ongetwijfeld moet een dergelijke
weergeving van een droom, welke hier de onmisbare aanvullende onthulling van
Meneer Visser's zieleleven is, een benaderende reconstructie blijven met suggererende
functie, van de ware werkelijkheid des drooms even ver verwijderd als de monologue
intérieur van de ware werkelijkheid der woorden uit een gedachtengang. Maar
authentiek, op subtiele waarneming berustend en getoetst aan analytisch
wetenschappelijke kennis zijn de factoren van symbool en associatie, en de talrijke
nawerkingen waardoor met onzichtbare, verfijnde draden de droom aan denken en
doen van den voorafgaanden doorwaakten dag aanknoopt. Een precies juiste, volledige
en nauwkeurige projectie van wat een droom in zijn gewaargeworden werkelijkheid
is, zou uiteraard onmogelijk zijn; maar, en dit is het altijd nieuwe wonder der
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kunstschepping, zij zou bovendien nimmer een zo onweerstaanbaar waarachtige
suggestie van het gedroomde op den lezer kunnen overbrengen als deze door des
schrijvers intuïtie verbeelde droom, die gelijk elke echte creatie méér ‘waar’ is dan
de echte werkelijkheid.
Vestdijk's verhouding tot de werkelijkheid is in het algemeen, in overeenstemming
met zijn verwikkelde persoonlijkheid, zo gecompliceerd, dat men hem niet maar
eenvoudigweg òf een romantisch òf een classisistisch of realistisch kunstenaar zou
kunnen noemen. Hij heeft stellig barokke trekken, maar niet, gelijk F. Bordewijk,
als uitgangspunt: zij blijven steeds ondergeschikt aan de expressie van één (niet van
‘de’) werkelijkheid. Het lijkt mij dan ook niet juist, dat B. Stroman in het
Juli-Augustusnummer 1948 van de Kroniek van Kunst en Kultuur schrijft, dat Vestdijk
wordt gehinderd door den romantischen kunstenaar in hem, waardoor de
psychologische synthese wordt bezwaard met romantische verbeeldingen - iets, dat
naar mijn mening veeleer zou gelden voor figuren als Bint, Mevrouw Doom,
Katadreuffe, Leeuwenkuijl en dergelijke. Stroman probeert een argument voor zijn
mening te vinden in een brief van Vestdijk aan Marsman uit de correspondentie
tussen deze beiden, welke als aanhangsel is gepubliceerd achter den herdruk van
Heden ik, morgen gij. ‘Zou je niet kunnen proberen’, schrijft Vestdijk daar, ‘uit te
gaan van het type “demonische, amoreele, geniale figuur”, en dan terug te werken
naar een zekere realiteit? Ik geloof ook, dat je dat op den duur toch niet volhoudt,
dat copieeren; mijn ervaring althans heeft me geleerd, dat je, zelfs psychologisch,
meer bereikt, door maar op goed geluk dingen te bedenken dan door “portretten” te
leveren. Het “algemeenste” schema is daarbij al voldoende als uitgangspunt.’
Inderdaad zou men deze uitlating als adstructie kunnen gebruiken om het romantisch
karakter van een overwegend deel van Vestdijk's oeuvre aan te tonen; maar m.i. niet
terecht. De bewuste opzet immers van een litteraire werkwijze zegt niets essentieels
over den eigenlijken aard van een schrijver. En wat Vestdijk in deze passage poneert
bewijst juist, dat hij zo boordevol psychologisch waargenomen realiteit zit, dat zijn
figuren er ondanks hemzelf en zijn opzet mee volstromen, ook waar hij zo zeer van
een ‘bedacht geval’ zou uitgaan - wat ik trouwens niet kan aannemen dat hij als regel
doet.
Juist deze realiteitszin geeft naar mijn mening een verklaring voor een andere,
ditmaal zeer juiste opmerking van Stroman:
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‘Vestdijk is geen leider in onze letteren; hij zal dit krachtens zijn wezen niet ambiëren,
maar hij wordt evenmin ondanks zichzelf als zodanig aanvaard. Hij is veel meer de
prosector dan de geneesheer, veel meer de duider dan de profeet.’ Inderdaad. Alleen
echter romantici zijn leiders en hebben het oor der menigte. Romantiek is
veralgemening, een versterking van de eigenheid en de vooropgezette ideeën en de
traditie en de conventie, van het nationale en van het populistische, ten koste van de
individuele persoonlijkheid en daarmede van de zintuiglijke ontvankelijkheid en den
realiteitszin.
De boutade in Vestdijk's brief tegen ‘portretteeren’ eist alleen de rechten op van
de scheppende verbeelding tegenover de ‘kopijeerlust des dagelijkschen levens’. Een
bevestiging van mijn opvatting over den bij Vestdijk dominerenden zin voor realiteit
vindt men overigens in zijn polemiek met Paul Rodenko over Het Einde van de
Psychologische Roman, waarin hij breedvoerig diens bezwaren tegen de
psychologische techniek weerlegt. En een uitgesproken picareske roman als Rumeiland
is als objectivering van het romantisch gemoedsleven hiermee niet in tegenspraak.
Voor het overige onttrekt Vestdijk als romanschrijver zich in zoverre aan elke
qualificatie, dat zijn romans, naar bij het snelle aangroeien van zijn productie
gemakkelijker te overzien is, steeds heen en weer schommelen tussen wat men
vormvastheid in het voetspoor van het klassiek psychologisch naturalisme zou kunnen
noemen en vormverbreking. Het Vijfde Zegel is een voorbeeld van de vormelijke
psychologie naar de bestaande traditie, en ook de drie verschenen delen der Anton
Wachterserie zouden daartoe gerekend kunnen worden. In de mooie Iersche Nachten
wordt de strakke vorm in een romantisch droomlicht, dat de reële spheer van het zo
irreële Ierland goed weergeeft, weder uitgewist. In Aktaion onder de Sterren zijn
beide elementen min of meer vermengd. In een boek als Puriteinen en Piraten kan
men den invloed bespeuren van de 19de eeuwse letterkunde en figuren als R.L.
Stevenson; maar hoezeer doortrokken van zielkundige bijzonderheden gelijk die den
toeschouwer uit onzen eigen tijd meer bepaaldelijk worden gegeven. Vestdijk's
bijdrage tot den briefroman De Overnachting wijkt in opmerkelijke mate af van die
van zijn correspondente. Jeanne van Schaik-Willing is degeen, die hier, bij alle bijna
teder-lyrisch en dichterlijk verinnigen, het meest met beide voeten op den grond blijft
staan en een op het werkelijke gerichte
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psychische analyse volbrengt. Daar tegenover verliest Vestdijk zich in een
vertekenende, te nauwe relatie met zijn daardoor te held-achtigen held, iets, dat hem
zelden overkomt. Ik wil niet zeggen, dat hij niet vrij is gekomen van de door hem
verbeelde figuur, maar die figuur is niet vrij van hem en zou bijna een argument
opleveren van de hierboven door mij bestreden stelling van Stroman.
Gans anders is het met het werkelijkheidsgehalte gesteld in De Redding van Fré
Bolderhey. Met dit boek kan de brede schare van pharizeïsche weldenkenden die
altijd klagen, dat Vestdijk in zijn romans uit het menselijke steeds zo sterk het
pathologische naar voren haalt, zich nu troosten: hier belicht hij van het pathologische
vooral het menselijke.
Een schooljongen in de ontvankelijke puberteitsleeftijd vangt het een en ander op
over een achterneefje, Fré Bolderhey, die, ten prooi aan een zware acute psychose,
naar een inrichting moest worden gebracht. De paar dingen, die de zestienjarige
Eddie Wesseling, die tijdens een vacantie met zijn ouders logeert bij zijn grootmoeder
in de stad, ondanks het als het ware samenzwerende stilzwijgen der volwassenen
over die schizophrenie verneemt, de angst en tegenzin van zijn moeder voor den
zieke, dien zij niet wil opzoeken, de enkele molestaties waaraan Fré Bolderhey op
straat blootstaat, vormen een trauma, een zielskwetsuur bij den jongen Eddie en
beladen hem met angstsentimenten. Waarschijnlijk voelt hij zich onbewust
medeschuldig aan de wrede houding, die instinctief de gezonde mens aanneemt
tegenover het afwijkende zieleleven en hij krijgt het gevoel, dat zijn achterneef,
opgejaagd door de liefdeloze wereld, van deze en de harteloze isolatie gered moet
worden. Door deze spanning: meelij, angst, schuldgevoelens, vervalt nu, als het ware
uit sympathie dus, Eddie Wesseling zelf in een zich snel ontwikkelende neurose. Hij
begint steeds meer in een door eigen hallucinaties bewoond heelal te leven en is
daarmee onherstelbaar voor zijn toekomst en het maatschappelijk bestaan verloren.
Hij, die nog maar door één gedachte bezeten is: ten koste van alles, ook van het offer
van zichzelf, Fré Bolderhey te redden, hij gaat reddeloos ten onder doordat hij diens
lijden, dat hij onrechtvaardig acht (want aan de onredelijkheid van een psychotische
binnenwereld kan en wil hij niet geloven) op zich wil nemen. Een plaatsvervangend
lijden dus, om een term aan de theologie te ontlenen, en dat, in het geschetste
schuldgevoel vooral berustend op een identificatie met de op-
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jagende ‘achtervolgers’ van een krankzinnige, tegelijk in zekeren zin uit een
identificatie met dien krankzinnige zelf ontstaan is, wiens handelingen en uitingen
zijn eigen verbeelding besmetten, ontvonken, activeren.
Met meesterhand heeft Vestdijk op een wijze, zo kundig als in het korte bestek
van een niet omvangrijken roman geen tweede in Nederland, wellicht in Europa zou
vermocht hebben, een schets gegeven van een afwijkend zieleleven, dat, kwetsbaar
door een te grote ontvankelijkheid, zijn ondergang tegemoet gaat. Viel bij sommige
van Vestdijk's vroegere werken, gelijk b.v. Mijnheer Visser's Hellevaart, de nadruk
op den verziekten kant van de nog normale psyche, hier is het, omgekeerd, zoals
gezegd, vooral zijn streven geweest, den zieken geest menselijk aanvaardbaar te
maken als gewoon en algemeen, en (om een lelijk, maar niet gemakkelijk vervangbaar
germanisme uit de psychiatrische taal te gebruiken) zijn ‘invoelbaarheid’ te tonen.
Vestdijk zijnerzijds, - door een uiterste van raffinement in zijn opzet, de psychotisch
hallucinatorische bewustzijnstoestanden van Eddie zo geleidelijk mogelijk te doen
ontstaan en ze geheel met de dien knaap omringende realiteit te vervlechten, is er
niet steeds in geslaagd, de reële gebeurtenissen gescheiden te houden van het fictieve
innerlijke leven, zodat de lezer zich wel eens bekocht voelt. Alles goed en wel: in
een atmospheer waarin letterlijk àlles onwerkelijk en onbestaanbaar is, gelijk b.v. in
Der Prozess en Das Schlosz van Kafka, accepteert men gemakkelijk en zonder enig
verzet of voorbehoud de grootste onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden. Maar
van de leeszaal, waar het jongetje Wesseling in een encyclopaedie het tot hem
doorgedrongen woord ‘Schizophrenie’ gaat opzoeken en waar met ongelofelijke
knapheid en behendigheid Vestdijk dit werkelijke bezoek in de zelfgeschapen
droomwereld doet overgaan, van die leeszaal wou men toch wel graag weten of zij
nu werkelijk bestaan heeft dan wel of zij in haar geheel erbij gehallucineerd is. (Maar
daarvoor liggen de authentieke gegevens, gelijk bv. de in het lexicon opgeslagen
woorden, te ver buiten de fantasiemogelijkheden van het jongetje, zelfs in zijn
ziekelijken toestand). En ook van het meisje Cecily, dat Eddie daar ontmoet, en dat
- evenals zijn zeldzaam treffend uitgebeelde moeder - in het verdere beloop een grote
rol speelt, ook van haar zou men toch graag weten of zij geheel een
verbeeldingsspinsel is dan wel, in den aanvang althans, enigszins werkelijk, als
uitgangspunt, heeft bestaan. Ik weet wel dat het een artistieke kunst-
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greep van den schrijver is, de grens tussen realiteit en hallucinatie en vooral het
tijdstip, waarop beide in elkaar over gaan, zoveel mogelijk in het duister te laten.
Maar ook artistiek is dit niet verantwoord wanneer men zich bij den neus genomen
voelt en het irriterende vermoeden bestaat, dat men een raadseltje opgegeven krijgt,
waar de auteur zelf niet helemaal uitkomt omdat de opgave onvolledig is.
Maar overigens niets dan lof voor deze diepzinnige doorschouwing van een
zielsziekte, waarbij de moeder van den patiënt, door een onvoorzichtige uiting de
eerste oorzaak van diens angst voor Fré Bolderhey en ‘reddingspogingen’, - ten bate
dier redding in de schizophrene waanwereld (die zich naar buiten niet uit dan door
wat dwalen en enkele stereotiepe standen op straat) wordt vermoord.
De taal, overal sprekend van den voor Vestdijk typerenden afkeer van
stijlformalisme, is van een sterke, indringende kracht en soberheid en uiterst plastisch.
Een kroplijder wordt beschreven als ‘iemand die aan een eeuwigdurend slikken bezig
scheen te zijn, zo alsof hij zijn eigen hoofd naar binnen wilde slikken, iets waartegen
de gezwollen hals zich uiteraard verzette net als bij een slang, die het met een te grote
prooi beproeft’. Bezoekers van Artis zijn ‘lieden die zich voorgenomen hadden, een
hele middag met de ogen beesten te verslinden’, een aardige omkering van de
associatie ‘verslindende beesten’. Cecily kust Eddie's mond, ‘alsof zij een envelop
sloot’, en in de apenkooi stuiven de apen ‘in een spookachtig kaal boompje, en vielen
uit het boompje op een onderste tak, die het boompje nog gauw uitstak’, waarbij het
driemaal herhaalde ‘boompje’ van een tegelijk komieke en lichtelijk lugubere werking
wordt.
Het blijkt verwonderlijk, dat Vestdijk bij een zo overstelpend ruime creativiteit
ook weer zijn peil heeft weten te handhaven in dezen roman, die diepzinnig, boeiend
en aangrijpend is.
In De Vuuraanbidders, misschien het meest als idee geconstrueerd en daardoor
meer typologisch dan karakterkundig, staat de schommeling tussen romantisch en
realistisch zien, als bedoeld op blz. 504 hierboven, even stil, doordat beide elkaar
ongeveer in evenwicht houden. Met een, eveneens historischen roman als De Nadagen
van Pilatus, een kleine tien jaar eerder geschreven onder den invloed van Robert
Graves, dat niets dan, met hedendaagse ogen gezien, de verbeelding van personen
en een tijdvak uit de geschiedenis beoogt, heeft De Vuuraanbidders zeer weinig meer
gemeen. In Pastorale 1943 bezitten wij
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door de zeer getrouwe historische en zielkundige realiteit een tijddocument van
betekenis, tot nu toe onzen belangrijksten roman over de bezettingsjaren. Nergens
in dit boek is des schrijvers gevoelsreactie onmannelijk, dat wil zeggen voorbarig,
onverantwoord en excessief. Nergens wordt hij beheerst door de neiging, een
stemming te willen uitwerken, hetgeen zeer goedkoop en gemakkelijk zou zijn
geweest als een vorm van humeurige oprechtheid, die zichzelf zo weinig in de hand
heeft, dat ze er onoprecht door wordt. Het is ongemeen moeilijk een complex van
gegevens, die ons emotionneel nog zo na staan, dat wij er onmogelijk afstand toe
kunnen nemen, in een roman te verwerken zonder de eenzijdigheid die artistiek
dodelijk zou zijn. In Pastorale 1943 is Vestdijk hier op de meest gelukkige wijze in
geslaagd, zich voortdurend hoedende voor de overdrijving die het ‘idealisme der
onmacht’, en de sentimentaliteit die beneden den inkoopsprijs gekocht gevoel is.
Ik heb in het bovenstaande slechts enkele momenten kunnen aanstippen uit het
veelzijdige en bewegelijke verschijnsel, dat Vestdijk's prozakunst is. Ik ben mij er
goed van bewust, dat hiermede het onderwerp niet alleen niet uitgeput, maar
nauwelijks geëntameerd is. Het is een onderwerp voor toekomstige dissertaties, want
niet alleen heeft het oeuvre van Vestdijk vele boeiende en interessante facetten, maar
het is moeilijk te vatten, te fixeren: het is naar vele kanten interpretabel. En nu heb
ik mij nog maar beperkt tot enkele opmerkingen over het romanproza. Dat van
Vestdijk's essay's zou veelal om zijn bouw, stijltechniek en de gevolgde werkwijze
juist prozatechnisch alle aandacht verdienen. Ik hoop hier echter genoeg gezegd te
hebben om anderen te prikkelen tot zulk een, nog niet ondernomen, dieper onderzoek
naar de prozatechniek van Vestdijk, waarbij ik mij er natuurlijk volkomen van bewust
blijf, dat deze niet geïsoleerd kan worden buiten het verband van de gehele figuur
van den schrijver, creatief, zielkundig en aesthetisch.
1933; 1949
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Maurice Gilliams 50 jaar
In een ruim twintigjarigen arbeid heeft Maurice Gilliams een oeuvre tot stand
gebracht, dat zeer stellig valt buiten hetgeen in Vlaanderen gebruikelijk was. Dit
houdt geen waarde-oordeel in. Nu hij gekomen is op een punt van zijn leven, dat ons
een overzicht vergunt, een terugblik en een bezinning, beseffen we dat hij niet zozeer
een nieuw levensgevoel of een nieuwe uitingswijze heeft gevonden tussen zijn
generatiegenoten, dan wel een onnavolgbare vereenvoudiging en eenheid van deze
beide. Het bijzondere aan Gilliams is niet, wat hij heeft uitgevonden, maar wat hij
is, en dat is veel bijzonderder, want dat is het onherhaalbare van de creatieve
persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid is intelligent in hoge mate - door haar
formuleringen - zonder van die intelligentie bewust gebruik te maken. Zij is sensitief,
ontvankelijk en waarnemend, maar dank zij het feit dat zij dit is en niet door wil of
bewustzijn. Zij is alleen actief in het uiten. Gilliams is een unieke figuur in de Vlaamse
letteren, omdat hij alles wat hij is, zonder inspanning is, zonder dwang en spanning.
Maar hij stijgt boven die natuurlijkheid uit door het vermogen moeiteloos zichzelf
te zijn.
Hij is een dichter. Hij weet onmiddellijk het ogenblik te herkennen, waarop zijn
eigen stem zijn eigen zelf niet zou weergeven, en zwijgt dan. Hij spreekt als een
gewoon mens van de gewone dingen van elken dag, en het is prachtig omdat hij ze
ziet met de ogen van een nieuw en onbedorven en onverouderbaar mens. Hij is
verwant met de natuur, omdat hij zonder truc of dubbelen bodem verwant is met de
dingen van de natuur en zich daarin thuisvoelt; ook met die van de eeuwige
wetmatigheid der menselijke natuur. Zijn gevoel is het gevoel dat van alle dichters
van alle tijden is, het zij in proza of poëzie, maar het vindt een eigen vorm in de
traditie van de taal. Daardoor is hij Vlaams en on-Vlaams, Vlaams en universeel, en
behoort tot de grootsten van zijn tijd en van zijn land, ondanks den pretentielozen
eenvoud, die hem ver stelt buiten het conventionele litteraire milieu.
Deze eenvoud blijkt ook uit het ambachtelijke streven, dat in de door hemzelf met
de hand gedrukte particuliere uitgaven van bibliophielen aard en in beperkte oplage
tot uiting kwam. Het zijn er vele en ik wil niet pogen, er een overzicht van te geven.
Het proza van Maurice Gilliams is minder geserreerd en hier en daar ook wel iets
minder verzorgd, dan wat we van zijn
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technisch zeer verfijnde, overwegend assonnerende verzen ken nen. De invloed van
Van de Woestijne's laatste jaren is er niet in voorbij te zien. In alle verhalen uit den
bundel Oefentocht in het Luchtledige - een vooroefening tot den roman Elias of het
gevecht met de nachtegalen - waarin de ‘ik’ van zijn jeugdjaren vertelt, vindt men
een niet-ontledende, intellectuele samenvatting van zintuiglijke gewaarwordingen
als kern.
Het verwaarloosde waarop ik hierboven zinspeelde, en dat Oefentocht gelukkig
slechts sporadisch vertoont, doet den auteur een enkelen keer tot een rechtuit
bespottelijke overdrijving vervallen als ‘mijn hoogmoed kon slechts zelf-gezochte
vereenzaming verdragen’ waar hij de ik-figuur nog slechts als drie jaar oud voorstelt.
Of tot een slordigheid als het voor zo geraffineerd proza eerst recht onvergeeflijk
assonneren: ‘dan ontwaakte in mij steeds het onvoorzichtig verlangen, Ernestine met
wild geschreeuw te overvallen’.
Maar over het algemeen is hier de bouw van den volzin zeer bezonken, overwogen
en doordacht, en van een doorzichtige helderheid. De auteur zelf schijnt zich, ten
onrechte, voor vrij duister te houden, en de Franse term voor een moeilijk verstaanbaar
schrijver, ‘hermétique’, heeft hem, met zijn beeld van geslotenheid, tot een aardige
metaphoor gebracht: ‘In een boek kan men niet elk woord tusschen haakjes zetten,
zooals men niet elke schouw van een huis dichtmetselen kan voor de huilende wind.
Maar een bouwsel dat van buiten het uitzicht van een huis vertoont, en van binnen
één gemetseld blok vormt, zou wel een aardige grap kunnen zijn. En dan b.v. op
Zon- en Feestdagen een vlag aan de gevel! Smart en gal - en dan b.v. een beetje
dichterlijke vrijheid om te doen gelooven dat de kleine vogelbek druipt van
kersenbloed.’
Met het ‘luchtledige’ kan ik dit werk ook al niet in verband brengen. Het heeft de
verzwegen volheid van een naar vervulling dorstenden geest. Dit modern Vlaamse
proza is typisch romantisch; het komt voort uit die heropleving van romantiek die
in Vlaanderen's litteratuur van voor den tweeden wereldoorlog zeer verbreid en
welhaast als een nieuwe school te beschouwen was. In Nederland had men dit
neo-romantisme alweer grotendeels achter den rug; in ieder geval had men het,
voorzover het nog aanwezig was, getemperd en van karakter doen wijzigen op de
manier waarop ook Gerard Walschap dit deed door het naar den uitingsvorm op de
verstrakkende nuchterheid van la-
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conieke zakelijkheid te richten. De enorm begaafde Walschap, die in Vlaanderen,
voor het eerst in die mate, beide elementen tot een eigen, derden stijl gecombineerd
heeft, deed dit in een oeuvre, waarvan de belangrijkheid hoe langer hoe meer zal
erkend worden, en dat de gemiddelde geestestraagheid van het grote lezerspubliek
aanmerkelijk vooruit was.
Gilliams derhalve, anders en simpeler romantisch dan Walschap, is toch niet
breedvoeriger. Hij is niet nuchter en laconiek als gene, maar wel sober en beknopt.
Hij is zoeter, idyllischer, en daardoor idealistischer; hij is lyrischer maar tevens
gemakkelijker misschien en stellig veel minder machtig in mensenbeelding. Hij roept,
kort noterend, vooral de spheer der zuivere romantiek op, die tevens een stijl is: ‘Wij
zagen een herder met zijn kudde schapen, een die eigenlijk nergens naartoe wilde,
die bleef dwalen over de heide, lijk de wind, de regen en het stof. Of, we zagen een
kreupel en wrak woonwagentje in een dreef, een mager paard, een hond, emmers,
ketels en waschgoed. Als het 's nachts stormde heb ik dikwijls aan het woonwagentje
liggen denken: het kon opgenomen en in een wervelwind van de aarde weggevaagd
worden, zooals de vurige wagen van de profeet Elias. Op het privaat van de slaapzaal
was de nacht wonderlijk om te hooren. In de hoogte was een tuimelraampje; ik liet
het steeds openstaan en beluisterde de vage, verwarde geruchten van de kleine,
slapende provinciestad. In het najaar kon men daar in de vroegte, als het nog donker
was, een jagershoorn heel in de verte hooren klagen. Ik dacht aan het stadswapen
met het springend hert, op de muren van de tooneelzaal; de houtgravuren in de boeken
van mijn vader hadden mijn verbeelding gerijpt en het viel me niet moeilijk de
romantische landschappen voor oogen te zien. De nachtkou zeeg doorheen mijn
nachtgoed. Ik werd zeer bedroefd. Ik begon aan mijn thuis te denken.’
De getourmenteerde excessiefheid - niet van taal of zinsbouw, die zijn integendeel
zeer bedwongen, maar van atmospheer en beeld, en bovenal van den toon - doet
bijwijlen aan de woeste landschap-achtergronden van Delacroix denken: ‘Men had
ons de steenweg doen verlaten, en wij waren links afgezwenkt om reeds de terugtocht
aan te vangen, langs een stemmige, met wagensporen doorgroefde boschweg. Weldra
kwamen wij op de vlakte, waarvan ik me niet herinner dat ik er voordien ooit ben
geweest. Een lucht met dreigende wolkengebergten was inmiddels boven de kim
opgestaan en daaronder woeien de doorzicht-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

512
bare nevels, als vliedende schoorsteenrook. Er begon iets over de grond te ritselen.
Hoog in de lucht naderde een sterk metalen geruisch. Het was de wind die, op minder
dan geen tijd, ons met zulk geweld overviel en onze troep waaiende cabans als bij
tooverslag aan klapperende vledermuiswieken deed gelijken. Plots sloeg er een
nijdige dichte regen over ons neder. Het was angstwekkend donker geworden en wij
waren als omhuld met een wonderbare nacht waar doorheen de stalen regen glinsterde
en ruischte. Toen ging er, voorop, een jongen aan het draven; hij werd door twee
ander gevolgd en op eens sloeg heel de bende verschrikt op de vlucht. De een stormde
de ander achterna, de bosschen te gemoet, waar wij toevlucht zochten. Onder de
dennen viel natuurlijk even veel water, doch de geeselende slag van de regen werd
door de kruinen gebroken en wij leden nu niet meer van de scherpe striemen op ons
gezicht. Onder de doornatte zware caban liepen we doelloos rond zonder ons nog
om de luide en strenge bevelen van de surveillanten te bekommeren. Plots viel er
een korte, krakende donderslag, vlak boven ons hoofd. Het bosch had een paar
seconden in een verblindend licht gestaan en onder de geweldige losbarsting van
lang aanhoudend dondergerommel was de nacht weer rondom ons dicht gevallen.
In paniekstemming renden we in hopelooze verwarring, en geen uitkomst ziende,
uiteen. Het begon nu nog zwaarder te regenen.’
Als een kop van Goya ziet het kind zijn blinden vioolleraar, een demonische en
onvergetelijke visie: ‘Hij opende zijn mond, zijn purperen lippen trilden, maar enkel
zijn vunze adem kwam tot mij. Na een poos stak hij het instrument vooruit opdat ik
het van hem aannemen zou; er was een vieze zweetvlek waar hij de vioolhals
vastgehouden had. Toen deed hij een stap vooruit en ik hoorde zijn sidderende
fluisterstem tegen mij spreken; maar het ging alles zoo gauw en onverwachts dat ik
hem niet kon verstaan. Hij boog zich naar mij. Hij had zijn roode zakdoek genomen,
dopte er onhandig mee achter zijn bril, die hij met de rechter hand had opgelicht en toonde mij zijn afschuwelijke, spookachtige martelaarsoogen: karmijnen streepjes,
als steekwonden van een lans, zonder oogappel meer, zonder leven dan een
zenuwachtig bewegen van de op elkaar gedrukte, vochtige oogranden. Hij liet de
bril weder op zijn dikke, aardbeiachtige neus vallen, snoot in de open roode zakdoek
en alsof hij met elke voet een ontzettend zwaar gewicht van verdriet voortsleepte,
heeft hij zich verwijderd.’
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De ogen van prins Willem 11 op het schilderij van Van Dyck in het Rijksmuseum
zijn ‘door overvloed en verbeelding bedroefd geworden’, en zo staat het boek vol
van fijne opmerkingen en waarnemingen. Naar aanleiding van hetzelfde doek ook
dit bijvoorbeeld: ‘Het kindbruidje, met de misleidende doezeling van gelatenheid op
het in waarheid bevreesde en gewaarschuwde wezen.’ Hoe evocatief is ook niet de
avondstemming in een stadstuintje in een enkel zinnetje gevangen: ‘De vreemdheid
van de omgeving, de geur van steen, ijzerroest en verwelkend onkruid in de valavond:
ik werd door een eenzame innigheid overstelpt die me aan heel vage dingen peinzen
deed.’
In Memorianm, het laatste en tevens interessantste stuk, het enige ook dat ten volle
op den naam vertelling kan aanspraak maken en een in zich besloten geheel vormt,
wijkt af van de andere. Het geeft, Chagall-achtig anecdotisch, een als in droom met
onwerkelijkheid samengeweven geschiedenis met een symbolischen inslag, op de
sterk reële manier waarop ook Franz Kafka de fantasie van zijn merkwaardigen geest
tot een organisch en schier onopgemerkt bestanddeel van de alledaagse werkelijkheid
kon maken. De eerste alinea's geven hier al dadelijk een voorbeeld van: ‘Een vroege
ochtend in de maand Mei, had ik in de Sint Augustinuskerk de H. Mis bijgewoond.
Een sombere gestalte zweefde me rakelings voorbij, op het oogenblik dat ik mijn
hand naar het marmeren wijwatervat uitstak. Vóór mij daalde de onbekende de
trappen af, en met een moedeloos gebaar, als iemand die in wanhoop de armen
omhoog steekt om ze daarna krachteloos langs het lijf te laten nedervallen, ontplooide
deze zonderlinge man de zwarte vleugelen, gelijk een keizerlijke adelaar. Spoedig,
langs de huizen wegscherend, was hij uit mijn gezicht verdwenen. Het weder was
goed. Ik had een dag vrijaf. Sinds lang was ik besloten de groote havenwerken aan
de Kruisschans te bezoeken, zoodat ik vandaag mijn voornemen ging volbrengen.
Weldra bevond ik me dichtbij de Schelde. Een gelige grauwte hield de verte op een
onwaarschijnlijke afstand; men vermoedde meer dan men zag, het kerktorentje van
Austruweel en de silhouet van een driemaster. De bruine modderstroom scheen op
het eerste zicht een beweginglooze, geronnen massa waarin het paalwerk stond
geplant. Het was veel te stil aan de haven en men had zich op een Zondagmorgen
gewaand.’ Het verhaal is een hard en ironisch stuk proza, zeer representatief voor
onzen tijd, zonder één inzinking, zwakheid of onzuiverheid, en sterk sprekend door
een onmis-
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kenbaar oorspronkelijke gedachten- en verbeeldingswereld. Gevoelig zonder een
zweem van sentimentaliteit, snel van tempo, kleurrijk doch beheerscht.
Elias is nauwelijks een roman in den gewonen zin, en zeker geen aaneengesloten
relaas. Het is daarom vrij onvruchtbaar den inhoud samen te vatten. Het boek bestaat
uit twee cahiers: in het eerste is Elias aan het woord, die herinneringen van zijn
kindertijd vertelt; in het tweede vervolgt een fictieve vriend uit zijn jongelingstijd
het verhaal van zijn leven. Deze laatste verklaart in een voorafgaande aantekening,
dat hij daartoe dagboeken en brieven van Elias heeft gebruikt, en dat het eerste cahier
bestaat uit fragmenten van door deze nagelaten gedenkschriften. Het zijn, zegt hij,
‘veeleer melodische verschuivingen dan dat ze eigenlijke verhalen zouden zijn; zij
hebben een onmerkbaar begin en zij eindigen bijna niet.’
De kindsheid van Elias speelt zich af op een oud landgoed in de Kempen. Zijn
dromerige en twijfelzieke aard vindt de aanraking met de tegelijk verachte en begeerde
werkelijkheid in zijn vier jaar ouder neefje Aloysius, sterk, vurig en gedecideerd,
met wien hij de ingewortelde zwerfzucht en avonturenlust gemeen heeft en voor
wien hij een zwijgzame, zeer aanhankelijke en vererende genegenheid koestert. De
familieleden, allen schier met zonderling groteske eigenaardigheden behept, zijn in
korte trekken meesterlijk geschetst: de tante's Zenobie, Theodora en Henriette, de
ooms Paul, Bernard en Augustin, het nichtje Hermine, de ouders.
Het tweede cahier behandelt eerst de kostschooljaren; telkens verdwijnt Elias
plotseling, voor verre dwaaltochten, waarin hij zichzelf en de realiteit zoekt te
ontvluchten. Later zien wij hem als jong architect. Na steeds uit zijn abrupte
mijmerende impulzen geleefd te hebben, waarbij geen enkel bouwwerk tot stand kon
komen, zoekt hij eindelijk een steun en begrenzing in de socialistische
arbeidersbeweging, waarin overigens zijn scepticisme, wankelmoedigheid en
ontembare vrijheidszin geen bevrediging vinden.
‘Als zoovelen die zijn opgegroeid in de onvruchtbare atmosfeer van het burgerdom,
beproefde hij op een gegeven oogenblik de nieuwe stralende mensch in zich wakker
te schudden; daartoe dacht hij het uur geslagen en schaarde zich met een roode,
naamlooze menigte onder dezelfde vlag. Ik meen echter dat hij grootelijks uit haat
voor de misgroeidheden van zijn jeugd tot
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de beweging toegetreden was; hij hoopte zich te genezen van een heimelijk in
eenzaamheid verwerkte droom van bovenmaatschappelijke grootheid; eenigen tij d
had hij zijn eenzaamheid op anderen gewroken en hij vreesde erin weg te zinken tot
een kleinmoedig menschje zonder initiatief.
Al te bewust was zijn jeugd geweest. Het argeloos genot der kinderen heeft hij
niet gekend, maar vroegtijdig werd hij bezwaard met een besef van onverdraagbare
verantwoordelijkheid over de eigen persoonlijkheid en haar toekomst. Op de grond
van zijn wezen stond de bittere droesem der liegende en zatverzadigde droomen...’
Elias bouwt een groot complex arbeiderswoningen, maar ook dit kan hem, als het
voltooid is, geen bevrediging geven. Hij blijft een vreemde in het partijmilieu en de
rumoerige vergaderingen. ‘Wat ging hij daar eigenlijk uitrichten? Zijn haat was niet
hun haat; de vernederingen en het onrecht waar hij zich door belaagd achtte, die hij
slechts vaag onder woorden zou kunnen brengen hebben, waren niet hun bestaan
zonder toekomst, hun ontberingen en verdriet. In de grond was hij het vereenzaamd
jongetje gebleven, dat verveeld en misnoegd het kasteel ontvluchtte om er na een
paar uren zwervens naar weer te keeren, met een onbeduidend schrammetje aan het
voorhoofd of een gekneusde knie. Wat voordeel kon hij verwerven door zich bij de
door gebrek en arbeid gestaalde menschen aan te sluiten, hij die zich hoopte te genezen
van een innerlijke deformatie? Zijne moeder had gelijk: hij vergiste zich; doch hij
volhardde bewust in de vergissing, zoodat ze een knagende leugen werd. Spijts zijn
koppige houding, te oordeelen naar wat er later met hem gebeurd is, moet hij daar
vreeselijk onder geleden hebben.’
Bij een ongeval op een volksfeest komt hij om het leven. Terwijl ‘het feest volop
aan gang was gebeurde er iets. De groote electrische lampen doofden uit. Wij dachten
aan een grap en de muzikanten speelden lustig door onder de rosse fakkels. De
papieren festoenen ruischten aan de hooge zwarte staken. Een purperen fusee suisde
de lucht in en opende zijn sterrenregen aan de donkere nachthemel.’
Maar even later, huiswaarts kerend, ‘bemerkte ik een samenscholing van
aftrekkende feestvierders langs de weg. Er stond een auto, dichtbij de
hoogspanningscabien. Nieuwsgierig ging ik kijken en vroeg aan de omstaanders wat
er gaande was. Vreeselijk met brandwonden overdekt had men Elias in de ca-
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bien gevonden...’ En ‘als door een geweldig droomenmonster aangezogen, kleefde
hij vast aan de metalen staven’. Of het hier een zelfmoord geldt, laat de auteur,
waarschijnlijk met opzet, in het onzekere.
Het min of meer afwijkende en ongewone in Elias' natuur zou men eerst dan
ziekelijk kunnen noemen, als de schrijver erin te kort geschoten was, het
menselijk-levend en aannemelijk voor ons te maken, maar dit is niet zo. Integendeel,
zijn mensenschuwheid, zijn minderwaardigheidsgevoel, zijn aanhoudend pogen, de
werkelijkheid te transformeren of eraan te ontkomen, zijn hardnekkige hang, zichzelf
pijn te doen, physiek in zijn kinderjaren, geestelijk als jonge man, worden hier
overtuigend en natuurlijk. Het ‘gevecht met de nachtegalen’ is de strijd tegen de
romantische zelfbegoocheling - een strijd die zelf weer zo romantisch is. En elke
bladzijde ademt de ‘heemzucht’ van een nobel zieleleven, al is dan Elias asociaal,
ongelukkig voor zich en anderen, en maatschappelijk ongeschikt.
Te veel is het boek in verband gebracht met Le Grand Meaulnes, in zijn
aantekeningen over dit boek heeft de auteur (De man voor het Venster, 1943)
overtuigend het kunstmatige en ontoereikende van de parallel laten zien. Met hetzelfde
recht trouwens, of liever met een even gering recht zou men bij dergelijk werk aan
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge kunnen denken. Gilliams is een Latijnse
heiden met een christelijke patine. Nauwelijks Latijns in de oeverloze
zwaarmoedigheid van zijn verdroomd peinzend beschouwelijkheid, Latijns echter
in zijn strak en dichterlijk stylistisch maatgevoel en zijn zin voor evenwicht.
Zonder enige forcering van de taal, alleen door een verrassend scherpe
ontvankelijkheid, weergegeven in volkomen juiste, klassiek beheerste woordkeuze,
is dit proza, met zijn overgevoelig reageren op zins- en gemoedsnuances, ongemeen
beeldend. Het is een verfijnd, zuiveren muzikaal instrument voor de uitgebreide
volheid van de vormen en lichamelijke ervaringen, die duizendvoudig door deze,
alles met trillende precisie registrerende openheid zijn heengegaan. Tot in de uiterste
sensaties is deze zelfontleding vertakt, die niettemin saamvattend blijft doordat ze
het geheel ener spheer opbouwt. Het eigenlijke verhaal werd zodoende bijna statisch:
zijn enige beweging is het trage beloop der lijn, waarlangs de emotieve reflexie zich
ontwikkelt en voortzet.
Hoe ‘meer ik in dit spel volhard, leef ik en ben gevangen en
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hang daar in’, lezen we op blz. 111. Dit dunkt mij een reminiscentie aan het slot van
Leopold's Cheops:
...hij is geboeid door de symbolen
van het voormalige en hij hangt er in.

Misschien is deze overeenkomst geen toeval want er is ook verder gelijkenis. Evenals
bij Maurice Gilliams berustte ook bij Leopold de levendige plastiek veelal op
oorspronkelijke samenvoegingen van vaak contrasterende elementen van den
veelom-vattenden, maar nooit het natuurlijk taaleigen te buiten gaanden woordenschat,
waaruit hij zijn pregnante karakteriseringen samenstelde.
Gilliams' wereld is een werkelijkheid, naar alle kanten met hardnekkigheid door
de verbeelding geëxploreerd. Maar ook die door de verbeelding verwijde en
getransformeerde wereld blijft werkelijkheidservaring. Overbewust geworden instinct,
met de grootste behoedzaamheid in een fantastische helderheid gefixeerd, wordt als
een vederlicht uitgespannen kantwerk verzichtbaard, nog doorschenen tot ijle klaarte
waar het zwaar en troebel leek. Animale, blinde aandrangen onttrekken zich niet aan
het licht ener zelf beschouwing, die tot in de uithoeken der psyche doordringt. In dit
kenvermogen wordt der driften volheid overzichtelijk en eenvoudig, en aangedaan
met de kinderlijke aanschouwelijkheid die poëzie is. Het ontdekken dezer nieuwe
realiteit bestaat in het overschrijden van haar gewoonheid: het avontuur van het bloed
is avontuur van den geest geworden, spontaan, afwijkend en hevig. De nagedachte
vervangt er het vóór-overleg.
In sommige uitlatingen geeft het tweede cahier tot op zekere hoogte een sleutel
op het eerste. Elias is niet maar een fantast: hij had, erkent zijn vriend achteraf,
nochtans ‘werkelijkheidszin; maar op bizonder subtiele wijze’. Elders wordt daar
verteld wat Elias, op zijn kinderjaren terugblikkend, van zijn neef Aloysius zegt,
waarmee hij tevens iets van zichzelf ontdekt: ‘hij heeft nooit iets aan het toeval
overgelaten en toch was er steeds een atmosfeer van avontuur om zijn geringste
handelingen.’ ‘Terwijl ik moeite doe om met menschen samen te zijn, wensch ik in
het verborgenste hoekje van mijn hart met rust gelaten te worden en eenzaam te
blijven.’ Zo geeft deze paradoxale geest zich over aan ‘het geliefkoosde
venijn-van-weemoed waar hij voortdurend en met macht van middelen behoefte aan
had’.
In het tweede hoofdstuk van dit tweede gedeelte, handelend

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

518
over de nu jeugdige volwassen vrienden, grenst de verbeelding soms aan het barokke,
gelijk in de herdenkings-scène op blz. 230 e.v. Maar telkens (en hierin wijkt zij af
van een fantaisisme als in Stroman's roman René François Aristide N. N.) wordt de
verontruste voorstelling, in haar tekenachtige bizarheid, dan toch weer aan de
zwevende, verfijnde aardsheid vastgemaakt die gans het werk doortrekt als een geur
van bosvarens na regen. Eenzaamheid, schoonheid, verdieping zijn het wezen van
dezen roman, doch als een grillig flakkerende vlam meer dan als vrede: de
onuitroeibare romantiek van het wankelend, zoekend mensenhart. Onverstard door
de gemakkelijke zekerheden, en zo als het levend klopt bij hen, van wie Van Eyck
gezongen heeft:
Die jong zijn en zich zelf niet weten
Dragen een schaduw op 't gelaat
Wenschen zich zelf een breukloos leven
Van enkel droom of enkel daad.
Maar eeuwig in elkaar verwonden
Zijn droom en daad, en wie ze scheidt,
Vindt iedre daad door droom geschonden
En iedre droom door daad ontwijd.

Het had tot motto kunnen dienen van dit prachtige, bitterzoete boek, waarin verlangen
naar en afkeer van het eigen zelf, de wereld en de werkelijkheid tot melodisch leven
kwamen op den donkeren ondertoon, in steeds andere motieven zich herhalend, van
een vreemde, wrange behoefte aan zelfkwelling...
In hetzelfde jaar als de eerdergenoemde voorstudies voor dezen roman verscheen de
verzenbundel Het Verleden van Columbus waarin de tot dan in beperkte oplage buiten
den handel in particuliere uitgave verschenen drie verzenbundels werden verenigd.
Over het algemeen is deze doordringende en synthetische poëzie, waarvan de
geraffineerde werking voornamelijk berust op een vooral voor die jaren (1920-1930)
onvergelijkelijke beheersing en toepassing van de assonance, een te weinig, althans
in Nederland, algemeen erkend phaenomeen geweest van de hedendaagse dichtkunst.
Tot op zekere hoogte is dit veroorzaakt door een intiem en daardoor begrensd element
in de gevoelswereld waaruit zij voortkwam. Maar dit werk is tegelijk teder en
intensief, muzikaal en van een bedwelmende aardsheid, die toch overal het zichtbare
verdiept en doorlicht.
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In 1943, dus midden in den oorlog, verscheen De man voor het Venster, een soort
van intelligent en zeker sympathiek journaal, gevolgd door een essay over Henri De
Braekeleer. Voor de kennis van den schrijver is dit boek van belang, dat van 1932
tot 1940 loopt. Voorin staat een zelfportret gereproduceerd; maar ik zie hem liever
met zijn zwarte ringbaardje van tegenwoordig. Het Werk der Leerjaren (1947) bundelt
ouder werk, proza en poëzie. Mij troffen vooral daarin de notities over wijlen Gustave
De Smet, mijn vriend sinds 1918. De verwantschap met Karel van de Woestijne
spreekt hier en daar duidelijk in het proza: met den lateren Van de Woestijne van de
Beginselen der Chemie. Rubens en zijn beide vrouwen (1947) zegt op zijn minst
evenveel over den schrijver als over de drie besprokenen. Het is een curieus werkje
met hier en daar in prachtige volzinnen uiterst rake kenschetsen.
In 1950 verschenen X Gedichten buiten den handel en in beperkte oplage. Zij
werden geschreven van 1936-1947 en het is de moeite waard den wordingsgang van
den dichter in zo kort bestek te zien openbaar worden. Zozeer is dit geestesleven
naar binnen gekeerd, dat de stem die wij hier horen zich uit een schier verstikte stilte
of zwijgzaamheid los maakt. Zij draagt er de sporen van en komt terug tot
hoorbaarheid, beladen nog met het mysterie dat luisteren moeilijk maakt. Deze stem
dringt ons terug naar den slaap en den droom, waaruit zij zich zo moeizaam, zo
moede en toch zo natuurlijk losmaakte. Daarmee onttrekt zij zich aan vergetelheid
en bevestigt en verduurzaamt voor ons het beeld van die bijzondere en lievenswaardige
persoonlijkheid, die elke nadering tot het werk van den kunstenaar Maurice Gilliams
tot een onvergetelijke ontmoeting met een levend mens maakt.
In Winter te Antwerpen (Colibrant, Lier 1953) roept Gilliams weder het beeld van
zijn kinderjaren voor ons op. Hij doet dit in een spheer van vertrouwde beslotenheid
en toch helder en scherp belicht. Als in een droom zo eigen en toch vreemd
onwezenlijk.
Het beeld van die jeugd is er tevens een van het oude, geheimzinnige Antwerpen,
als op een intiem, bijna middeleeuws prentje, bezien met kinderogen. De dichterlijke
bekoring, de zuiverheid en bezinning, de innerlijke melodie van dit werkje, maken
het tot een hoogtepunt in Gilliams' oeuvre.
Sterker en onverbloemder dan in Elias, is in dit nieuwe boek het autobiographisch
element. Het innerlijk leven van een
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jeugd ontvouwt er zich fascinerend, de oude romantische zelfstrijd tussen tijd en
eeuwigheid. tussen de werkelijkheid en het ontvatbare. Men ziet hier vóór zich de
jonggestorven ouders, daarna het leven op het kleine buiten met de bejaarde tantes,
eigenaardige, hoogst zonderlinge wezens. Dit alles bekeken met de warme aandacht
van het kind en van den opgroeienden jongeling, vroeg geneigd tot wijze
overspiegeling van het leven.
Soms ook wordt hier de werkelijkheid benaderd met de nauwlettende
opmerkzaamheid van een fijnen humor. Maar deze wordt altijd omgetoverd in den
gloed en afschijn van het dieper leven, dat van de ziel is. Wij zien de wereld,
vertrouwd en beangstigend tegelijk, met den kijk van dezen schoolknaap, in wie
reeds onbewust de toekomstige kunstenaar wordt geboren.
Gilliams betoont zich ook hier weer een onnavolgbare stylist. Deze volzinnen, in
één harmonischen toon gehouden, zijn zo schoon, dat vele ervan ons langen tijd
bijblijven. Het is een boekje, dat diepen indruk maakt.
1933; 1953

Beminnelijke wanordelijkheid en nuttige voorkeur
Het is nodig, met nadruk iets goeds te zeggen van het beminnelijk boek dat
Wanordelijkheden rondom een lastig kind is. Want maar al te gauw worden, in den
onstelpbaren stroom van publicaties die langs ons gaat, ook de verdienstelijkste
werken, na een ogenblik van aandacht, weer voor goed uit het oog verloren, en na
een paar maanden, een jaar of enkele jaren weet niemand meer dat ze er geweest
zijn. Het zou ons spijten, als dit ook voor dit boek van Mary Dorna zou gelden. Het
verdient beter. Zeker, de snelle vergetelheid waarin een overgroot deel der litteraire
productie, zo zij al ooit de aandacht trekt, terugzinkt, zou een nuttig en waardeerbaar
verschijnsel zijn, indien het ook inderdaad de beste boeken waren, die dan op de zeef
der publieke selectie achterbleven. Wij weten echter allen, dat dit helaas niet zo is.
De taak evenwel van den letterkundigen voorlichter zou volkomen ontmoedigend
zijn, zo hij niet de hoop koesterde - al is die wellicht slechts een illusie -, dat hij, om
bij de beeldspraak te blijven, op het functionneren van de bedoelde zeef enigen, zij
het geringen invloed kan uitoefenen.
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Een beminnelijk boek noemde ik Mary Dorna's werk. Het is dit echter niet in den
meest directen en gangbaren zin. Men moet van dezen nuchter sarcastischen, typisch
Hollandsen humor houden, om voor zijn charme gevoelig te zijn, en velen, stel ik
mij voor, zullen in de ietwat verbitterde geesteshouding van de schrijfster, die men
met ontgoochelde romantiek, botsing van ik en wereld, zou kunnen betitelen, niet
dan een bron van misprijzen vinden. Op hen zal zij verkillend werken en generlei
aantrekkingskracht uitoefenen. Deze roman - het is geen eigenlijke roman maar een
aaneenschakeling van losse taferelen - deze roman is zuur, dat is het woord, en
bestemd voor degenen die meer van iets hartigs houden dan van iets zoets. Coenen,
die zelf azijnzuur is, zou hem waarderen.
Mary Dorna munt uit in de korte, droge notities, die wel van een gevoeligheid,
een altijd gekwetste gevoeligheid, uitgaan, maar deze hebben omgezet, omgewerkt,
tot de zonder enig zelfbeklag, met een zeer intelligente observatie en zelfobservatie
in altijd helder en doodeenvoudig proza weergegeven tekening van kleine, doch door
de verbeten vertedering van een spotzieken geest belangrijk geworden gestalten,
situaties en voorvallen. Deze Wanordelijkheden vinden een plaats naast de beste
kinderuitbeeldingen, waaraan de hedendaagse litteratuur in ons land zo bijzonder
rijk is - ik herinner slechts aan Aart van der Leeuw's Kinderland (waar de romantiek
echter nog niet haar tegenkant van koel critische, helderziende teleurstelling toont,
maar nog in haar eersten staat van melodieus ruisende lyriek verkeert); aan Nescio's
Titaantjes, Carry van Bruggen's Huisje aan de Sloot, Van Looy's onvolprezen Jaapje,
Thijssen's Kees de Jongen, Eva Raedt de Canter's Internaat, en vele dergelijke romans.
Maar vooral aan Top Naeff's Letje is Mary Dorna's boek verwant, in zijn rancuneus
en verbitterd aantekenen van het ongelijk en het onverstand der ‘groten’ tegenover
het onbegrepen kind. Het kind Mary echter - het boek is in den ik-vorm geschreven
- is minder willoos slachtoffer dan Letje; het heeft meer fantasie, en komt dan ook
in heviger conflicten en moeilijkheden, die het echter met komieke en gelaten
onverschilligheid als onvermijdelijk kwaad over zich heen laat gaan.
De ‘wanordelijkheid’ rondom het ‘lastige’ kind wordt door den nog onbedorven
en daarom Chaplinachtigen, onverbiddelijken logischen zin van het kind veroorzaakt,
dat met meedogenloze scherpte de dwaasheden, feilen en tekortkomingen van de
ouderen opmerkt, daar zij, in haar eigen kinderlijke rechtvaardig-
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heidsgevoel, verbeelding en schoonheidsbehoefte levend, daar telkens mee in strijd
komt, een strijd voor haar goed recht, waarbij zij natuurlijk steeds aan het kortste
eind moet trekken. In het klein leren wij hier dan ook de kinderwereld zien als dezelfde
onverzoenlijke en pijnlijke psychologische tegenstrijdigheid tussen individu en
collectiviteit, welke ook den volwassene is ingeschapen, die daartegen inmiddels in
een redelijker ontwikkeld gemeenschapsbesef een tegenwicht heeft gevonden.
Zuur is het boek, ik zei het, maar nergens harteloos; met de dappere wijsheid van
den humor wordt het verdriet overwonnen door het, overal kinderlijk blijvend, inzicht
in de lachwekkendheid van de mensen en toestanden, die alle nuttige, noodzakelijke
en gerechtvaardigde opwellingen van het jonge gymnasiastje, dat de vertellende
persoon is, belemmeren, beknotten en te niet doen. Ongetwijfeld zal menig nurks en
degelijk Nederlander dit meisje een onverdraaglijk, onbetrouwbaar, lui, leugenachtig
en onhandelbaar kind vinden. Maar hij heeft ongelijk. Wie zich de ontdekkingen van
dezen tijd op het gebied van het kinderlijke zieleleven heeft eigen gemaakt, niet
zozeer uit theoretische geschriften, doch door eigen waarneming, weet, dat het
wanbegrip en de waanwijsheid der volwassenen de schuld zijn.
Wij zouden hier echter door de rijke ervaring van het innerlijk van het kind niet
zozeer getroffen worden, als niet de voortreffelijke litteraire verbeelding van de
schrijfster deze zo levend, overtuigend en echt voor ons gemaakt had. Men wordt
meegenomen in een spheer, die overal boeit en soms ontroert, en elke bladzijde doet
ons glimlachen, omdat wij onszelf herkennen, zoals we eens waren. De wrangheid
is niet benepen, maar komt juist uit een ruim en menselijk invoelen voort; de
geestigheid is nergens opzettelijk, maar zij doortrekt het ganse werk op de natuurlijkste
wijze: zij amuseert steeds, ook waar zij met den bijsmaak van verongelijktheid en
wrok is vermengd.
Het werk van Mary Dorna heeft een anecdotisch te noemen inslag, welke inmiddels
nooit op het pittoreske om-zichzelfs-wil gericht is, maar veeleer uit een sterk
ontwikkeld gevoel voor humor voortkomt. Die humor heeft tot functie een verweer
der persoonlijkheid tegen de conventionele en vervlakkende overmacht der
samenleving - de titel van haar tweede bundel, Onmaatschappelijke Voorkeur zegt
het reeds.
Het leven moge in dezen bundel meer in het vluchtig ogenblik
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dan in de diepte betrapt zijn, men vindt hier de lichte en toch vlijmscherpe
raakheid-in-kort-bestek terug, welke misschien sinds Falkland uit onze letteren
verloren gegaan was. Zonder diens naturalistische stijloverlading intussen, zonder
diens dreinende sentimentaliteit, effectbejag en troebelheid. Het lezen van deze
novellen is een genot, hun genre is tot iets zeer eigens gemaakt, en in dat genre zijn
ze niet te verbeteren. Het zou schandelijk onrechtvaardig zijn, als mevrouw Dorna
met dezen bundel niet de volle erkenning deelachtig werd, waarop haar grote
begaafdheid recht heeft.
Met haar derde boek, Vingeroefeningen, bleef Mary Dorna zichzelf trouw. Zij
bevestigde zich in deze novellen opnieuw als een van de uiterst zeldzame schrijfsters
in ons land, die humor van voortreffelijk gehalte verenigen met een natuurlijke
schrijfkunst. Een ongemeen waarnemingsvermogen verenigt zij met een scherpen
zin voor het wezenlijke detail. Haar humor komt niet voort uit een soort taalfantasie
en speelsheid van het woordgebruik, gelijk bij Henriette van Eyk; hij berust niet op
een critischen afstand tot het gegeven. Hij is menselijker, en komt tot stand uit een
unieke verbinding van het ironisch meegevoel van de schrijfster met haar objecten,
ook waar zij zelf het object is. Tegen de verstarrende begrenzingen van deze
samenleving, waarvan de benepen burgerlijkheid de meest voorkomende is, handhaaft
zij ook hier haar kijk op den mens door een onkwetsbaar argeloze, altijd jeugdig
blijvende leefdrift.
Men moet niet gering denken over de kundigheid van een talent, dat deze
ongekunstelde stukken zo losjes, vlot, eenvoudigweg en met schijnbaar gemak wist
te schrijven. Het zijn meesterstukjes in hun soort, en er behoort een zeer groot litterair
concentratievermogen toe, om met zo weinig middelen zo overtuigend en beknopt
gestalten, atmospheer, levens op te roepen. De bittere wrangheid, de vluchtige en
ongrijpbare zoetheid van ons leven, heel de tederheid, moed, melancholie, wanhoop
en raadselachtige onberekenbaarheid van ons mensenbestaan worden hier in simpele
woorden samengevat door een dapper en zuiver gemoed, door een wijs en innig
mens, aan wie lachen en schreien zich gelijk voordoen als uitingen van het éne,
ontembare, vernietigende en toch heerlijke leven. Een geestigheid vol zelfspot en
meedogen, vereenzelviging van wat ons verbindt en scheidt, wars van grote woorden
en kleurloze algemeenheden, heeft in dit werk als een flonkerend kristal de daagse
werkelijk-
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heid met haar lichtflitsen overgoten, dat ze ging glanzen en stralen in een reeks aparte,
onvergetelijke beelden.
1933; 1941
Mary Dorna, Wanordelijkheden rondom een lastig kind. Leiden, Leidsche
Uitgeversmaatschappij, 1933
Mary Dorna, Onmaatschappelijke Voorkeur. Amsterdam, J.M. Meulenhoff
Mary Dorna, Vingeroefeningen. Amsterdam, Bigot & Van Rossum

Geestesstrijd en nederlaag tegen het niets
Deze kunst is niet uitdrukking maar representant, niet van gevoel maar van denk-beeld,
dat is de beweging en de bewogenheid der gedachte.
Het is verbazingwekkend, dat een werk van zo sterke, viriele intellectualiteit, van
zo philosophische concentratie, afkomstig kon zijn van een jonge vrouw.
De roman heeft tot onderwerp de geschiedenis van een man, wiens grootheid in
de alle transigeren uitsluitende totaalheid van zijn denkleven bestaat. Zo boeiend,
schokkend en baanbrekend als zijn gedachte-daden zijn, welker uitwerking
onontkoombaar is op wie in nauwere betrekking tot hem treden, zo weinig opmerkelijk
verloopt zijn bestaan naar de uiterlijke, voor de buitenwereld zichtbare daden
gerekend. Hij is, en zonder belangstelling, leraar in een provincieplaatsje - dat is al.
Veel meer valt daar niet van te zeggen en veel meer wordt er dan ook niet van verteld.
Maar deze bijzondere mens bezit een zeldzame, en voor zich en anderen
levensgevaarlijke, macht in de hoge onverbiddelijkheid en consequentie van zijn
stoutmoedigen en genialen geest. Zich slechts met de essentieelste vragen
bezighoudend, en met manische vasthoudendheid voor deze eenzijdige bezigheid
alle gewone alledaagse triviale overwegingen uit den weg gaand, zijn het uitsluitend
zijn gedachten, die zijn gehele lot bestieren. Wanneer zij ten slotte de aan den
menselijken geest gestelde grenzen overschrijden, gaat hij te gronde. Doch deze
ondergang is een prachtig opstijgen tevens tot de toppunten, waartoe de rede kan
reiken. Hij is een moedig en vurig verzet tegen de onaanvaardbare ontoereikendheid,
tegenspraak en tweeslachtigheid in onzen aanleg, die ons drijft tot een weten dat ons
alles weder afneemt wat onze neigingen zich verwierven.
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Het kader voor dezen vreemden uitzonderingsmens is een havenstadje in Normandië,
en het milieu van een ouderwets en duf familiepension, hoofdzakelijk door oude
dames bewoond. Met een harde en heldere ironie, die soms toch niet zonder een
plotselinge, bijna onnaspeurlijke vertedering is, heeft de schrijfster het getekend.
Met de overdrijving, die ‘het idealisme der onmacht’ is (Th. Lessing); met de
vlagen van een humeur dat ‘onbeheerste oprechtheid’ is (Nötzel); met de
vervreemdende en isolerende wanhoop eindelijk ener liefde, die geen vrede kan
hebben, geen genoegen nemen, met het toevallige en voor het verstand ongrijpbare
onzer sterkste gevoelens, versmaadt Loisel - zo heet de man - wat hem aan teerste
genegenheid wordt gegeven door de vrouw, die van hem houdt. Juist de hevigheid
zelf zijner liefde doet hem smartelijk en verontwaardigd beseffen, dat tweeledigheid
geen volledigheid is, en als steeds elk compromis afwijzend, wreed voor deze vrouw
zoals hij het voor zichzelf is, vernietigt hij hun band. Het manuscript van zijn drama,
een werk waarin hij al de kwellingen van zijn geest heeft vastgelegd en waar hij twee
jaar met verwoed doorzettingsvermogen aan gewerkt heeft, vernietigt hij ook. Ten
laatste vernietigt hij zichzelf, en loopt op een stormachtigen avond de zee in.
Geen gebeurtenis, geen mislukking, ongeluk of zelfs eenzaamheid is het, die dit
leven ten dode doemt. Het is slechts de troosteloze grootheid der zuivere rede, der
door-gedachte begrippen, die met de verschrikkelijke hardnekkigheid der barre,
onbaatzuchtige logica tot dit einde voert. En het inzicht in de bedrieglijkheid van
elke gemeenschap met de geliefde, in de onmogelijkheid, in een ander wezen
volkomen op te gaan of maar alleen diens persoonlijke werkelijkheid,
onvervangbaarheid, onherhaalbaarheid te ervaren, was op dien weg slechts een etappe.
Met dit gegeven, dat zich voor het grootste gedeelte als een aan zichtbare handeling
arm, inwendig leven manifesteert, heeft Denise Fontaine een taak op zich genomen
die zo grote moeilijkheden oplevert, dat men niet dan bewondering en eerbied kan
koesteren voor de wijze, waarop zij haar heeft volbracht. Hebben wij dit eenmaal
vastgesteld, dan kunnen wij toegeven dat de roman technisch enigszins onhandig
gebouwd is door de naïeve aaneenschakeling van plastische beschrijving en
psychologische karaktertekening, tussen welke beide de eigenlijke gebeurtenissen
zich wat te traag ontwikkelen, al danken wij wellicht juist daaraan dat een ganse
reeks bijfiguren ons levend en dui-
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delijk voor ogen komen te staan. En het weinige aan uitwendig geschieden, voorbereid
door de schier onverdraaglijke spanningen der om elkander kringende, desolate
gedachtencomplexen, verkrijgt zodoende juist een bijzonder nadrukkelijk reliëf.
De toon is bondig, de stijl lapidair; de nevenschikking van korte zinnen, vooral
waar Loisel aan het woord is, werkt soms zelfs wel bijna al te stoterig. Maar hiervan
mag de schrijfster geen verwijt worden gemaakt. Immers, toen zij den 22en April
van het vorige jaar stierf - zij was toen slechts 33 jaar oud - was dit boek
ternauwernood voltooid, zodat het, thans bijna een jaar na haar dood zonder retouche
uitgegeven, iets schetsmatigs behouden heeft. Deze schetsmatigheid heeft overigens
een eigen charme. Dat zij ook een vloeiender proza dan in dit tweede en laatste werk
kon geven, bewijst de roman waar zij ruim twee jaar geleden mee debuteerde:
Geneviève Savigné.
Al neemt nu het denken - eine saure Arbeit, gelijk Hegel het heeft genoemd - een
overwegende plaats in dezen roman in, toch mene men niet, dat Rivages du Néant
een verstandelijk werk is. Het beweegt zich voornamelijk in de sfeer van het abstracte
- maar op de wijze der kunst: het is doorlééfde abstractie. Deze geniale,
bewonderenswaardige en ongelukkige Loisel is, wat zijn gedachteninhoud en de
eigenaardig gehypertrophieerde werking van zijn bewustzijn betreft, wellicht slechts
met één enkele figuur uit de letteren te vergelijken: het is Monsieur Teste van Paul
Valéry, aan wien hij telkens denken doet. ‘Het is niet mogelijk’, aldus de jonge lerares
uit hetzelfde pension als Loisel, die de ik-persoon van den roman is, ‘het is niet
mogelijk met meer onverschilligheid aan de dingen voorbij te gaan dan hij deed.’
‘Hij ontzegde aan de huizen, aan den bijzonderen, veelbetekenenden en aandoenlijken
vorm der lijnen die vertrouwdheid die wij haar toekennen. Toevallige wereld,
waarvoor zijn innerlijke wereld zich sloot.’ ‘Nooit heb ik in zulk een mate dat
vermogen tot afwezigheid gezien bij de physieke aanwezigheid. Op dergelijke
ogenblikken leek hij mij niet alleen afgescheiden van de anderen, maar bovendien
als het ware afgescheiden van zichzelf.’ ‘De nutteloosheid der woorden ergerde hem
zichtbaar. Naast ons staande, en zelfs nalatend te antwoorden, had hij een prachtige
manier, een kouden blik op ons groepje te vestigen die tegelijk onze persoon en onze
woorden taxeerde en tot hun oorspronkelijk niets terug bracht. Niemand kon dien
blik weerstaan.’
Een geschiedenis, die zich zozeer in het rijk der ideeën afspeelt,
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is uiteraard aan kernachtige, aphoristische formuleringen niet arm. Men moge uit
enkele daarvan iets van de mentaliteit van dit wijze, rijke en ontgoochelde werk leren
kennen. ‘Begrijpen is niets als een poging, zichzelf gerust te stellen. En iedereen stelt
zich gerust naar gelang van zijn angst. Iedereen heeft dan ook in zijn leven de buren
en de helden die hij verdient.’ ‘Ik heb nooit zonder treurigheid in een vreemde stad
kunnen aankomen; de vreemdheid van de omgeving verwerpt mij. (...) De dingen
die we niet kennen hebben de ontroerende eigenschap, zonder ons te kunnen.’ ‘...alleen
zeer gedesillusionneerde wezens aanvaarden het genot.’ ‘Alle ongelukkigen voelen
zich schuldig. Een of andere eerbied voor het geluk of vasthoudendheid der hoop
doet hen geloven dat hun ongeluk in verband staat met een misslag.’ ‘Het ganse
drama is gelegen in dien diepen stroom die elk wezen met zich meetrekt. Die eigen
beweging ziet hij niet, terwijl hij wel de beweging ziet van den ander die zich
verwijdert.’ ‘Het woord samen heeft geen zin. Had het een zin, dan zou de arbeid
niet noodzakelijk zijn. Iets betekenen om de onmogelijkheid der gemeenzaamheid
te maskeren. Dat de arbeidzaamheden nodig zijn is het bewijs, dat niets tot iets anders
in verbinding treedt... Het kenteken verloochent zich doordien het zich bevestigt.
Ondeugdelijk want noodzakelijk.’
Uit deze voorbeelden heeft men een denkbeeld van gedachte en vorm bij dezen
geromanceerden Teste kunnen verkrijgen. De psychologie van Denise Fontaine draagt
een indirect karakter; zij komt tot uiting in de weergeving, descriptief of in
gesprekvorm van een gedachte- en gemoedsleven, waarin tot intens en alles
overheersend leven komen van wijsgerige overdenkingen dramatische kracht verkrijgt.
Deze zielkunde gaat minder ontledend dan synthetisch te werk, en weet met
overtuiging en intelligentie de essentieelste grondvormen te doen spreken.
Uit wat ons over het door Loisel geleefde en geschreven drama wordt medegedeeld
leren wij een man kennen, in wiens gemoed zijn kentheoretische inzichten en
solipsistische gevolgtrekkingen de grootste verwoestingen hebben aangericht, daar
hij deze niet slechts, gelijk pleegt te geschieden, alleen maar cerebraal verwerkelijkt
heeft, maar ze tot zijn naamloze ontzetting en radeloze angst met heel zijn wezen ten
diepste heeft ervaren, uit hoofde van het negatief en pessimistisch temperament, dat
hem tot zulke ervaring voorbeschikte. Deze woorden van de verhalende persoon over
het door haar gelezen manuscript, zijn ook op Denise Fontaine's roman zelf van
toepassing: ‘Door een te-
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genstrijdigheid in het gevoel, was ik tegelijkertijd gerustgesteld, want de klacht van
Loisel bereikte dien volmaakten vorm die de gestalte zelf der bevrijding is, en
ontsteld...’ ‘Was het mogelijk dat een man kon leven met in zijn zijde die gapende
opening, die afschuwelijke wond die zijn helderziendheid als een wrede diamant
gekorven had? (...) En toch was dit werk er, getuigenis van het tegendeel, bevestiging
van redding. Tevergeefs ontkende het 't leven. Het was het leven. Los van Loisel
leefde het eigenmachtig en spottend. Godsdienst van het Niets. Vreemd gedenkteken!
Maar een gedenkteken was het. Het niet deinsde er achter terug. Iets was er op de
wereld: dàt...’
De striemende haat van Loisel tegen zijn voltooide boek, die even het slot van de
meesterlijke inleiding van Gottfried Benn tot zijn Gesammelte Gedichte in de
gedachten roept, geeft blijk van dat ontzag inboezemende gevoel van groots
‘détachement’ tegenover eigen werk, dat alleen bij inderdaad edele persoonlijkheden
te vinden is. ‘Die aanbidding’, hoont Loisel, ‘niet voor wat wij zijn, maar voor wat
wij onszelf veroorloven te maken... Het minderwaardigste bijgeloof is, een
buiten-menselijke werkelijkheid te verlenen aan wat men maakt. Te weten dat niets
bestaat dan doordat wij het goedvinden, en dat meest opgemaakte bestaan
bewonderenswaardig vinden! De dingen bedenken en erin geloven, de gevoelens
bedenken en ze eerbiedigen (...) Constructies van het woord! Aanbidding van het
woord... Afgodendienst der definities. Gewaarworden om te bewijzen (Eprouver
pour prouver).’
De aangrijpende algemeen menselijke kant in de uitzonderingsnatuur van den
Faustischen mens die Loisel is, ligt reeds in de klacht uit het hart der jonge Duitse
Romantiek besloten, die zo oud was als de wereld:
(Ich) sehe daß wir nichts wissen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen.
Loisel's meest afgetrokken wijsgerige preoccupatie is niets dan deze gewonde
kreet, niets dan een hartstochtelijk, getourmenteerd smeken om weten en begrijpen.
‘Ik aanvaard het niets voor alle eeuwigheid als ik omtrent dit leven een vol licht
verkrijg. Laat ik weten!’ ‘Gevoelswezens, met dat bewustzijn van niet tot bewustzijn
te kunnen komen, zó zijn we van aard.’
Deze roman is een werk van bitteren ernst, dat eerder van een grijsaard van zeventig
dan van een vrouw van even dertig had kunnen zijn. Deze verwonderlijk scherpzinnige
en genadeloze
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dialectiek is geen spel, maar de krampachtige worsteling van een ziel in doodsnood.
Worsteling om een enkel vast punt, een houvast boven Pascal's ‘gouffre’, een klein
ogenblik van geloof in een werkelijkheid temidden der onwezenlijk bevonden
zintuiglijke wereld der verschijningen. Bij Johan Andreas dèr Mouw en verder
misschien alleen bij Schopenhauer vindt men zulk een paroxisme van metaphysische
angsten ten aanzien van de laatste, martelende transcendentale levensvragen.
En als resultaat: de ontkenning, niet meer de agnostische twijfel of het scepticisme,
maar het psychisch nihilisme, en tegenover het scheppingsbeginsel het standpunt
van Prometheus (dien der oudheid en dien van Goethe!) en Lucifer verenigd: ‘Hij
leek mij, terwijl ik naar hem luisterde, het oude drama weer te vertegenwoordigen
van den opstand van Satan. Satan, Gods werk, dat hij niet begrijpen kan,
verloochenend, de bedoelingen en resultaten vervloekend, en ten slotte voor zich dat
geluk afwijzend, dat men buiten hem om wil maken, daar hij liever wil lijden dan in
ontvangst nemen, liever de beloning verbeuren dan afstand doen van het bewustzijn.
Dronkenschap der kennis, onbedwingbaar gevoel dat begrijpen bezitten is en zelfs
maken, dronkenschap van het schepsel (...) als het den samenhang der schepping vat
(...) Passie geworden geest!’ Een lage natuur kan zo niet voelen. ‘In Loisel was de
eerbied levend. Welk een hoog denkbeeld van den mens en zijn waardigheid onthulde
zich in die klacht, dat de staat van den mens op aarde onterend was! Welk een
hoogheid van aanspraak, aan gene zijde van alle zedewetten. Welk een heimelijk
geloof in de menselijke natuur, op het ogenblik dat hij het meest aan zijn lot
vertwijfelde.’
Het negatieve van Loisel heeft denzelfden positieven ondergrond als bij de
hoofdpersoon van Malraux,... als zo vaak bij negatie. Maar ook afgezien hiervan:
Rivages du Néant is een ongemeen sterk, bijzonder en oorspronkelijk boek; waarin
op niet genoeg te prijzen wijze en met merkwaardig talent een moeizame denkarbeid
tot een overtuigend kunstwerk is geworden. Het doet ons ten diepste rouwen over
het ontijdig heengaan van de zo jonge vrouw, wier geest zo rijp en ervaren, wier
kunnen zo groot was, en die uit de volheid harer mogelijkheden onzen aan echte
cultuur zo armen tijd nog zo veel belangrijks had kunnen schenken. Wij mogen haar
niet vergeten.
1933
Denise Fontaine, Rivages du néant. Paris, Les Éditions Rieder, 1933
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Verlitteratuurd fascisme
Evenals Duitsland, heeft ook Frankrijk zijn dolkstoot-legende. Volgens deze heeft
Frankrijk, dat weliswaar den oorlog gewonnen had, den vrede verloren, en dit door
de baatzucht en minderwaardigheid der civiele leiders, die met een te weinig
Frankrijk's belangen behartigend verdrag genoegen namen, en dit ontoereikende
verdrag bovendien nog onuitgevoerd lieten.
Van deze, niet enkel in rechts-radicale kringen verbreide opvatting uit is de roman
van Philippe Barrès geschreven. Het gegeven is eenvoudig. Een jong officier komt
uit den oorlog terug, en verbindt zijn leven aan dat van een vrouw die hij liefkrijgt.
Zij is een edel voelende, bijzonder schone vrouw, die ook voor hem een oprechte en
grote liefde gevoelt. Toch leidt deze verbintenis den jongen soldaat tot den ondergang,
ondanks den vasten wil van beiden om haar met hun beste krachten te dienen. Want
er is nu eenmaal een onoverbrugbare afgrond tussen deze twee jonge mensen: de
afgrond die bestaat tussen al wie in den oorlog gevochten heeft, en die volkomen
andere wereld, die degenen die jong ten strijde trokken bij hun terugkeer aantreffen.
‘De mannen’, heet het ergens in den roman, ‘die ik in den oorlog voor ogen heb
gezien, bij Verdun en elders (...), die mannen heb ik in vredestijd nergens
teruggevonden op de belangrijke posten van de politiek of het zakenleven.’ Maar
het zijn niet alleen degenen die een maatschappelijke rol van enige betekenis
vervullen, die door de teruggekeerden niet meer begrepen worden. De oorlog, die
een onverwoestbare kameraadschap onder de gelijkgezinde deelnemers, voorzover
zij waarlijk den loopgravenstrijd meemaakten, tot stand bracht, was een isolerende
ervaring tegenover iederen anderen mens, hetzij man, vrouw, kind of grijsaard. Met
dezen was elke gevoelsverwantschap, elke diepere verstandhouding, onmogelijk
geworden. De verwijdering, die dit besef allengs tussen den jongen officier en zijn
geliefde, na hun aanvankelijk geluk, tengevolge heeft, voelt de eerste als een
smadelijke nederlaag tegenover de zo gehate ‘civiele’ wereld: tegen deze in heeft
hij zijn idealen, zijn karakter, zijn zienswijze, - dit alles wat toch nauw met zijn
sentiment voor deze vrouw was verbonden - niet kunnen doorzetten en bevestigen.
Zelfs zij, die hij zo hoog stelde, behoort in den grond tot de ‘anderen’. In de diepste
eenzaamheid van dit inzicht maakt hij een eind aan zijn leven.
Het romantische en enigszins leerstellige van deze materie is op
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een daarmede overeenkomstige wijze bewerkt. Naar inhoud en techniek vertoont de
auteur zich in dezen roman een goed zoon van zijn vader. Beiden missen spontaneïteit.
Het is van belang, bij dit tekort aan onmiddellijke ontroerbaarheid een ogenblik
stil te staan.
De verwantschaps-, gemeenschaps- of genegenheidsgevoelens, ontstaan uit een
door de natuur gegeven collectiviteit (stam, volk, gezag, gezin, familie,
arbeidsgemeenschap), zijn in hun aard en ontstaan spontaner, onmiddellijker en
instinctiever dan die, welke uit een persoonlijke betrekking voortkomen. Deze laatste
zijn individueler gekleurd, gedifferentieerder en, vergelijkenderwijs gesproken,
oorspronkelijker. Al naar gelang de in een bepaalde tijdsorde overheersende
kunstopvattingen zullen derhalve de eerste of de tweede categorie der hierboven
geschetste gevoelens als het geschiktst worden beschouwd om grondstof tot
letterkundige werkzaamheid aan te dragen. De ene litteraire gedachte vindt steun
tegen afwijkingen, die het psychisch evenwicht bedreigen, in de genormaliseerde,
algemene gevoelsgewoonten. De andere heeft de wortelen die elders dan in het begrip
persoonlijkheid verbonden zaten, losgemaakt voor critische onderscheiding,
onbevangen waarneming en vrijheid van traditie. In den ontwikkelingsgang van de
menselijke cultuurgeschiedenis vervult beurtelings elk van beide een vernieuwende
functie.
Nu is het merkwaardige bij de familie Barrès - Philippe, de zoon, en Maurice, de
vader, vertonen als schrijver frappante overeenkomsten, ondanks het verschil in
generatie - dat hun nationalistische gevoelens niet zozeer het spontane, instinctieve,
natuurlijke vertonen waarvan hierboven sprake was, doch veeleer een beredeneerde
basis lijken te hebben. Wij kunnen dit verschijnsel als een curiositeit signaleren - er
de diepere oorzaken van na te sporen zou ons hier te ver voeren. Eén aanduiding
moge volstaan: de vraag, of de afkomst van de familie Barrès uit Elzas-Lotharingen
hier misschien een rol speelt. Heeft dit grensgebied der ‘bastions d'est’ wellicht een
‘grensgevoel’ in deze litteratoren gelegd; kan misschien in deze streken het nationale
bewustzijn, hoe sterk en onverzettelijk ook, eerst van een redenering uit tot stand
komen vanwege de bijzondere problemen, die aan haar geschiedenis vastzitten?
Altemaal veronderstellingen, die wij slechts terloops kunnen aanroeren in verband
met het raisonnerende element der beide generaties Barrès. In den zoon vinden wij
de droge en enigszins dorre elegantie

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

532
van den zinsbouw van Maurice Barrès uit diens latere jaren terug. Wij vinden hoewel in geringer mate bij Philippe dan bij Maurice - denzelfden hartstocht, die
geen natuurdrift, maar de passie is van een intellectueel, wiens reacties meer door
bezonnen doorzettingsvermogen dan door gedachteloze leefkracht worden gevoed,
en die zijn meningen evenzeer op constructies als op overtuigingen bouwt. Dit
nationalisme, bij al zijn dikwijls redeloze overdrijvingen en heftigheden klaarblijkelijk
gegrondvest op een oudere beschaving, een ouder volksbewustzijn dan b.v. het Duitse,
geeft zich, bij vader en zoon, bij voortduring scherp ontledend rekenschap van een
genuanceerd gevoelsleven; het is critisch en individualistisch. Philippe Barrès is
derhalve een figuur, die in ons tegenwoordig tij dsbeeld min of meer vereenzaamd
komt te staan.
Behalve in Les Princes lorrains van Albert Thibaudet, is de eigenaardige gestalte
van schrijvers vader wellicht nergens scherper en onbarmhartiger, doch tevens met
meer piëteit in de erkenning van haar wezenlijke waarde, ten voeten uit geschilderd
dan in de meesterlijke studie, die Henry de Montherlant hem in zijn bundel Aux
Fontaines du Désir heeft gewijd. Nu is het opmerkenswaardig, dat De Montherlant
een meer dan uiterlijke verwantschap met den in zijn essay behandelden auteur, en
in nog veel sterker mate met diens zoon Philippe, te zien geeft, wien hij stellig ten
voorbeeld heeft gestrekt. Wij vinden in Philippe Barrès' roman een zekere neiging
tot een plechtstatige en verheven uitdrukkingswijze, die ook in Henry de Montherlant
soms hindert, maar bij dezen laatste door het vlekkeloze van zijn proza wordt vergoed.
Ook Barrès' stijl, die fors en gespierd is, maar niet vrij van rhetorische gezwollenheid,
hangt tezeer als een weinig nauwsluitend kleed om het medegedeelde, om niet
verouderd en weinig overtuigend aan te doen. Hij deelt mee inplaats van weer te
geven, maar zonder het indirecte van dit procédé door de eenheid van een strak
volgehouden toon, trant van mededeelzaamheid te rechtvaardigen.
En toch, een natuurlijk en innig contact tussen natuur (landschap) en cultuur valt
daarbij niet te ontkennen, een vanzelfsprekend en volledig samengaan van den
historischen zin der Europese beschaving met de genuanceerde ontvankelijkheid
voor de kwaliteit, het aspect en de atmospheer van het locale.
Storend in dezen roman, waaraan noch documentaire noch litteraire waarde valt
te ontzeggen, is het artificiële, dat behalve in de taal ook in de op zichzelf
verdienstelijke maar juist iets te
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gechargeerde uitbeelding van de jeugd der uitgaande hoogste kringen in het Frankrijk
van na den vrede tot uiting komt, terwijl wellicht ook de al te veelvuldige toespelingen
op letterkundige geschriften van deze kunstmatigheid getuigen, in een nationalisme,
dat altijd meer program en opzet dan halfbewust resultaat ener organische
ontwikkeling, en nooit vrij is van militaristische romantiek.
Ongetwijfeld zit in de argeloze en prachtlievende oorlogsverheerlijking van een
De Montherlant een factor van grootse, hoezeer dan verwerpelijke natuurkracht. De
bestanddelen van primitieve driften en duidelijke infantiliteit, die het eveneens bevat,
komen bij Philippe Barrès duidelijker aan den dag dan bij hem, omdat Barrès hen
met meer overwogenheid te motiveren zoekt, veeleer dan hen naïef te
vertegenwoordigen. Veel, van wat, ondanks alles, bij den eerste litteratuur is
geworden, bleef bij den tweede, helaas, alleen nog maar litterair. Al was het alleen
maar, omdat bij hem de ideologie van zijn gevoel van eer te dogmatisch toegepast
wordt volgens zekere sportieve spelregels, en de sombere, verscheurde passie van
De Montherlant tegelijk meer ruimheid kent tegenover tegenstanders en op meer
onomwonden erkenden twijfel is bevochten.
Voor de oud-strijders in Ainsi que l'Albatros, waarmede Philippe Barrès - hij is
een leider der fascisten in Frankrijk en was zelf 24 jaar oud toen de oorlog uitbrak zich vereenzelvigt, is de vrede een minderwaardig begrip. Met idealistischen blik
ontwaart hij vooral geestelijke hoogheid in hun karakter en opvattingen. Deze zijn
voor zijn gevoel doorleefde ervaring, en dit is het wat, ondanks de hier uiteengezette
bezwaren, den roman interessant maakt en tevens tragische vergissing. De volkomen
ontredderde ongeschiktheid voor de samenleving, de teleurgestelde, a-sociale
mengeling van meerder- en minderwaardigheids-gevoelens, waarmee de jonge
soldaten dezer generatie, bijna nog als kinderen ten oorlog getrokken, onherroepelijk
geschokt en vervreemd in een ongekende, onverschillige en gistende maatschappij
terugkeren, waarin voor hen geen plaats is, doet een maniakalen haat tegen den
‘arrière’, de burgerlijken en thuisblijvers, aan wie hun latere rampen worden
toegeschreven, tot grondslag van heel hun verdere ontwrichte levens worden. Deze
tegenstelling zal, onbegrepen, en door belanghebbenden aangewakkerd en in stand
gehouden, ten zeerste tot radicalisering der sociaal-politieke verhoudingen, naar links
en naar rechts, bijdragen.
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De wording van dit alles werd reeds zichtbaar in La Guerre à vingt ans, het levendige
maar eveneens iets te verlitteratuurde en oneenvoudige oorlogsboek, dat Philippe
Barrès aan dezen roman vooraf deed gaan; de gewordenheid zien wij evenzeer in de
in Ainsi que l'Albatros uitgebeelde mentaliteit als in de mentaliteit, waaruit het
geschreven is.
Het is de inlichtende waarde van boeken als deze, bij alle verschil in den grond
toch zo gelijkend op de litteratuur over het ‘Hinterland’ van deze generatie, die met
Glaeser e.a. in Duitsland werd ingeluid, die dit boek vooral zijn speciaal en groot
belang verleent.
1933
Philippe Barrès, Ainsi que l'Albatros. Paris, Librairie Plon, 1933

Blubo Kitsch
Bronnen is een der pioniers van het Duitse expressionnisme geweest. Zijn toneelstuk
Vatermord (1920), dat door zijn inhoud en zijn vorm een groot opzien verwekte,
vertegenwoordigde daarvan een uiterste. Onbeheerst, ongezond, hysterisch zo men
wil. Maar het felle, alle grenzen overschrijdende leven, dat hier op de spits gedreven,
gewelddadige uiting vond, viel niet te ontkennen, en verleent als tijds-symptoom
ook achteraf gezien nog enige betekenis aan het stuk, waar overigens alle geijkte
kunstwaarden vreemd aan zijn.
Cynisch en wreed was Bronnen's werk toen reeds in de hoogste mate, en het had
b.v. in het prozaverhaal Schekspirs (sic) Tod, dat in het sindsdien verdwenen
tijdschriftje Vers und Prosa verscheen, een duidelijk sadistischen inslag. Het
toneelstuk Die Exzesse stamt uit dezelfde periode; het speelt in het door de Italianen
veroverde vroegere Oostenrijkse grensgebied.
Het overschrijden van grenzen, thans in letterlijken, geografischen zin, zal van nu
af in het oeuvre van Arnolt Bronnen een factor van beslissende betekenis blijven.
Met het Duitsland der laatste tien jaren immers ontwikkelde zich de militaristische
gezindheid van dezen gewezen expressionist zo, dat haar letterkundige verbeeldingen
het liefst in aan Duits gebied ontvallen grensstreken haar gestalten stelde. O.S. is de
titel van een boek, dat den strijd der Opper-Silezische vrijkorpsen beschrijft; ook de
roman Roszbach is in dit kader geplaatst, terwijl Erinnerung
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an eine Liebe den lezer, naar wij zien zullen, naar hetzelfde landschap van Die Exzesse
voert.
Het spreekt vanzelf, dat de keuze van deze stof Bronnen een eigen en uitgebreid
publiek verzekerde, ‘een nog groter succes’, gelijk de snoevende prospectus opmerkt,
‘dan aan het ideeënloze ondergangsboek van een Remarque te beurt viel’. Conjunctuur
was zijn eerste stijlperiode geweest; conjunctuur, een extremistisch en speculatief
vooruitlopen op de in opkomst zijnde, winnende cultuur-richting was ook zijn houding
tijdens de wording der nationaal-socialistische beweging. Het feit, dat Bronnen's
vader een Jood was, had daarbij belemmerend kunnen werken. Maar deze litteraire
gokker à la hausse schroomde niet, openlijk een blaam op de nagedachtenis zijner
moeder te werpen, ten einde zo te overtuigen van zijn zuiver arische afkomst, die
door het huidige bewind dan ook met een leidende positie bij de ‘Rundfunk’ werd
erkend. Men begrijpt dat als ik hier des schrijvers persoonlijke houding ter sprake
breng, dit geschiedt omdat er een indicatie in gelegen is voor zijn karaktergehalte
als auteur, indicatie die in dezen roman volop haar bevestiging vindt.
Het verhaal is simpel en zelfs simplistisch. In een hotel in de Dolomieten, waar
hij vroeger tegen Italië heeft gestreden, ontmoet een gewezen Oostenrijks officier
een meisje, op wie hij verliefd wordt. Te Berlijn waar hij, volgens de niet heldere
aanduidingen van den auteur, in de opkomende nazi-beweging terechtkomt, vindt
hij haar terug. De jongeman is arm, het meisje rijk; zij bewoont een groot en duur
huis in het Westen der stad. Haar ouders, vooral haar vader, zijn dan ook tegen de
verbintenis gekant, en het meisje, hoewel ook zij van hem houdt, heeft den lust noch
de kracht om zich tegen hun verbod te verzetten, zodat zij elkander slechts schaarse
ogenblikken en in het geheim kunnen ontmoeten. Om redenen, die ons niet geheel
onthuld worden, vermoedelijk een poging tot zelfmoord, komt het meisje in een
sanatorium te land; door de omkoopbaarheid van een pleegzuster kunnen intussen
de samenkomsten doorgaan. Het meisje weigert, zich tegenover haar vriend over
haar beweegredenen uit te laten, die haar in dezen toestand gebracht hebben. Hij
tracht haar tevergeefs tot de vlucht of enigen anderen beslissenden stap over te halen,
en blijft in haar weigerachtigheid een voortdurende nieuwe onbekende bedreiging
gevoelen. De ouders en hun invloed identificeert hij met den helen geest van het
rijke, republikeinse West-Berlijn dien hij haat en,
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op welke wijze wordt ons niet meegedeeld, bestrijden wil; zo valt de worsteling om
zijn liefde met zijn politieke ambities samen. Maar het fatale meisje - een zonder iets
van psychologische verdieping onomlijnd gebleven scholierenideaal - vergiftigt zich
nogmaals, dezen keer met meer succes. Het tubetje veronal had hij haar zelf in zijn
onnadenkendheid verschaft. ‘Zij stierf rein en onaangeroerd.’
Even kinderachtig als dit geschiedenisje is Bronnen's stijl, nu zijn technisch
onvermogen niet meer in de opgezweepte bewoordingen en de telegram-achtige
bekortingen der jeugdstukken, waarvoor dan de term ‘geballt’ in zwang was, kan
schuil gaan. De schrijfwijze van dezen roman is op het effect, op de uiterlijke, grove
en superficiële werking berekend, maar bereikt deze nauwelijks, daar haar
onhandigheid den opzet tezeer verraadt. Zij is vol van romantisch grootspraak. Schelle,
de hoofdpersoon, rijdt met zijn auto een bergweg op, maar vindt dezen door een
veehek versperd. ‘Gewend, het noodlot uit de kleinste dingen te begrijpen, schiep
hij zich ook hier het verband tussen het aansporende geluid der dalen en de
belachelijke list van dit hek.’ Even onaangenaam geforceerd als dit is b.v. deze zin:
‘Toen kwam een brandend licht in haar groot, stralend oog, omringde met
vlammetongen de nog altijd vaste, nog altijd diepe pupil.’ Van hetzelfde slag zijn
talloze passages in het boek te vinden.
Niet minder ongelukkig dan de stijl is de compositie uitgevallen. Schelle's
ervaringen in den oorlog aan het Oostenrijks-Italiaanse front, waaraan hij moet
terugdenken omdat hij zich weer in dezelfde streek bevindt, zijn heldhaftig gedrag,
zijn verwonding, zij worden in het negende hoofdstuk van de eerste afdeling uitvoerig
opgehaald. Dit alles echter staat geheel buiten den gang van het verhaal, dat zich tien
jaar later afspeelt, zodat hierdoor de eenheid van bouw wordt verstoord. Ware het
er alleen om te doen geweest, den onverschrokken en krijgzuchtigen aard van den
held te schilderen, dan had dit, mits door een bekwaam prozaïst, even goed in twee
of drie korte, typerende, pregnante zinnetjes kunnen geschieden. Maar - dit stukje
frischer fröhlicher Krieg moest natuurlijk tot elken prijs ingevoegd worden.
Ik heb er reeds op gewezen, dat Bronnen met voordacht grensland voor omraming
van zijn handeling pleegt te kiezen. Het irredentistische milieu stelt hem in staat tot
patriotse verheerlijkingen: ‘Dit hier was voorland, bestreden gebied, door den vijand
onder den voet gelopen, en in zijn speelse geografie, in
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zijn niet meer altijd echte grootheid, in zijn aardse schoonheid reeds vol heimelijke
liefde tot den vreemde; daarginds echter, achter die hemelse tinnen, lag de burcht
Duitsland, daar was geboortegrond, kracht en oorsprong.’ Hier, in dit landschap,
waar de soldatenkerkhoven zijn en de overgebleven loopgraven zich nog rijen, is
voor dezen auteur het ideale oord en de aangewezen sfeer voor de ontluikende min,
welke vermenging van liefde en oorlog op zichzelf reeds veelbetekenend voor zijn
mentaliteit is: ‘begon’, vraagt hij, ‘daarom deze idylle tussen de loopgraven, om hem
te enten, te veredelen, de woekeringen der inflatie van hem af te snijden, den stam,
die uit den wortel kwam, weder in zijn zuiverheid te laten opgroeien?’ ‘Heroïsche
liefde is de strijd der vruchtbaarheid tegen een onvruchtbare wereld.’ Dit laatste
klinkt aardig, maar verliest aan bekoring wanneer men weet, dat met deze
onvruchtbare wereld de wereld des vredes bedoeld is. De overpeinzingen van Schelle,
wanneer hij van het besluiteloze meisje weer eens de kous op den kop heeft gekregen,
stemmen den Nederlandsen lezer tot nadenken: ‘Het diepe heimwee naar den oorlog
kwam weder over hem. Nu op patrouille gaan, voor gapende geweermonden sluipen,
met een laatste, wee gevoel in de vijandelijke loopgraaf springen: dat herstelde het
evenwicht weer tussen man en gesternte, dat onder het nevelbed der steden, zo licht
verloren ging. Maar er was nergens oorlog, de beuzelachtigheid des levens was meer
behoed dan ooit...’
De hoofdpersoon, die de voorliefde van den schrijver voor grensgebieden deelt,
trekt op een zeker ogenblik naar OpperSilezië, waar hij een tijd lang, naar het heet,
‘aanvalt’, waarschijnlijk naar de zede der S.A.-lieden, want wie of wat wordt
aangevallen laat de schrijver in het midden, het blijft bij vage aanduidingen. Vaag
blijft eigenlijk in dit boek alles, vaag blijven heel deze bloeddorstige mystiek, deze
machtzuchtige puberteits-wensdromen. We horen alleen, zonder één levend mens te
ontmoeten, heel in het algemeen van ‘Angriff’. Angriff tegen Berlin-West, Angriff
tegen het republikeinse burgerdom. Het blijft overal bij nietszeggende grote woorden.
Tekenend voor de geestesgesteldheid van den schrijver is het prulconflict, dat het
hoofdprobleem van den roman uitmaakt: een zo onbenullige
schooljongensproblematiek als het ouderlijk verbod van omgang tussen twee gelieven.
Het Pruisische gevoel van eerbied voor het gehoorzamen aan voorschriften ligt
daaraan ten grondslag, en de auteur zelf laat zich in dit opzicht lelijk
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in de kaart kijken: ‘...zijn kleinzieligheid begreep eerder het verbod dan het gebod,
begreep eerder de overtreding van de wet dan de wet zelf.’ Aan de burgerlijkheid
als serieus, nog niet overwonnen vraagstuk is de schrijver na zijn wilde, en quasi
revolutionnaire jeugd, die dus, naar thans blijkt, ook maar een oppervlakkig evenement
was, eerst nu toe. Maar deze tweede jeugd, infantieler dan de eerste, kunnen wij niet
ernstig nemen. Voorshands acht ik dezen roman van Bronnen, die toch een naam te
verliezen had, goedkope en ondanks opzettelijke flinkigheid en hevigheid in den
grond sentimentele stuiversromantiek, eindeloos leeg en onwerkelijk naast Brecht's
driestuiversromantiek. Alles blijft onduidelijk zweven in het onwezenlijke. Zo
vernemen we slechts terloops en eerst twintig bladzijden voor het einde plotseling
dat Schelle ook toneelschrijver en regisseur is, en zulks nog wel met deze diepzinnige
bedoeling: ‘Ik wilde met een bijeengelogen leven om een echt leven vechten, ik wilde
den verdichten mens op het spel zetten tegen den werkelijken’. Wel hoort men,
verderop, op de gewone grootsprakige manier iets over zijn werkmethode: ‘Hij
schreef voor zichzelf woorden die hij niet zien, en misschien ook nooit lezen kon.
Nieuwe, vreemde stoffen traden den kring van het bloed binnen, verwekten een
dromenden roes der ledematen, lieten het lichaam in het oneindige groeien in den
oneindigen nacht.’ Dit fraais had van Hanns Heinz Ewers kunnen zijn. Hoe dat zij,
indien ook deze roman op die wijze mocht zijn tot stand gekomen, verklaart dat veel.
Maar dit jammerlijke blijft: dat zulke boeken op het ogenblik in Duitsland geschreven,
gelezen en geprezen worden. Bij zulke overwegingen is het goed en troostrijk te
geloven, dat de geest niet sterven kan, en dus ook daar eens weer zal bloeien.
1933
Arnolt Bronnen, Erinnerung an eine Liebe. Berlin, Rowohlt, 1933

De exotische richting
Het begin speelt te Parijs. Een jong auteur heeft er een liefdesverhouding met een
veelzijdig maar op allerlei gebied wat dilettantisch meisje, dochter van een beroemd
geleerde; en wat als spel begonnen is, wordt van weerskanten alras een blinde passie,
die hen zonder voorbehoud aan elkander uitlevert.
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In verband met zijn werk gaat de man een reis van enige maanden naar Mexico
maken, waar hij de gast zal zijn van een echtpaar, waarvan de vrouw vroeger, tijdens
een andere grote reis, in een kortstondige betrekking tot hem stond. Nog steeds heeft
zij hem lief, met haar vurig en ongebreideld, maar zuiver en onbedorven karakter geheel een wezen van instincten, door het Indiaanse bloed, dat zij in zich heeft,
beheerst. Haar echtgenoot is een Amerikaans archaeoloog, die zich weinig aan haar
gelegen laat liggen en haar voornamelijk als studie-object in verband met zijn
Mexicaanse onderzoekingen beschouwt. Juste, de schrijver, heeft lang geaarzeld of
hij Anne, zijn geliefde, deze langdurige scheiding mag aandoen, maar zij verzekert
hem herhaaldelijk, dat zij gaarne bereid is deze om zijnentwil op zich te nemen; hun
liefde is trouwens tot zulk een hoogtepunt gekomen, dat zij beiden gevoelen dat hier
geen verdergaan meer mogelijk is, en de rust ener tijdelijke afwezigheid haar alleen
maar ten goede zal komen. Wat Lupé, de Mexicaanse, betreft, Juste gevoelt dat tussen
hem en haar, die hem beter dan wie of wat ook in den geest van het land zal inwijden,
voortaan nog slechts vriendschap mogelijk zal zijn; en Anne vertrouwt hem.
De verscheurdheid en introspectie, die Chadourne's personen eigen plegen te zijn,
openbaren zich in Juste reeds op de boot, en in Mexico nemen zij schier pathologische
vormen aan. Een ziekelijke jaloezie, een martelende onrust ten opzichte van de
achtergebleven Anne geven aanleiding tot een getourmenteerde, overmatige wisseling
van telegrammen en brieven tussen de beiden, van zijn kant uiting gevend aan een
misplaatst wantrouwen dat, telkens gesust, telkens weer het hoofd opsteekt, van den
haren aan een natuurlijk gegriefd en niettemin vol liefde terechtwijzen van zijn
onnodige panieken. Geheel en al ongegrond, althans zonder enige uiterlijke aanleiding
zijn deze intussen toch niet, daar uit Anne's berichten meer en meer blijkt dat zij aan
wuften omgang en mondain vermaak, gelijk zij tijdens hun samenzijn placht te
mijden, behagen vindt. Zij legt er weliswaar steeds nadruk op, hoe weinig deze voor
haar betekenen, maar schijnt ze ondanks zijn herhaalde bezweringen en smeekbeden
toch niet volkomen op te geven.
Inmiddels vindt de beklagenswaardige Juste, gelijk te voorzien was, in Mexico,
waar hij met zijn vrienden het ganse land bereist, een tweede bron van kwellend
conflict. De schone Lupé, die zich in het land, het klimaat en het milieu waar zij door
ge-
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boorte thuishoort eerst recht verleidelijk vertoont, geeft geen kamp en laat niet af,
Juste met haar hartstocht, - veelal door tegenstrijdige gevoelens, onderworpenheid,
zowel als demonischen haat, erfenis harer Indiaanse voorvaderen, gecompliceerd, te vervolgen. Dat hij hiervoor enige keren bezwijkt, kan zijn innerlijken strijd slechts
verzwaren. Tedere genegenheid en de stem des bloeds trekken hem tot deze vrouw,
maar zijn liefde voor Anne houdt hem in den grond voor haar, en daarmee voor haar
land, toch enigszins afgesloten en beletten hem, haar een werkelijk en ernstig aandeel
in zijn gemoedsleven te geven. Deze beide elementen: de tegen zijn zin steeds
hopeloos verwikkelder situatie met Lupé, en de groeiende ongerustheid over Anne,
doen hem ten slotte zich uit de impasse losrukken en zijn reis bekorten; en na een
hartverscheurend afscheid van Lupé aanvaardt hij de eerste etappes der terugreis.
Na wekenlang stilzwijgen worden nu echter Anne's telegrammen verontrustend
koeler, tot zij in ronde woorden een definitieve breuk aankondigt, een voornemen
waarin zij ook na zijn telegrafische smeekbeden, waarin hij met zelfmoord dreigt,
volhardt.
Voor Juste heeft het leven nu echter geen waarde meer, en op de boot doet hij een
poging, zich te vergiftigen. Hij zweeft wekenlang tussen dood en leven, maar een
bevriend dokter, die de terugreis meemaakt, redt hem, en bij aankomst in het vaderland
is hij vrijwel genezen, terwijl hij ook psychisch een begin van groter weerstand en
evenwicht begint te vertonen. Te Parijs verneemt hij, dat Anne een andere liaison
heeft aangegaan. Tal van omstandigheden en kleine, eertijds onderdrukte
herinneringen, doen hem haar thans in een geheel ander licht zien: vulgair, banaal,
hard en genotzuchtig. En, besluit de roman, ‘hem bleef over, te ervaren, dat men
slechts het verbeelde bezit... Zijn trekken schenen zich te ontspannen. De anderen
zwegen. Ze meenden een groten zucht van opluchting te horen.’
Deze met spanning, vuur, zielkunde en ontvankelijke zintuigen geschreven roman
spreekt van velerlei innerlijke verdeeldheid. Hier staat liefde tegenover vrijheidzucht
gesteld, vlucht uit werkelijkheid tegenover streven naar geestelijke stabiliteit, de
ontgoochelende dorst naar absoluutheid tegenover de al te menselijke driften, drang
naar onbekend avontuur tegenover behoefte aan vrede, geluk en harmonie. Heel dit
tafereel der menselijke ziel is bezonnen en met vaste hand opgebouwd. Het verkrijgt
reliëf door de onvermoeide waarnemingen die de dramatische sfeer, waarin de
handeling is gezet, als het ware instrumenteren.
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De evocatie van Mexico met zijn azteken-pyramiden, zijn reuzecactussen en
orchideeën, zijn bergen, en woestijnen en steden getuigt van kracht en geoefende,
rijpe schrijfkunst. Evenzo de zeer geslaagde uitbeelding van milieu en bevolking,
van curieuze bijfiguren vooral als Salazar - gewezen revolutionnair leider, schilder
van vulkanen en dichter -, als de in de magische aantrekkingskracht van dit
wonderlijke land te gronde gaande Forster, en vele anderen.
Met dit element in Absence zet Marc Chadourne overigens slechts een litteraire
beweging voort, waarvan hij reeds met zijn debuut een der aanvoerders werd. Dit
debuut was de roman Vasco (1927), waarin, soberder en wellicht indringender,
dezelfde mentaliteit tot uiting kwam die ook dit boek beheerst, doch toen een althans
in dien vorm nieuw en opzienbarend tijdsverschijnsel was. In wezen blijkt de schrijver
sindsdien nauwelijks geëvolueerd, al is de fatale, niets ontziende onrust, de overgave
aan een ontwortelenden drang naar de wrede oernatuur, in Vasco tot in het machtige
slot-accoord van het werk doorgedrongen, waar Absence op den ontnuchterenden en
critischen realiteitszin van den weerkeer besluit.
Met zijn ‘zal ik ooit vergeten...?’, ‘wie zou gezegd hebben...’, ‘niemand meer dan
hij...’ en dergelijke wendingen reeds aanstonds op de eerste drie bladzijden, gaf Vasco
het voorbeeld van een stijl, waar het romantisme van het onderwerp volkomen in het
romantisme van den schrijftrant was overgegaan. De grote emotionaliteit, kern van
de gesteldheid waaruit het werk ontstond, grijpt haastig naar een, niet nieuwe, maar
bestaande excessiviteit van taalgebruik, ten einde, nu met overweging van een
innoverenden uitingsvorm geen tijd wordt verloren, niets van de dynamische complete
volheid van het sentiment - een snellen stroom - verloren te doen gaan. Een
accentuering vindt men er, een sfeer en diepte scheppen in nadruk, meer dan een
weergeven. En toch - of moet men misschien zeggen: juist daarom - vraagt men zich
af, of Vasco in zeker opzicht niet een voorloper van Malraux' vermaarde trilogie is
geweest, een aankondiger van Perken uit La Voie Royale.
Vasco was een evenement. Het boek is het prototype geworden van heel de richting
van het exotisme in de Franse letteren, zoals o.a. Conrad en Somerset Maugham haar
in Engeland vertegenwoordigen. Zij vond haar ontstaan in de, al weder als romantisch
te betitelen, zucht, de werkelijkheid van na den oorlog te ontvluchten, en had in 1922
in Maria Chapdelaine van Louis
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Hémon, niet onmogelijk door de evocatie van Frans Canada, reeds de aandacht op
zich gevestigd. Men zou zelfs zo verschillende figuren als Larbaud, Morand en
Giraudoux tot haar kunnen rekenen, Benoit, Mac Orlan; een auteur als Den Doolaard
ten onzent is aan een typisch vergelijkbaar streven te verklaren, in zekeren zin ook
Slauerhoff en Fabricius, Helman met De Stille Plantage en zelfs... Van Schendel
met Jan Compagnie, vooral indien men den tropischen of kolonialen roman nog
afzonderlijk onderscheiden wil.
Van deze richting zijn voorts Loti en Farrère wellicht, Conrad en Stevenson zeker,
als de grote voorgangers te beschouwen. Maar meer, veel meer dan naar een der
overige hier genoemde lateren of eerderen is van Chadourne toch een lijn naar
Malraux te trekken. Want bij den een zowel als bij den ander is de exotische
localisering niet als een toevallige, zij het dan schilderachtige bijzaak, als een
achtergrond te beschouwen. Neen, het is er intiem verweven met het innerlijk drama,
het is de praemisse, waaraan de wijsgerige problemen, die de kern van beider
preoccupatie vormen, zijn ontsproten, problemen die niet in abstracto gesteld, maar
aan scherpziende psychologische persoons-beelding tot stellig en bloedwarm leven
worden geroepen. Na Vasco, Chadourne's meest representatieve en karakteristieke
boek, kan ik zijn andere werken onbesproken laten, en volstaan met ze te vermelden:
een boek over China, een over de Sowjetunie, en voorts Libération (1928).
Afzonderlijk noem ik Cécile de la Folie (Prix Fémina 1930), omdat daar de
zielkundige belangstelling op zichzelf, losgemaakt van alle exotische situering, tot
de menselijke en philosophische vraagstellingen was gekomen, die den auteur anders
slechts in verband met de vreemde omgeving overheersen, met de onrust van het
reizen en het onbekende. Maar ook hier bleef hij de typische vertegenwoordiger ener
generatie die, in wat haar homogeen kenschetste, theoretisch door Notre Inquiétude
van Daniel Rops (1927) haar voortreffelijke formulering heeft gevonden.
Ik zei reeds dat Chadourne zichzelf in den grond gelijk is gebleven. Leest men na
zijn laatste boek zijn eerste nog eens over, dan ziet men dat zijn stijl in zeker opzicht
realistischer is geworden, uitgewerkter, minder pathetisch - maar ook minder krachtig.
Gewoner. De meer geraffineerde en donkere verwikkeldheid in den opzet is
verdwenen voor overwogener maar nuchterder bouw. Doch tevens treft in beide
werken een intens en radicaal leven naar de verste gevolgtrekkingen toe - even
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regelrecht als bij Malraux -, een dispositie ongetwijfeld die verklaart wat Chadourne
in Vasco tot de Stille Zuidzee-eilanden, in Absence tot Mexico aantrok. De mens in
de wildste, primitiefste natuur. Bezinning, eenzaamheid, besef van den almachtigen
dood. ‘De dood’, heet het in laatstgenoemden roman, ‘boezemt in Mexico geen
afschuw in gelijk in verwekelijkte, burgerlijke en gedegenereerde landen; hij wekt
geen weerzin. Hij doet samen met het leven, als de liefde, de politiek, het spel en de
tequila.’
Toch is het landschap in Absence schilderachtiger en zelfstandiger geworden dan
in Vasco, en heeft zodoende iets van zijn organisch dienende functie verloren, om
tot een soort superieur sight-seeing, tot een op zichzelf wel artistieke, maar aan de
verbondenheid van karakters en milieu afbreuk doende reisbeschrijving aanleiding
te geven. De detailschildering echter, die nooit uit het kader springt, nooit zich
opdringt, getuigt van groot meesterschap. Kan men plastisch suggestiever vergelijking
bedenken dan deze, waar Lupé bij haar orchideeën-aanplant staat: ‘Ze keek haar
bloemen na, een voor een, en opende met haar vinger, zoals men met een kat speelt,
de getijgerde kelken. (...)’
Maar ook de psychologische uitbeelding is doordacht en levend; nergens misschien,
behalve in Martin Maurice's Nuit et Jour, kwamen de moderne Franse letteren tot
een zo aangrijpend beeld van de martelende geslingerdheid van een man tussen twee
vrouwen, als hier in de onzekerheid van Juste tussen Anne en Lupé.
Ten slotte wordt Juste's zwerflust gemotiveerder, verantwoorder, minder als
uitzonderingsgeval gegeven dan die van Vasco, en in zover staat Absence misschien
dichter bij onzen tijd. Het moge al in de hedendaagse litteratuur geen nieuw element
brengen, het is toch een fors en sterk boek, kundig geschreven, en dat iets te zeggen
heeft. Het boek van een persoonlijkheid en van een karakter. Het boek van een man.
1933
Marc Chadourne, Absence. Paris, Librarie Plon, 1933
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Een klassieke roman
Laat ik de hoofdzaak maar dadelijk vooropstellen: dit is een van de mooiste boeken
die ik in zeer langen tijd heb gelezen.
Grote litteratuur is meestal daaraan te herkennen, dat haar aangrijpendheid niet
zonder meer uit den inhoud van het medegedeelde te verklaren valt, daar vaak door
een geringe wijziging in den vorm van het meedelen de indruk geheel verdwijnt.
Dikwijls is het zoiets subtiels als wat wij den toon noemen, iets eigenlijk
ondefinieerbaars, dat de gehele waarde van een kunstwerk uitmaakt. De taak van
den letterkundigen voorlichter is dan moeilijk en ondankbaar. Een zakelijk résumé
van het gegeven is absoluut ontoereikend om de betekenis van zulk een werk te doen
kennen, en hij zou woorden moeten vinden voor het rationeel volkomen onvatbare
mysterie van de, onontleedbare, scheppingsdaad zelf, om het wezen van een
ogenschijnlijk, naar de nuchtere ingrediënten der samenstelling gerekend, weinig
bijzonderen roman te benaderen.
Zo moet ik met mijn verzekering van den aanvang en voorts met ietwat vaag
blijvende aanduidingen volstaan, om de belangstelling mijner lezers te vragen voor
de sobere geschiedenis van het vrouwenleven, die hier wordt verteld.
In de Belgische Ardennen, dicht bij de Franse grens, staat de hoeve van Catherine's
ouders. Het is een rijke hoeve en Catherine's eerste liefde, de jonge metselaar Richy,
wordt dan ook door haar ouders, die zich nooit veel aan haar gelegen hebben laten
liggen, smadelijk het erf afgejaagd, wanneer hij aanzoek is komen doen. Ze wordt
door zijn vrienden ontvoerd, maar keert denzelfden avond terug. Bij een tweede
bezoek van Richy, waarin deze wil verklaren dat hij aan de ontvoering onschuldig
was, wordt hij zelfs door een der broers met een schot hagel, dat gelukkig mist,
verjaagd. Hij zweert zich te zullen wreken, bedrinkt zich en wil dan de hoeve der
familie Peck in brand gaan steken. Vooraf echter gaat hij met zijn beide vrienden
naar den kerktoren, dien hij wil afsluiten om het maken van brand-alarm te
verhinderen. Door de duisternis misleid valt hij er door een luik te pletter. Catherine,
die eerst aan zelfmoord dacht, maar van Richy's vrienden de ware toedracht verneemt,
voelt dat ze na het gebeurde niet meer met haar familie kan samenleven. Ten prooi
aan de grootste innerlijke verwarring ontvlucht zij het ouderlijk huis en vertrekt onder
bescherming van haar beide kameraden naar een naburig stadje, waar zij hoopt dat
een neef
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haar werk zal kunnen verschaffen, en waar ook de twee anderen werk zullen zoeken.
Hiermee is de onbevangen, spontane jeugd van Catherine Peck afgesloten en een
nieuwe periode in haar leven begonnen. Het milieu van haar getrouwden neef blijkt
door tal van omstandigheden een onmogelijke omgeving voor haar. Zij vindt echter
iets van geestverwantschap in haar triest isolement bij een oude boerin, die in het
zelfde huis woont.
Het diepe en sterke gevoelsleven van Catherine heeft uit haar grote liefde voor
Richy iets van genegen tederheid overgedragen op Albens, een van de beide
dorpsgenoten die zich na het noodlottig incident eveneens in deze stad gevestigd
hebben. Maar deze merkt haar affectie wellicht niet eens op en beantwoordt die
althans niet. Ook voelt Catherine zich tot Frano aangetrokken, een wilden, louchen
deugniet met veel charme, onbetrouwbaar doch met iets van den artist in zich. Een
dringende behoefte aan zekerheid en morele veiligheid na al haar moeilijkheden en
decepties doen haar intussen het huwelijksaanzoek aanvaarden van Emile Beuton,
den zoon van de oude boerevrouw. Deze notarisklerk, een schoolmeestersnatuur,
pedanter en bekrompener nog dan Homais of Bouvard en Pécuchet (meesterlijk van
ongewilde vermakelijkheid is de soort anatomische redevoering, die hij ter inleiding
van den bruidsnacht houdt) vermag in dit zuivere en innig vrouwelijke leven geen
enkele rol te spelen. Reeds na enkele weken verlaat zij haar echtgenoot.
Na verscheidene wederwaardigheden krijgt zij het filiaal van een winkeltje van
fotografische artikelen, waar de hierboven reeds vermelde Frano weldra haar leven
deelt. Nadat de scheiding van Emile verkregen is en zij moeder is geworden, wordt
deze echt gewettigd. Wanneer nog een tweede meisje is geboren vertrekt Frano, een
vals adres opgevend, en verdwijnt uit Catherine's gezichtsveld.
Inmiddels zijn we in Augustus 1914 gekomen: de oorlog wordt verklaard. Catherine
wacht tevergeefs op enig levensteken van haar dochtertjes, die bij twee oude dames
te Cambrai uit logeren zijn. Zij wacht twee jaar, door man en kinderen alleen gelaten.
In den zomer van 1916 hoort ze dat Albens te Saint-Omer gevangen zit. Ze bedenkt
zich geen ogenblik, maar onderneemt de lange reis en zoekt hem op. Het blijkt dat
Albens, die reeds vóór den oorlog bij de socialistische beweging was terechtgekomen,
wegens poging tot desertie is gearresteerd. De beschuldiging is
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vals: de wraakneming van een sergeant dien Albens, op wacht, zelf bij zulk een
poging had betrapt, en die zich nu op deze wijze poogt te redden. Hij wordt
vrijgesproken, doch vrezend dat hij, bij het regiment terug, den sergeant zal doden,
deserteert hij nu, op Catherine's aandringen, inderdaad: te voet en alleen bij nacht
reizend ondernemen zij samen den langen tocht naar de Zwitserse grens. Wanneer
deze al bijna bereikt is geeft hij, volkomen door het doorgestane leed, ziekte en
uitputting ondermijnd, zichzelf aan, en wordt gefusilleerd.
Catherine Peck wordt; zeer verzwakt, in een hospitaal opgenomen, waar zij na
haar herstel als hulpverpleegster blijft. In een der lazaretten waar zij vervolgens werkt
wordt zij eindelijk, door bemiddeling van een Zwitserse organisatie, het adres van
haar inmiddels groot geworden dochters gewaar, die in goeden welstand blijken te
verkeren. Zij gaat nu naar haar geboortedorp terug en vestigt zich daar weldra bij
haar dochters - de vrede is inmiddels getekend -, waarvan de een gouvernante en de
ander bij de posterijen is. Na enige maanden komt Frano opduiken, en ondanks het
hevig verzet van haar dochters, die haar alles voorhouden wat ze vroeger door zijn
twistzieken, drankzuchtigen en ongestadigen aard heeft moeten lijden, volgt zij dezen
naar een ongewisse toekomst, wanneer hij zegt het verleden te willen goedmaken.
Aldus is, zeer in het kort en met terzijde laten van het vele dat nog omtrent de
bijfiguren te vertellen zou zijn, het beloop dezer geschiedenis. Dat daarmede omtrent
het wezenlijke van den roman nog niets is gezegd, is uit den aanhef van dit opstel
kunnen blijken. De grootheid van dit buitengewone boek spreekt tot ons uit hetgeen
achter de woorden gezegd wordt. Iets anders en iets meerders is hier dan een
voortreffelijke milieu- en karaktertekening. Er zit iets onzegbaar nobels en
imponerends in de wijze, waarop het aristocratische karakter van de jonge vrouw,
die ons zo levend en aanschouwelijk voor ogen wordt gesteld, als het ware het
kernpunt is, waarin zich heel de rijke veelheid van visueel en psychologisch gebeuren
tot eenheid concentreert. Een eenheid zonder opzet of geforceerdheid, en die tot in
elk onderdeel is doorgedrongen. Elke scène, elk tafereel - en hoe vele bevat de roman
niet, in bonte wisseling - grift zich in onzen geest. Niet door het ongemene of
bijzondere, ook niet door het overigens meesterlijk juist waargenomen en weergegeven
karakteristieke. Maar door den, als alle kunstenaarschap practisch onbewijsbaren en
onnaspeurbaren, doch op elk moment voel-
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baren gemoedsadel van den auteur. Hij ziet de dingen met een ongeweten en
onbewuste levensstelligheid en -wijsheid, die aan dissociërende ontleding geen
behoefte heeft, omdat deze blik met de helende, stabiele sterkende krachten van
natuur en leven zelf geladen is. Hier vinden we een rustig, van eigen omvattend
vermogen bewust, boven de engere techniek en daarmee boven alle berekende en
opzettelijke effectwerkingen uitgeheven menselijk begrip. Een begrip, voor hetwelk
kunst eerlijkheidshalve nergens buiten de diepere ervaringen om kan gaan, en alle
echte ervaringen vanzelf de geldigheid en waarachtigheid, de mededeelzaamheid en
onweerstaanbare overtuigingskracht verkrijgen, die van al onze geestesuitingen alleen
aan kunst zo algemeen en in die mate eigen zijn.
Toch heeft Robin niets zoetelijks en goedkoop idyllisch. Zijn schone en rijp
harmonische evenwichtigheid, zijn ongemeen beeldend en in zijn eenvoud pakkend
schrijftalent is hem niet in den schoot geworpen: in moeizamen strijd en worsteling
heeft hij het zich veroverd. Dat dit zijn ontwikkeling geweest is, leert ons een
vergelijking met zijn voorafgaanden roman.
Catherine Peck is Robin's tweede boek. Hij debuteerde met Accusé, lève-toi, dat
in 1929 den Prix du premier roman verwierf. De vooruitgang is zo verbijsterend, dat
het moeilijk valt, te realiseren dat men, met denzelfden auteur te doen heeft. Niet,
dat Accusé, lève-toi een zo onverdienstelijk, verwerpelijk boek zou zijn. Maar het is
toch veel minder oorspronkelijk, en met zichtbaarder inspanning is er veel minder
bereikt. In dit eerste werk vinden wij nog de enigszins chaotische troebelheid, de,
vooral in het erotische, ondoorzichtige en van affecten zware nadrukkelijkheid, die
een bepaalde groep Belgische romanciers (Jean de Bosschère en de schrijver van
Russische afkomst Emmanuel Bove horen er o.a. toe) meer met sommige Noordse
auteurs als Hermann Ungar dan met den helder Latijnsen geest hunner zuidelijke
buren verwant doet zijn.
In zijn tweede boek echter blijkt Robin alle ongetransponeerde, direct egocentrische
en weerstandloos ondergane elementen afgereageerd en overwonnen te hebben. Hij
staat daar in scherpte van psychologische karaktertekening bij een Julien Green niet
ten achter, maar bereikt deze met minder en doeltreffender middelen, namelijk eerder
synthetisch dan analyserend. Zijn roman wortelt in het wijsgerig artistiek besef van
het onveranderlijk noodzakelijke in de vloeiing van tijd en bepaaldheid van ruimte.
Hij is daardoor overzichtelijk en toch subtiel,
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in tempo vol rhythmische wisselingen gelijk het leven zelf, en van een adem van
veredelde natuurlijkheid doortogen die voortdurend sterken indruk maakt.
Een enkele bedenking, die intussen door het eenheidsbeeld dat dit werk steeds
meer gaat bieden weer voor een groot deel wordt opgeheven, en tegenover het
machtige geheel van geen belang is, mag hier niet achterwege blijven. Begint men
den roman te lezen, dan wordt men onwillekeurig door de expressieve soberheid van
descriptie en atmosfeer even aan Marguerite Audoux' Marie-Claire herinnerd. Leest
men dan echter verder tot aan de gesprekken der jonge boeren uit Catherine's dorp,
dan kan men niet nalaten zich over de daarin gebezigde uitermate bloemrijke taal te
verbazen. Ons schiet dan weer ineens te binnen, dat wij in Pallieter's land zijn; meer
nog: dit is de taal van Charles de Coster's Ulenspiegel. Wij nemen direct aan dat dit
Ardennen-volk zich in plastischer woorden uitdrukt dan een Hollandse landbouwer.
Maar deze beeldrijke en litteraire zinnen bij eenvoudige landlieden zijn volkomen
ongeloofwaardig. Ze zijn ongetwijfeld feilloos mooi vaak en zonder enig bestanddeel
van voze rhetoriek, of valse beeldspraak. Ook waar ze vol pathos zijn, worden ze
nooit gezwollen. Alleen is hun bestaan als gesprekvorm onaannemelijk. En dit zou
nog niet hinderen, als ze daardoor niet de realiteit braken, waarin voor het overige
het hele verhaal is geplaatst. Een prachtige volzin als deze: ‘haar ogen glansden als
wilgeblaadjes die de wind ondersteboven keert’ is vol zeldzaam fijne dichterlijkheid.
Doch het is alleen storend dat hij een eenvoudig dagloner in den mond wordtgelegd
Toch is deze fout in den grond niet anders dan een vormfout. Want de psychologische
getrouwheid der personen blijft buitengewoon, de bewegingen van hun zieleleven
zijn merkwaardig juist gezien.
Evenzo is het met de weergeving van een overdenking, als b.v. in den aanvang
van het 14e hoofdstuk van Catherine wordt gegeven. Psychologisch alweer fijn en
scherp geformuleerd, is zulk een passage toch op zijn hoogst als de transscriptie van
een slechts half bewusten gemoedstoestand en karakterphase te beschouwen. Deze
scherpzinnige, van zelfkennis getuigende inzichten als gedachtengang van een jong
boerenmeisje te doen aanvaarden, is teveel gevraagd. Verder in het boek worden
overigens de dialogen juist weer uiterst pregnant, gelijk de indrukwekkende, in
lapidairen stijl gehouden samenspraak tussen Catherine en haar man aan het slot van
het boek.
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Als stilistische figuur zeer merkwaardig is het besluit van den roman, waar wij op
anderhalve bladzijde de uiterlijke beeltenis van Catherine Peck krijgen op het
ogenblik, dat de lezer afscheid van haar moet nemen, die haar tevoren meer van
binnen uit en door haar handelingen en lotgevallen dan in haar visueel aspect heeft
leren kennen. Het is als het ware een eerste en tevens laatste blik, die hem op haar
portret wordt gegund. Ter nagedachtenis. Zo getrouw echter was zij ons tevoren
reeds nabij gebracht, dat wij de weergeving harer physieke gestalte tot dien geen
ogenblik ontbeerd hadden.
Want het dwingt doorlopend bewondering af, te zien hoe Robin in korte
formuleringen het karakteristieke en essentiële van zijn personen samenvattend weet
te treffen, en daarmee de eeuwige functie dient der kunst - het scheppen van leven.
Hij doet dit met de natuurlijkste middelen, die hij zozeer beheerst, dat hij het
meesterschap doet vergeten, waarmee hij hen hanteert. Zonder de onvruchtbaarder
en opzettelijke procédé's waarmee een onbekwamer generatie, onrijp en dilettantisch,
dit beproefd heeft, meestal ten koste van de waarde van haar werk, weet hij met
opmerkenswaardige doeltreffendheid te zeggen wat belangrijk, te verzwijgen wat
onbelangrijk is.
De roman van Emmanuel Robin is daarom klassiek in den besten zin. Ik weet niet
of Catherine Peck bij een achter de leuzen van het ogenblik aanhollend publiek dat
vele promotors van gemakkelijke een dagssuccessen opdrijft en tevens volgt,
onmiddellijk in zijn waarde erkend zal worden. Wel weet ik, dat dit boek nog zal
worden gelezen wanneer de namen vergeten zullen zijn van hen, die erin slaagden,
als de khalif van één dag uit het sprookje, een moment als modekoning te prijken in
het rumoerige marktgeschreeuw.
1933
Emmanuel Robin, Catherine Peck. Paris, Librairie Plon, 1933

Over Nescio
De cultuurgeschiedenis kent geen onderbreking of stilstand. Zij is in voortdurende
ontwikkeling en verandering, en met haar verandert de smaak voor litteratuur, het
begrip van schoonheid, het lezersstandpunt, de publieke beschouwingswijze, datgene
wat men in een litterair kunstwerk zoekt. Dat de waarde-
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ring voor de drie onnavolgbare, bitterzoete novellen van Nescio juist in de vijftien
jaren na den wereldoorlog, waarin de culturele wijzigingen zich zo ingrijpend en
schoksgewijze hebben voltrokken, in geen enkel opzicht minder is geworden maar
zo mogelijk nog toegenomen, dat spheer, toon en gevoelsinhoud ervan even nieuw
en fris, ja even hedendaags aandoen als bij de eerste verschijning, ziet, dat mag toch
wel een wonder heten. Een buiten het litteraire leven staand, volkomen onbekend
auteur schrijft drie onmiddellijk als meesterlijk erkende verhalen, laat daarna nooit
meer iets van zich horen, en na jaar en dag zijn deze verhalen in geen enkel opzicht
verouderd. Conclusie: zij zijn dus met de culturele ontwikkeling meegeëvolueerd,
omdat ze hun tijd ver vooruit waren, omdat ze alle elementen van vernieuwing in
zich droegen, die eerst langzamerhand en tot heden toe algemeen doordrongen en
aesthetisch gemeengoed werden. Dit nuchtere, sobere, rake proza, dat altijd spreekt
en nooit galmt of declameert, dat met de fijne ironie ener critische persoonlijkheid
en echt Hollandsen humor het werkelijke leven met wijsgerige scherpzinnigheid in
nauwkeurige woorden vertolkt, het vertegenwoordigt juist de schrijfwijze en de
levenshouding waar de toonaangevende, levenskrachtige, opkomende jongere en
jongste auteurs van nu zich op toeleggen en hun beste werken in voortbrengen.
Het werkelijke leven, zei ik. Hier is niets ‘woordkunstig’, ondanks de feilloze
knapheid, niets geforceerd of mooidoenerig. Eenvoud en diep menskundig inzicht
hebben de figuren van Nescio tot onvergetelijk leven gebracht. Ik wil den inhoud
dezer vertellingen hier niet resumeren: ik zou eraan tekort doen. Want wat is deze
inhoud zonder die zeer eigen, zeer curieuze toon en spheer, zonder de wijze en
weemoedige, diep ontroerende stem van den schrijver, die den lezer pakt en niet
meer loslaat eer de laatste bladzijde gelezen is?
Er is nauwelijks een der jongere essayisten, die niet zijn aanhankelijkheid aan dit
boek van Nescio heeft betuigd. Greshoff, Ter Braak, Du Perron, Donker e.a. hebben
het met lof genoemd. Nijhoff heeft op dit werk gewezen als behorend tot de vier of
vijf voortbrengselen van onze na-tachtigse litteratuur, die representatief en belangrijk
genoeg zouden zijn om als Nederlandse proza-bloemlezing in de Europese talen te
worden vertaald.
1933
Nescio (J.H.F. Grönloh), Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes.
Tweede druk. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933
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Tragisch vrouwenleven
Marthe Munk is een lelijke, onaantrekkelijke vrouw, behorende tot de ‘vernederden
en beledigden’ die na een leven van krenkende ervaringen bij een Italiaansen
fruithandelaar als huishoudster in dienst komt, voor wien zij een uitzichtloze, slaafs
angstige en schuw verzwegen genegenheid opvat. De man, een ijdele, brute
vrouwenjager, wiens losbandig leven hem telkens in moeilijkheden bracht, bemerkt
het niet; hij heeft, juist om aan gezegde geregeld terugkerende moeilijkheden nu eens
een eind te maken, dezen keer met voordacht een huishoudster zonder de minste
charme gezocht en die in Marthe gevonden. De kwellingen der arme vrouw, die hem
en zijn geliefden toegewijd dient, zijn vreselijk. Wel misbruikt de mede inwonende
zoon, een schoolknaap nog doch cynisch en bedorven, haar weerloosheid; den
volgenden dag echter bestaat zij weder evenmin voor hem, als zij voor den vader
bestaat. De ten hemel schreiende onrechtvaardigheid, die zij in dit alles gevoelt,
bewerkt nu bij de ongelukkige een psychologischen omkeer. Zij, die niet dan
zachtheid, toegewijdheid, dienstbaarheid was, verandert onder de doorgestane
schokken plotseling, onder den invloed van fel doorbrekende machts- en
weerwraak-instincten, tot een geraffineerd, van doel bewust wezen, honds en hard,
voor geen middel terugschrikkend om de oogmerken van haar wreed vijandige driften
te bereiken, en in sluw koelbloedige harteloosheid haar omgeving, voor welke zij
tevoren slechts de teerste, zichzelf wegcijferende liefde had, nog overtreffend. Het
is misschien deze psychologische omkeer, waardoor het romantisch karakter van het
werkje het sterkst tot uiting komt; maar hij is, hoe beknopt alweer geschetst, volkomen
zielkundig verantwoord en aannemelijk gemaakt. Marthe Munk beschuldigt den
zoon van diefstal van een bankbiljet uit de kas, dat zij in een van zijn boeken
verborgen had en dan voorgeeft te ontdekken. Hij wordt van school genomen en uit
de stad gestuurd; van andere, kleinere vergrijpen, die hij echter werkelijk begaan
heeft, stelt zij den koopman vervolgens in kennis. Een diepe en smartelijke treurigheid
vervult wel haar ziel, ‘maar het verstand, dat zich wellustig in zijn vreemde en nieuwe
energie had vastgeklauwd, liet haar niet meer vrij. Zij zag reeds haar geheimen en
donkeren weg’. De nieuwe, laatste der steeds wisselende geliefden van den Italiaan
onderhoudt een betrekking met een postambtenaar; Marthe brengt haar ontdekking
bij haar mees-
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ter aan, niet dan na het meisje een week lang, onder de bedreiging daarmede, in het
onzekere te hebben gelaten. Het moet binnen het uur de woning verlaten. Ten slotte
komt zij achter een aantal frauduleuze handelingen van den winkelier:
wijnvervalsingen, douane-ontduikingen enz. Als een vlieg in het web laat zij hem
weken lang spartelen, hem kwellend met vage toespelingen op haar ondervraagd
worden door politie-ambtenaren, hem in het onzekere latend over wat dezen weten
en zij al dan niet jegens hen loslaat. Haar slachtoffer, tot den uitersten angst voor
gevangenisstraf gebracht, - hij hangt geheel van haar beëdigd getuigenis af -, geeft
haar dan eindelijk den laten en afgedwongen triomph, dien haar wraakgevoel onbewust
verwachtte. De toenadering, door wat in den grond niet anders dan afpersing was tot
stand gekomen, aanvaardt zij verbeten en kalm bewust. ‘Zij gevoelde geen vreugde,
maar zij beantwoordde zijn kussen.’ Wanneer hij ingeslapen is, staat zij op en zet,
op haar kamer terug, de gaskraan open. Marthe Munk wordt 's ochtends dood
gevonden; de man, tot wien het gas eveneens is doorgedrongen, komt met zijn krachtig
gestel de vergiftiging te boven. De belangrijkste getuige is nu gestorven: de
wijnvervalsing is niet te bewijzen, voor de smokkelarij komt hij er met een geldboete
af. ‘Zijn favoriete’, aldus het slot, ‘heet Magdalena Weisz en is winkeljuffrouw bij
hem. De zaak loopt niet slecht. Aan Marthe Munk denkt hij zelden en zonder emotie.’
We vinden hier een romantiek, die vrij verwikkeld is. De vertelling stijgt naar den
typisch romantischen climax van een fatalen ondergang, - echter een ondergang
waarin de persoonlijkheid der tevoren tevreden, dof geresigneerde vrouw, eerst
miskend en onopgemerkt, eigenlijk eerst wordt geboren en zichzelf vindt. Een
ondergang die evenzeer deze vrouw vormt en verklaart, als dat hij uit haar aard
voortkomt.
Het geschrift van Alfred Neumann is nerveus, cosmopolitisch, en doet daardoor
uiterlijk modern aan. Zijn novelle, die in 1933 voor het eerst in boekvorm verscheen,
werd wel in een veel breder, opener en levendiger geestelijk milieu geschreven dan
dat, waarvoor zij het imprimatur verkreeg. Ik las haar in die voortreffelijke Neue
Merkur (7e jaarg. No. 8, van Mei 1924) waarin zij door uitnemende bijdragen
omgeven stond: Carl Brinkman, Über Demokratie, dat eindigde: ‘Echt is niet een
mens, aan wien mensen zich onderwerpen, maar slechts de gedachte, die mensen
verenigt’; Ernst Robert Curtius met een magistraal artikel over den Fransen dichter
Paul Valéry, en met onovertroffen ver-
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talingen van diens Ebauche d'un Serpent en Le Cimetière marin enz. Aan deze
omstandigheden herinner ik om het litterair ‘klimaat’ aan te duiden, waarin dit verhaal
is ontstaan. Het verklaart zijn klassiek beheersten vorm, wars van alle grootspraak,
zijn soepele, sterke en nauwkeurige techniek, waarin de op vele plaatsen hachelijke
materie met aangrijpenden eenvoud de sensibiliteit der thans leidende generatie
gestalte geeft. Vorige werken van dezen auteur, gelijk Narrenspiegel, zijn, bij deze
novelle, soms ruwer, gewilder, gemakkelijker, grover. Marthe Munk is voor Alfred
Neumann een hoogtepunt.
In de inleiding tot zijn roman Kaas schrijft Willem Elsschot: ‘Van af den aanhef,
want een boek is een lied, moet men het oog houden op het slot-akkoord.’ Scherper
uitgewerkt, en niet van den letterkundigen doch thans van den zielkundigen kant,
wordt deze gedachte in een aardige opmerking van wijlen J. Stärcke (den vertaler
van Les Chants de Maldoror), die in zijn boekje Over Litteratuur zegt dat meestal
het meest essentiële van een roman - hij geeft Leonhard Frank's Die Ursache als
voorbeeld - in den eersten zin besloten ligt. Deze luidt bij Neumann (ik wil, om
maatgang en klank van dit genuanceerd proza, liever niet vertalen): ‘Die Haushälterin
Marthe Munk, eine unschöne schüchterne Person, nahm nach einigem Zögern, das
durch den heimlichen, unerwarteten und unbekannten Widerstand einer inneren
Stimme entstanden war, die Stelle bei dem Südfrüchtehändler Kasper Carapezzi an’.
En inderdaad, in dezen volzin heeft men den auteur en zijn boek op zijn best en
het meest kenschetsend.
1933
Alfred Neumann, Marthe Munk, eine Erzählung. Wupperthal-Barmen, Werner Plaut
Verlag

Verbleekt romantisme
De ontvankelijkheid en het opnemingsvermogen voor letterkunde berusten voor een
niet gering deel op de geoefendheid in het luisteren. Dit luisteren heeft zowel
aesthetische als psychologische betekenis. Klank en rhythme bepalen de eerste, en
het gehoor moet zuiver van aanleg en bovendien subtiel ontwikkeld zijn, om tot de
schoonheidswaarde van klank, beweging en stijlvorm te kunnen doordringen. Het
in de tweede plaats
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bedoelde en hiermede onafscheidelijk verbonden luisteren is echter verwant met het
toehoren bij een persoonlijk gesprek en heeft een karakterologische functie. Niet de
klank, maar de toon is daarbij van belang; het persoonlijke, de spheer en de
oprechtheid, de kwaliteit der gevoelsbegeleiding zijn nu de factoren, die den doorslag
geven.
De waarde van het werk wordt in hoge mate door de innige eenheid, de organische,
noodzakelijke wederzijdse causaliteit van klank en toon uitgemaakt. Is dat verband
onwrikbaar en natuurlijk, dan doet het er niet toe - evenmin als de mistekening in
sommige van Van Gogh's werken hindert - of b.v. de klank hees, hortend en
onwelluidend lijkt, daar hij toch een dienende, eerlijke en onmisbare functie vervult.
Omgekeerd doet het er dan even weinig toe, zo de toon, mits in de gebieden van den
scheppenden geest ontstaan, uit schijnbaar zinloze klanken is samengesteld (poésie
pure, surrealisme). Wordt echter het evenwicht naar een van beide kanten - klank of
toon, vormschoon of gevoel (persoonlijkheid) - verstoord, dan mist de goede luisteraar
die ondefinieerbare zekerheid, door welke hij weet met een zuiver werk in aanraking
gekomen te zijn.
De wederzijdse doordringing van de twee genoemde elementen (die ietwat met
de bekende, door Forum in het leven geroepen en door Bloem geformuleerde
tegenstelling vorm-vent overeenkomen) is bij romantische kunst duidelijker,
zichtbaarder, - hoewel daarom nog niet vanzelf wezenlijk sterker - dan bij andere
kunstsoorten. De werkelijkheid immers wordt er stelselmatig meer in omgeduid dan
uitgebeeld, zodat stof en gestalte minder van elkaar te onderscheiden zijn. Geschiedt
dit ombeelden op een te formele wijze, gelijk in den kleinen roman van Johan
Wesseling, dan overheerst het vormprocédé te gemakkelijk over den inhoud; klank,
rhythme, aesthetica over toon, karakter, persoonlijkheidsvisie. Hier moet de klank
den toon maken, inplaats dat (c'est le ton qui fait la musique!) de toon den klank
doordringt.
Het gegeven van Marietje is spoedig geresumeerd. Een meisje als een ander, even
onbegrepen door ouders en omgeving als de meeste, misschien iets contemplatiever
dan de meeste aangelegd, gekweld door de vragen van leven en dood, met de
gebruikelijke puberteits- en religieuze crisis en haar moeilijkheden. Een
schoolverliefdheid, die, uiteraard, op niets uitloopt en Marietje haar eerste grote
teleurstelling laat. Later een ernstiger liefde, gevolgd door een verloving. Alles lijkt
nu mooi en heer-
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lijk, maar in den grond horen ze niet bij elkaar. Wanneer de jongen, een onder nette
manieren en een goed voorkomen ruw, egoïstisch, grof, genotzuchtig en oppervlakkig
sport-type gelijk men er zo talloze vindt, het meisje blijkt te bedriegen verbreekt ze
haar verloving. Haar vader is inmiddels door de tijdsomstandigheden financieel zwaar
getroffen, zodat Marietje in betrekking op een kantoor moet, waar ze het zeer hard
heeft. Om aan dit ellendige leven te ontkomen trouwt ze nu, na enige aarzeling,
zonder liefde en ofschoon ze nog veel aan haar gelukkigen tijd en den jongen van
wien ze hield terugdenkt, met een braven, oppassenden, van vrij geringe middelen
levenden en wat burgerlijken jongeman, die haar zeer liefheeft. Het huwelijk valt
dan betrekkelijk nog mee, vooral wanneer er een kind komt, al heeft de echtgenoot
geen groot gevoel in Marietje vermogen te wekken en al blijft ze onbewust hopen
op den sprookjesprins, naar wien zij reeds als kind vaag verlangde...
Dit juist in zijn alledaagsheid wrange en navrante gevalletje nu is in de uitwerking
net niet wrang en navrant genoeg geworden: het verhaal, strak van lijn, werd van
gevoelskwaliteit te zoetelijk en niet genoeg geladen met leven, te gekunsteld in zijn
opzettelijke eentonigheid en eenvormigheid. In dit verfijnd gedempte, ingehouden
schemerlicht verlangen we naar één fellen, menselijken of desnoods dierlijken kreet.
Hier is teveel smaak, er is geen enkele wanklank, men weent Libertytranen zonder
dat de auteur ons den roden neus laat zien, die op schreien volgt. Het is alles beschaafd
en teer, het is verdienstelijk, het is ook verstandelijk wel aanvaardbaar, het vervult
ons met zachten weemoed, maar het is te mooi om waar te zijn. Te vlak, te weinig
scherp omlijnd, te ondiep. Deze toon ontaardde in... een toontje. En toch had eerst
recht een zo weinig markant onderwerp als dit een behandeling met meer reliëf
vereist, om tot zijn recht te komen en belangwekkend te worden.
Ziehier de eerste alinea van het boek: ‘Dit is de geschiedenis van Marietje van
haar zestiende tot haar twee-en-twintigste jaar. De lezers (als het verhaal nog lezers
heeft) zullen het een alledaagsche geschiedenis vinden en misschien zullen zij het
verveeld terzijde leggen. Het zij zoo, maar het leven is eenvoudig en er zullen altijd
menschen zijn, die er zich in vervelen’. Is het leven inderdaad eenvoudig? Dan toch
alleen voor wie het in zijn gecompliceerdheid doorzien en overwonnen heeft. Maar
door den al te gedwongen eenvoud en de vooropgezette natuurlijkheid van dezen
schrijftrant wordt het niet benaderd.
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Voor dit geforceerd ernstige lanceren der mededelingen zijn deze (behoudens
uitzonderingen, als ‘hij draagt een blauw colbertjasje en Marietje en hij konden best
trouwen’) niet fijntjes treffend, niet puntig humoristisch genoeg, gelijk bij vele der
hedendaagse ‘nieuwzakelijke’ schrijvers nu juist wel het geval is. Er bestaat een
soberheid, die streng is van gespannen, gedrongen, volgetasten samenvatting. Maar
de simpelheid van Johan Wesseling is te... simplistisch: een al te ijle lijntekening,
erg faciel en daardoor bijna wat kinderachtig.
Van een te geringe geduldige aandacht voor de werkelijkheid heeft Johan Wesseling
ondanks zijn talent en zijn goede wil blijk gegeven. Zonder te beseffen wat hij deed,
streefde de schrijver het romantisch irreële na met te ireële middelen. Ook de meest
zakelijke en concrete elementen immers vermogen een sfeer van droom en van
onwerkelijkheid te geven: men denke slechts aan de alledaagse en zelfs triviale details
in de romans van Franz Kafka, of, in de schilderkunst, aan de werken van Chirico
of onzen landgenoot A.C. Willink. Bestaat er - als wij een wat ongewone
woordverbinding mogen gebruiken - reëler onwerkelijkheid?
Het is met de ontwikkeling van het werkelijkheidssentiment in onze letteren recht
tegen de aangeheven leuzen in gegaan. De beweging van Tachtig, in haar drang naar
natuurlijkheid, waarheid en werkelijkheid, ontdekte en vernieuwde het proza als
uitdrukkingsmiddel en maakte zich zijn waarde voor de techniek van plastisch
weergeven bewust. Door deze bewustwording, vernieuwing en ontdekking vernietigde
zij echter juist de expressionnele betekenis van het proza en maakte het van middel
doel. Evenals in Frankrijk (De Goncourt's) kwamen het begrip en de term kunstproza
in de Nederlandse letteren (‘écriture artiste’). Iets van de innerlijke tegenspraak in
het ontstaan daarvan moet Van Deyssel beseft hebben, toen hij zich officieel weer
van Zola en het naturalisme loszegde. In de practijk was hij daar al lang van los.
Niets lijkt minder op proza in den eigenlijksten zin dan de half-gezongen lyrische
rhythmieken waarmede hij in zijn beroemde tirade ‘Geef mij proza... enz.’ het proza
verheerlijkte.
Van Monsieur Jourdain, den Bourgeois Gentilhomme die tot de ontdekking kwam
dat hij ‘meer dan veertig jaar’ proza maakte zonder dat hij zelf het wist, zou men
even goed kunnen zeggen dat hij een voorloper van de nieuwe zakelijkheid was, als
van Stendhal die losweg schreef zoals zijn hart hem ingaf.
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Het is eerst het overwegen van de wetten van het proza als uitdrukkingsmiddel
geweest, dat het juist als uitdrukkingsmiddel door aesthetische sier in zijn organische
en natuurlijk-dienende functie belemmerd en van middel doel heeft gemaakt.
Het naturalistische proza beweegt zich in zijn ontwikkelingsgang via het
romantische naar het absolute, het ‘prose pure’, en het is merkwaardig, dat van dit
laatste altijd de dichters de pionniers zijn geweest (Mallarmé, Rimbaud; de meeste
surrealisten debuteerden in hun jeugd met poëzie.) Maar de tegenstelling is oud en
geldt in den grond de oude verschillen tussen romantisch en klassiek werk. Het moge
gewaagd blijven, den zakelijk mededelenden stijl die in het hedendaagse proza
domineert met een nieuw classicisme te willen gelijkstellen, historisch gezien pleit
alles voor verwantschap. Vergeleken met het realistisch streven (niet met de
naturalistische practijk) was het oeuvre van de romantici altijd onklassiek te noemen,
omdat het de redelijke, efficiënte, getrouwe, onopgemaakte, ongeïnterpreteerde,
onbedachte weergeving van het waargenomene - in aanleg en bedoeling, wel te
verstaan - achterstelde bij een egocentrisch op de spits gedreven persoonlijke visie,
waarbij de gegeven werkelijkheid of het werkelijk gegeven niet meer dan aanleiding,
uitgangspunt, pretext bleef. Zo valt dan ook welbeschouwd de grens niet tussen
zakelijk en onzakelijk proza, maar, zowel proza als poëzie omvattend, tussen
romantisch en klassiek.
De klassieke nuchterheid kan eenvoudig zonder één groot woord, één lyrische
gevoelsuitbarsting, één welluidenden taalklank dezelfde hevige effecten
bewerkstelligen als de romantische dronkenschap. Zij doet dit slechts met andere
middelen: door de constructie, de samenvoeging, de compositie, de structuur der in
hun eigen waarde zelf overigens onveranderd gelaten, aan de waarneming ontsproten
realiteitsfragmenten, onverschillig van welken aard deze zijn: gevoelens, gedachten,
toestanden, handelingen, voorwerpen, natuurdingen of wat ook. Hoezeer de enkele
rangschikking bij deze werkmethode de grootste hevigheid van uitdrukkingsintensiteit
der romantiek (gelijk wij deze b.v. in het expressionnisme leerden kennen) in raakheid
volkomen evenaren kan, leert ons een sonnet, door den genialen Rimbaud op zijn
vijftiende jaar (in 1870) in België geschreven: Le Dormeur du Val.
De novelle van Johan Wesseling noem ik romantisch, niet op de wijze als waarop
zich ook in onze dagen wel een romantische gezindheid uit, maar op die van een
vroeger tijdvak. Dit proza
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sluit aan bij den neo-romantischen stijl, zoals die ongeveer in de jaren 1905-1919 in
het tijdschrift De Beweging als reactie op Tachtig werd voorgestaan en door Arthur
van Schendel het meest representatief toegepast.
Dat een stijl als deze ten gunste, hetzij van den stroom van den volzin, hetzij van
dien van het verhaalde kleine onpreciesheden meebrengt, die heden ten dage meer
storen dan zij vroeger gedaan zouden hebben, is onvermijdelijk. In werken als
Marie-Claire of Le grand Meaulnes hindert dat niet, waar deze betrekkelijke irrealiteit
gedragen, verantwoord en gerechtvaardigd wordt door de reële noodzaak van
gevoelsvervuldheid en scheppende verbeelding, die de materie en de vormgeving
hun onverbrekelijke onscheidbaarheid gaven.
Bij Johan Wesseling echter is dit, al kan men vele goede en ook wel beminnelijke
eigenschappen aan zijn Marietje niet ontzeggen, helaas niet het geval geworden. Elk
genre is acceptabel, als er creatieve kracht in tot uiting komt, maar een zo zwevend
blijvende vereenvoudiging als in Wesseling's boek kunnen wij ook, neen juist in
onzen zo vereenvoudigenden tijd niet meer aanvaarden. Het eigenaardigste van deze
romantiek is evenwel, dat zij tot inhoud heeft: de ontluistering van de romantische
levenshouding. Desillusie. Niet de romantische desillusie der hooggestemde iealen.
Maar de gewone, alledaagse desillusie van de gebruikelijke droombeelden door de
gebruikelijke werkelijkheid. Stof dus voor een nauwlettend observerenden,
veristischen roman. Doch hier is zij romantisch verwerkt: veralgemeend zonder
precisering, afgestemd op een vage, berustende melodie. Veelal waardeerbaar
ongetwijfeld. Maar ondanks de uiterlijk moderne allure van nuchtere beperking en
naakte simpelheid -: vieux jeu!
1933
Johan Wesseling, Marietje. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon

Dichter en beeldhouwer
Het is misschien geen toeval, dat vele der thans verschijnende boeken, bij alle
ontzaglijke verschillen, een romantisch te noemen aard gemeen hebben. Men zou er
een aanwijzing in kunnen zien, dat een stroming in die richting onzen tijd beheerst.
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Die tijd is ongemeen hard, veeleisend en ontmoedigend. De reactie, die hij wekt, is
meestal een vlucht uit de werkelijkheid. Die vlucht kan zich op drieërlei wijze uiten.
Zij manifesteert zich in den alom oplevenden historischen roman (Feuchtwanger,
Van Schendel, Slauerhoff, Neumann e.a.); ofwel in een ideologie (die immers altijd
een werkmethode, een wapen tegen de realiteit is), in welk geval zij grondslag van
tendenzlitteratuur wordt. Ten slotte, het moge paradoxaal klinken, wordt zij verbeeld
door de nieuwe zakelijkheid. Deze laatste wordt nog, of liever weer, vaak door de
grondbeginselen van een realistische of naturalistische zienswijze beheerst, en in
zover kan men niet zeggen dat zij een vlucht uit de werkelijkheid betekent. Ten
andere vindt men echter in haar een gedrongen,vereenvoudigde strakheid, die juist
in en door haar krampachtige poging, niets dan de naaktste feitelijkheid te doen
spreken, doet bevroeden dat men hier aan het verbijsterend overvloedige,
onoverzichtelijke en chaotische van een vollediger en reëler wereldbeeld zoekt te
ontkomen.
De vlucht uit de werkelijkheid heeft reeds in het historische tijdperk der Romantiek
het aanzijn gegeven aan werken, die zich niet zozeer door het fantastische visioen
op zichzelf dan wel door een droom-achtig karakter in engeren zin kenmerkten. Ik
behoef slechts namen als De Quincey, De Nerval, Poe, Hoffmann, Rimbaud, De
Lautréamond, Alfred Kubin, - en ten slotte in de muziek Berlioz - te noemen, om
aan voorbeelden van dusdanig werk te doen denken. In de neo-romantiek van thans
heeft dit droombeeld-motief zich opnieuw rijkelijk kunnen ontwikkelen. Men denke
aan schilders als Kruyder, Karel Schmidt, Gerlwh, De Winter, en aan sommige
geschriften van Slauerhoff, aan Nijhoff's De pen op papier enz. Een duidelijk en
goed specimen van dit genre vindt men in een verhaal van Herman Hana, Het
droomfestijn, dat in Elsevier's Maandschrift gepubliceerd en nooit afzonderlijk
herdrukt is. Bij zulke hallucinatie-, trance-, psychose- of droomkunst moet de
belangrijkheid uit zielkundig oogpunt niet met de belangrijkheid als kunstwerk
worden verward. Het treffende in het eerste opzicht kan tot het treffende in het tweede
opzicht bijdragen, doch is daartoe op zichzelf nooit voldoende. Er is ongetwijfeld
verwantschap tussen droom en kunst, maar beide gehoorzamen in wezen toch aan
andere wetten.
In den droom is het centrale ikbewustzijn machteloos om den loop zijner
voorstellingen en associaties ordenend naar eigen
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wil te regelen, te remmen of te wijzigen. De kunstenaar, die het zuiverst stemming,
spheer en inhoud van een droomtoestand bij een lezer weet op te wekken, zou dit
nooit uit het onverwerkte materiaal - dat trouwens alleen via de zeef der herinnering,
d.w.z. uiterst onvolledig, tot ons overkomt - kunnen bereiken. Hij kan en mag, om
het waarschijnlijkst en volkomenst den schijn, de verschijning der droombeelden
weer te geven, deze niet in hun oerstaat trachten te reproduceren, maar moet ze vrij
herscheppen van dien anderen droom uit, die kunst heet. Het is daarom iets essentieel
anders, wat men in Prinzhorn's Bildnerei der Geisteskranken, in Kubin's Die Andere
Seite, in de laatste doeken van Van Gogh of de laatste gedichten van Hölderlin als
aangrijpend ervaart, en wat men anderzijds vindt in, bijvoorbeeld, Kafka, in het werk
van Odilon Redon, Max Ernst, Chirico, Willink, Koch, in Lautréamond's Maldoror
of Rimbaud's Une Saison en Enfer, in Heijermans’ Uitkomst of bij de surrealisten
van de, thans alweer vrijwel uiteengevallen, groep André Breton. Immers, ook de
surrealisten mogen gelden als voorbeeld van een soort auteurs, wier techniek, veeleer
dan de droomervaringen te documenteren, deze, meer dan men zou denken, en dan
zij zelf denken, met de middelen der letterkunde suggereert. De keuze van de stof
der fantasie en het aaneenrijen der beelden blijven bij hen weliswaar veelal beperkt
tot een imitatie van het door de diepte-psychologie en de psychiatrie bekend geworden
materiaal. Maar te ontkennen valt niet, dat een concreter afronding en uitwerking,
een nu eenmaal uiteraard volgens de wetten van het waken waargenomen en
gereproduceerde, niet volkomen lijdelijk ontmoete doch actief gezochte
beeldgroep-opeenvolging en geluidsdosering, hun werk in laatste instantie afscheidt
uit en onderscheidt van hetgeen zich beneden den waakbewustzijnsdrempel afspeelt.
Dergelijk in het droomleven wortelend werk moge bij verstandelijke en deskundige
ontleding belangwekkende psycho-analytische resultaten opleveren, zijn functie en
doel zijn toch anders. Die zijn, met andere middelen dan van den droom, n.l. met die
der kunst, den droom, in al zijn suggesties en bevrijdende en zuiverende kracht voor
ons te doen leven of herleven. Zo, als Albert Verwey het bedoelt in dien prachtigen
versregel:
De schoone duidlijkheid der onbegrepen droomen.

Deze is het, die elke litteraire schepping op dit gebied eigen moet zijn. Het ‘be-grijpen’
dier dromen anders dan met de in-
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tuïtie der kunst blijve den psycholoog of den psychiater voorbehouden.
Het Droomboek van L.P.J. Braat is, met de houtsneden van Maaike Braat-Rolvink
in groot folio formaat bij de firma Enschedé te Haarlem in beperkte, niet genummerde
doch gesigneerde oplage op geschept Hollands papier van Pannekoek gedrukt. Een
wijze van uitgeven, die menig ander jong debuterend auteur den schrijver benijden
kan.
De meeste van de dromen uit dit werk beogen klaarblijkelijk een rustgevende en
hypnogene uitwerking. De slaapverwekkende bedoeling waarmee ze werden
geschreven wordt vooropgesteld in de korte inleiding, die Braat voor het prospectus
heeft vervaardigd: ‘Grotendeels geschreven om iemand van kwade dromen af te
helpen, zal dit “Droomboek” u geen opheldering geven betreffende uw duistere, van
onbegrepen voorspellingen krioelende dromen, gelijk zijn gelijknamige voorgangers
deden in vroeger tijden die, meest met een Oosters tintje bestreken, de boekwinkels
binnenzeilden, om dan voornamelijk en gretig gekocht te worden door oude vrijsters,
spekulerende renteniers, en alles-van-de-toekomst-verwachtende jonge meisjes’. Het
zou inderdaad niet vreemd zijn, en het zou de eerste keer niet wezen, als werken
gelijk dit therapeutische waarde bleken te bezitten. Dezen kant van de zaak moet ik
echter laten rusten.
Dit boek is geschreven in een gemeenzamen toon, die wel eens hindert omdat hij
soms al te populair klinkt voor deze droomsfeer, doch deze andere keren door een
aspect van intimiteit versterkt. Er zijn echter gedeelten in, waar men een te geforceerd
minzaam pleiten tot den lezer in gevoelt om toegeeflijke sympathie, door kleine
verouderde stijltrucjes als het weglaten van het lidwoord.
Erger is, dat de overwegingen van den ‘ik’ die in de dromen optreedt dikwijls een
te bedachten indruk maken om aan droomgedachten te doen geloven. Dit is een
aanwijzing onder vele, dat ze eigenlijk nog in het waakbewustzijn hun oorsprong
vonden, in de geruststellende fantasieën die zich om de neiging tot rust kort voor het
inslapen heen weven. Hieraan lijken deze verbeeldingen ontsproten meer dan aan
den droom zelf. En de aangename gewaarwordingen en gevoelens van tevredenheid,
die zich daarbij plegen voor te doen, missen den bruusken omkeer tot het demonische,
die de oncontroleerbare aanvliegingen uit den echten droom zo schrikbarend en
angstwekkend kan
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maken. Daardoor zijn wellicht deze stukken wat uitsluitend van één kleur geworden:
wat de het psychiatrisch jargon ‘lustbetont’ noemt.
Van deze negen dromen zijn enkele met iets te kennelijke litteraire tactiek op den
indruk van de slotzinnen toe gebouwd. Men kan daaraan, meer dan aan andere kleine
onhandigheden, bemerken dat deze schrijver een buitenstaander en amateur is in de
letteren, en nog veel scholing behoeft. Ook moet men wel met meer dan gewone
aandacht lezen, om in het vrouwelijk aandoende der dikwijls ietwat te verweekte,
zoet idyllische romantiek de fijnere en oorspronkelijke wendingen, die men de meer
authentieke vondsten, de eigenaardiger nuances van dezen stijl zou kunnen noemen,
niet over het hoofd te zien maar ten volle tot hun recht te laten komen.
Al de bekende, vaststaande droomsymbolen vindt men hier natuurlijk terug, want
eeuwig zijn de wetten volgens welke het onbewuste psychische leven der mensen
zich in altijd eendere voorvormen van de verbeelding herhaalt. Deze tekens,
zinnebeelden, zijn bij Braat voornamelijk aan het dierenleven of de planten ontleend,
en ook wel aan archaïsche voorstellingen uit de oud-germaanse mythologie. Ook het
vliegen compareert er natuurlijk: ‘Kom, geef mij een arm, vanavond ben ik sterk en
er kittelt een onrust in mijn voeten, die mij een ogenblik vergunt om met mijn tenen
de aarde vaarwel te tikken, en daar gaan we dus nu, met een zwaai over de huizenrij
heen, rechtaf op het hoge gebouw.’ Maar hoeveel getrouwer, scherper en kunstzinniger
heeft Van Looy zoiets zijn Jaapje laten doen: ‘Jaapje kon vliegen, hij wist zeker dat
hij vliegen kon. Hij had den heelen zolder afgevlogen; als een vlieg was hij opgegaan,
koud en licht door de warme lucht. Boven alle bedden had hij gezweefd en rondom
het gaslicht had hij gedraaid en boos zijn hoofd aan de pijp gestooten. Hij voelde
zich weêr, duwende in dien hoek, om daar doorheen te komen, maar de balken waren
te dik en toen was hij gegaan naar den anderen hoek, maar daar waren de balken ook
te dik en zoo ging het overal. Toen was hij overlangs de slaapzaal doorgevlogen,
boven de tafels met kleêren en hij had al de pakjes beneden zich zien liggen, wie zijn
goed netjes opgevouwen had en wie zijn goed niet netjes opgevouwen had. Dolf had
het slordig gedaan, dat had hij nu net eens gezien. Het was zoo lekker geweest en
het speet Jaapje wel dat hij weêr in zijn krib lag.’
En van de dierverbeeldingen kan geen in innigheid het gedicht
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Lämmer van Stefan George evenaren: ‘ziehn aus breiter lichtung... hin durch die
wiesen wellen weisser lämmer’. ‘Lämmer ein wenig leer und eitle herzen Stolz auf
die güldnen glocken eurer führer!’
Het besef dat de herhaling van bepaalde beelden voor het diepere zieleleven
essentieel is, heeft bij Braat gestalte gekregen in deze woorden tot de gezellin die hij
op al zijn droomtochten meeneemt: ‘Maar dat is juist wat zo'n rustgevende uitwerking
op je heeft - dit telkens voorbijgaan aan dezelfde bloemen, dezelfde planten en onder
dezelfde overhangende takken van bloeiende struiken en bomen. Dit is een kleine
wereld, die helemaal van jou is, die je volkomen kent - beter dan de grote wereld
daarbuiten waar je je eigenlik maar een gast en soms niet eens een graag geziene,
voelt.’
De korte ‘verhalen’ die achter de dromen zijn opgenomen - verhalen acht ik
overigens een foute benaming voor deze fragmenten - staan los van den leiding
gevenden opzet van de dromen, en deze vrijheid maakt hen barokker en fantastischer,
in den trant van Apollinaire, den Willy Haas van de korte aanvangsstukken in Spiel
mit dem Feuer, Max Jacob en Cocteau. Alles bijeen genomen en ondanks de bezwaren
die geopperd moesten worden, hoop ik wel duidelijk te hebben gemaakt, dat wij hier
met een merkwaardig boek te doen hebben, en van een in ons land weinig beoefend
genre.
Binnen de grenzen van stad en land, een jaar na Droomboek verschenen, bevat korte
divagatiën van romantische allure. Het zoekt in beknopte samenvattingen algemene
overdenkingen van den auteur over zichzelf en het leven uit te drukken. Wel te
verstaan: zichzelf en het leven in het algemeen, ontdaan van het tijdelijk aspect, de
bijzondere noden, vraagstukken en gezichtspunten van den dag van heden, en met
een streven naar wat men gewoon is te noemen het eeuwig menselijke.
De vraag doet zich voor, of in een tijd van zo ongehoorden noodtoestand, zo
nijpenden ernst, zo verantwoordelijke beslissingen voor zulk werk van speelse
gedachtenvlucht en vriendelijke dromerij aandacht verlangd kan worden. Het antwoord
kan niet simpel ja of neen zijn, maar is voorwaardelijk. Ja, indien op enigerlei wijze
in de algemeenheden, die hier zijn uitgedrukt, het bijzondere is opgenomen en
opgeheven, overwonnen en gesublimeerd. Neen: indien dat bijzondere is omzeild
en ontweken, blindelings terzijde gelaten of gemakzuchtig ontkend.
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Een kunstwerk behoeft geen tijdsproblemen te behandelen om belangwekkend te
zijn. Het kan zich echter niet egocentrisch afzonderen van de werkelijke dingen der
zinnen en des begrips, zonder ook in de dingen der ziel en des geestes tekort te
schieten en schade te ondervinden.
In schier elke periode heeft men bewonderenswaardige uitingen van de romantische
gesteldheid gezien, en de schoonheid is aan geen enkelen litteratuurvorm gebonden.
Ook de romantiek moet zich echter aan de sappen der aarde voeden om levend te
blijven. Ook bij een verwijdering uit de realiteit moet de kunstenaar de werkelijkheid
toch ‘achter den rug hebben’, juist om haar van haar tijdelijke en toevallige
bestanddelen te kunnen ontdoen. Om der aarde te kunnen ontstijgen, moet men op
haar gestaan hebben met de beide voeten, die zich aan haar afzetten ter opvlucht. En
een vliegtuig is gebouwd naar de wetten ener experimentele wetenschap.
Wie, als Braat, symbolisch, lyrisch, idyllisch over het leven schrijft, kan aan den
geest slechts gestalte geven door de aandacht, waarmee hij de wereld buiten zich
heeft waargenomen voordat hij de wereld in zich ging verbeelden.
De eeuwige wisselwerking tussen werkelijkheid en droom, tussen realisme en
romantiek berust niet op een essentiële tegenstelling maar op een verschuiving van
nadruk. Het litterair ijle, ontastbare, de stylering, de fantasie, de beschouwelijke
overweging, de synthese hebben alleen waarde zo zij worden verworven uit het
zware, de ontleding, de waarneming. Zij krijgen alleen gestalte zo zij het concrete
niet negeren maar omvormen. Zij zijn voor den culturelen ontwikkelingsgang alleen
vitaal, zo ze de exacte gegevens der phaenomenen genadeloos onder de ogen zien,
zo ze de stoffelijke dingelijkheid van het zintuigelijk, maatschappelijk en zielkundig
ervarings- en waarnemingsveld moedig aanvaarden, absorberen, verwerken, ordenen,
hervormen, te boven komen. Wees romantisch - als je maar een verleden hebt. Een
verleden n.l. van realiteitservaring. Want anders hangt uw zinloos geprevel en gezoem
als onnut spinsel in het luchtledige.
Een twintig jaar geleden heb ik het in jeugdigen overmoed onderstaan, te trachten
de grenzen tussen realisme en romantiek aan te wijzen. Ik deed dit, om duidelijkheid
en eenvoud te bereiken, slechts in grote lijnen en te schematisch en leerstellig. Kortom,
ik deed het te... romantisch, zodat het aanbrengen van corrigerende nuances aan den...
realistischen zin van den lezer
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werd overgelaten. Toch kan de formulering van toen wellicht ook nu nog dienstig
zijn, juist door haar summierheid, tot uitgangspunt en adstructie van ons oordeel over
het werkje van Braat.
Wat men kortheidshalve is overeengekomen realisme te noemen, als verzamelnaam
voor alle verwante stromingen als impressionisme, naturalisme enz., kan als een
streven naar het objectieve worden verklaard (dat uiteraard in zijn absoluutheid
menselijk-psychologisch onbereikbaar blijft, doch dit worde hier buiten beschouwing
gelaten). In een overwegend realistische periode is ‘het vertrouwen in de natuur
grooter dan in de gemeenschap’ en wordt ‘elk waardeverschil van de indrukken’
genivelleerd. (Willem van Konijnenburg, De Waarde der Impressionistische
Schilderkunst.)
In een romantisch tijdvak daarentegen heeft de vorm slechts waarde als middel
en niet om zich zelfs wil. Niet wordt meer gestreefd naar objectieve weergeving
zonder onderscheid van gegeven. De keuze van het onderwerp wordt belangrijk, en
het karakteristieke, het individueel-bijzondere, verliest zijn vroegere waarde en wordt
slechts in zover voorwerp van belangstelling als het in zijn concreet plastische
zintuiglijkheid grondslag is tot het technisch uitdrukkingsmiddel. De romantiek is
gemeenschapskunst in dien zin dat ze het algemene geeft van een tijd of een groep.
Daarom is romantische kunst altijd subjectief. De eigenheid, de persoonlijkheid, de
individuele oorspronkelijkheid rangschikken de indrukken der zinnen volgens een
bepaalde constanten maatstaf. Romantiek styleert, of althans zij geeft de dingen niet
zoals de zinnen ze overdragen, realistisch, maar zij schift ze tot alleen het meest
essentiële overblijft. Zo schept de romantiek een nieuwe, en nieuwdoorvoelde,
conventie. De constante elementen die den stijl vormen liggen in den
gemeenschapszin.
Twee factoren zijn het vooral, wier krachtsverhouding het karaktertype of den
toestand van een mens bepalen: het ontvangende en het scheppende. ‘De eigenheid’,
zegt Van Konijnenburg (o.c.) ‘is het blijvende deel in de wisselende
gemoedsstemmingen, welke ons door de verandering der zinsindrukken ten deel
vallen... Hoe sterker de eigenheid hoe geringer de invloed der zinnen... De eigenheid
is de onveranderlijkheid in onze natuur, de eenheid, en sterker dan de zinnen zijnde,
beïnvloed zij deze; zij zal den indrukken een trek van gemeenschap geven, hun hare
originaliteit schenken. Daarentegen zal de indruk bij
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een zwakke eigenheid weinig of geen verandering ondergaan, maar als volledige
indruk, dus impressionnistisch, in ons blijven voortleven’. Zo zal dan, naar mate in
een kunstwerk de persoonlijkheid sterker is dan de impressionnabiliteit, het
romantische over het realistische, de inhoud over den vorm, de beschouwing over
de uitbeelding domineren.
Wanneer de conventie ener romantische periode leugen geworden is, wanneer ze
geworden is de uiting van een gemeenschapszin, die voor de besten van een jonger
geslacht niet meer waar is, ontstaat bij dezen als reactie daartegen de realistische
levensopvatting, die dus uit den aard der zaak individualistisch zal zijn.
Het realisme, dat immers een streven naar het objectieve, een terugkeer tot de
natuur is, toetst verbeelding en droom, de subjectieve inzichten van de voorafgaande
romantische periode aan de werkelijkheid; evenals alles wat leven heeft, draagt het
echter de voorwaarden tot eigen ondergang in zich: op zijn hoogtepunt, supreem
doorgevoerd, schept het de kiem en zelfs de grondslagen voor nieuwe romantiek en
nieuwen gemeenschapszin. Doordat het afbreekt, bereidt het voor. Zo kan het realisme
tegelijk de critiek op de voorafgaande, het paedagogicum der volgende romantiek
heten.
Hoe dat proces voor te stellen is, dat een naturalistisch voelende periode tot een
meer romantische gestemdheid deed overgaan, is uitvoerig behandeld in het essay
over Jacob Israël de Haan. Ik heb daar betoogd, ‘dat het romantisch is, een niet geheel
ervaren volheid van gevoel uit te willen drukken, en haar zo althans in het woord,
in den volzin (“phrase”) te beleven. Deze romantiek nu is ons allen ingeschapen, en
een van de verderfelijkste krachten die de menselijke samenleving beheersen is het
verstarde en dode woord. Het leven heeft minder tegenstellingen, meer overgangen.
Hier echter overheersen en verzwakken wil en neiging de waarneming. Gevoel wordt
bespiegeld, bespiegeling wekt en richt het gevoel; en de spiegel is door instinctieve
affecten en bewuste wilsspanning beademd.
Deze gevoelens zijn echt, maar aesthetisch; zij zijn echt als een aesthetisch gevoel,
en dus als levend levensgevoel niet onbedorven.’ Dit romantisme, door infantiele en
primitieve bestanddelen ondermijnd, keert zich tegen zichzelf, omdat het tezeer het
contact met de buitenwereld heeft verloren ten gunste van een onvruchtbaar gemijmer.
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De innerlijke zwakte van de letterkundige overdenkingen van Braat heeft haar oorzaak
in een te snel en gemakkelijk abstraheren van het zichtbare en afzonderlijke ter wille
van den zoetvloeienden, welluidenden volzin. Merkwaardigerwijze zijn het in: Anno
1934. Brieven van een jaargenoot juist ‘het tijdelijk aspect, de bizondere noden,
vraagstukken en gezichtspunten van den dag van heden’, die er vrijwel uitsluitend
de stof voor geleverd hebben.
Het is inderdaad een loffelijk besluit van den schrijver geweest, dat hij zich van
het onvruchtbaar introspectieve gemijmer tot de grote conflicten en problemen van
de tegenwoordige mensheid heeft willen wenden. Hij vergiste zich echter, toen hij
dacht dat dit hem zou gelukken door over dien tijd te gaan schrijven. Reeds de keuze
van den ietwat gemoedelijk causerenden, ouderwetsen briefvorm zou een aanwijzing
kunnen zijn dat hij goeddeels in zijn voormalig egotisme gevangen bleef. Geloof
maar deze oudbakken wijsheid van Tachtig: in het onderwerp zit het 'm niet. Eén
volzin van Joyce, van Dos Passos, van welk waarlijk modern auteur ook, desnoods
over een vloeiblad of een kanariepietje, vermag meer over dezen tijd en den
hedendaagsen mens te onthullen, vermag vollediger het begrip ‘anno 1934’ uit te
drukken, dan geheel dit nog juist op oudejaarsdag verschenen, maar (te goeder trouw
alweer) qua mentaliteit gepostdateerd werkje met actuele beschouwingen.
Deze beschouwingen van Braat zijn die van iemand, die blijkbaar sinds kort over
maatschappelijke verschijnselen is gaan nadenken, en daarin een radicaal standpunt
is gaan innemen. De gedachten van Braat echter, hoezeer zij waarschijnlijk ook een
nieuwe preoccupatie voor hemzelf betekenen, zijn voor den gemiddelden lezer - hij
zij politiek tegenstander of geestverwant - te weinig nieuw, om hun vertolking in
boekvorm anders te rechtvaardigen dan met litterair genot. En daartoe is hun
letterkundige schoonheid te gering, al zijn zij dan met zichtbaar behagen aan den
fraaien proza-zin neergeschreven.
Men krijgt den indruk dat hier het speelse, geforceerd luchtige en faciele spréken
óver zekere vaag aangeduide subversieve gevoelens en gedachten - uit den treure
herhaald - den ernst der realiteit zelf dier sentimenten en ideeën moet vervangen,
een ernst welke veelal uit verbeten, wrokkige verzwegenheid met indrukwekkende
spankracht, als ondanks zichzelf, en dan eerst treffend, pleegt los te breken.
De auteurs bij wie dit het geval is, zijn misschien niet altijd ta-
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lentrijker dan Braat, maar zij schrijven uit het centrum hunner persoonlijkheid. Op
dit nieuwe boek zal, naar ik vertrouw, weer een rijper doordacht werk volgen, dat
aan de begaafdheid van dezen auteur meer recht zal doen. Meer dan zijn jeugd was
hier een zekere onvolwassenheid aan het woord - zij het overigens met beminnelijke
overgave.
1933; 1935
L.P.J. Braat, Droomboek voor grote kinderen bestaand uit zeven plus twee dromen
gevolgd door enige vreemde verhalen. Houtsneden van M. Braat-Rolvink. Arnhem,
Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande
L.P.J. Braat, Binnen de grenzen van hart en land. Bussum, Uitg.Mij. C.A.J. van
Dishoeck, 1933
L.P.J. Braat, Anno 1934. Brieven van een jaargenoot. Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1934

Romancier van de zee
Het is, voor een van ouds zeevarend volk, eigenlijk wonderlijk, dat de Nederlandse
letteren zo weinig romans van het zeemansleven hebben opgeleverd.
Wij zijn zeker niet ondankbaar voor de uren van genot, die wij in onze jongensjaren
aan den ouden heer Weruméus Buning te danken hadden. Maar waar zijn, sedert wij
ouder werden en de zeeverhalen op min of meer vaderlandsen historischen grondslag,
die van a tot z vechtverhalen waren, niet meer verslonden, - waar zijn, vragen wij,
nadat wij op rijperen en, ach arme! helaas steeds nog rijperen leeftijd kwamen, de
pendants van onze jeugdlectuur? Waar bleef de zee in onze letteren, in de letteren
van een kustbewonend volk, dat door zijn scheepvaart en geschiedenis en levenswijze
zo innig met de zilte wateren is verbonden? Behoudens in uitzonderingsgevallen die, vreemd genoeg, juist niet bij voorkeur in de documentaire en picturale periode
van Tachtig te vinden zijn -, behoudens sommige geschriften, van Van Schendel
b.v., of De Geus, Van der Geest, Verhoog of Slauerhoff, speelt het leven ter zee in
onze hedendaagse letteren geen rol van betekenis meer, in tegenstelling tot andere
litteraturen. Althans niet meer buiten de lyriek om, niet meer in het verhalend proza
en als natuurlijk repoussoir voor de handelingen des dagelijksen levens.
Werk als van Georg Elert geeft den Nederlandsen lezer iets, dat hij in zijn eigen
letterkunde te sporadisch vindt, en dat hem toch om vele redenen dierbaar moet zijn.
De zee leeft erin, niet
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maar als los accessoire, neen, zij heeft elk woord, elk gebaar van de hier optredende
mensen tot in de laatste vezel doortrokken, zij staat, omvattend en machtig, achter
al hun handelingen.
Men behoeft slechts even aan Loti te denken om ervan doordrongen te zijn, tot
welk een overmaat aan elementaire romantiek de zee, als een der hoofdmotieven van
een roman, gemakkelijk aanleiding geeft. Het zou te ver gaan te beweren dat Elert
zulk een romantiek geheel heeft weten te vermijden, maar zij is nu toch wel heel
anders geworden. Zij staat hier stevig met beide benen - op den grond, wilde ik
zeggen, maar dat klopt niet, het moet zijn: op dek. Het is, om zo te zeggen, een
romantiek op zeebenen, geheel doordrongen van werkelijkheid, en zonder een
conventionele berekening der gebruikelijke gemoedseffecten bij den lezer. Romantisch
is dit werk wellicht eigenlijk slechts hierdoor, dat het vanzelf zozeer van de vrijheid
en wijdheid, van den avontuurlijken en onafhankelijken geest van het zeemansleven
is doortrokken. Elert behoeft de zee niet, als een sieraad voor den lezer, te laten
flonkeren, omdat de zee een natuurlijk element van hemzelf is geworden, iets
vanzelfsprekends, een deel van het leven zelf gelijk de lucht die men ademt en de
arbeid voor het dagelijks brood - iets dus, waar men niet meer over nadenkt.
De schrijver was 35 jaar lang scheepsbouwer, ingenieur, zeeman en gezagvoerder;
zijn beroep bracht hem in alle landen, op alle zeeën. Dat hij daarbij een merkwaardig
opnemingsvermogen en een uitstekende schrijversbegaafdheid bezit, doet niet af aan
een zeker soort van naïefheid en kinderlijkheid, die hij tegenover de tribulatiën van
leven en lot aan den dag legt, meer in het bizonder waar het zijn eigen
gemoedservaringen betreft en het doorschouwen van het zieleleven zijner medemensen
en niet het minst ook op het gebied van de liefde. Deze kinderlijkheid, die inmiddels
met onnozelheid niets gemeen heeft, is wellicht typisch voor den geboren zeeman.
Wij zijn, in overeenstemming met een algemeen hedendaags verschijnsel, bij
Georg Elert vrijwel geheel losgekomen van de autistische, extreem ontledende
geïntroverteerde psychologische schrijfwijze, die een baanbrekende en onontbeerlijke
periode in de letteren afsluit, maar die volkomen uitgeput was en, litterair gesproken,
doodgelopen op het punt vanwaar een verdergaan een althans letterkundig-artistieke
onmogelijkheid ware.
Dit werk ontsluit ons dat wonderlijke, slecht bekende, weinig aandachtig
waargenomen, en eerst door tijd, geduld en een-
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zaamheid te benaderen gebied van de wereld: de zee, de verscheidene zeeën der
aarde. Zonder exotistische praalzucht, met sterk en zuiver natuurgevoel, dat ons
voortdurend de overtuiging van oprechtheid en boeiende werkelijkheid geeft. Mens,
actie en natuur zijn hier een organisch verweven geheel, een ononderscheiden eenheid.
Het werk van Georg Elert doet ons vanzelf aan den anderen groten schrijver van
de zee, aan Joseph Conrad denken. Maar ook dringt zich een vergelijking met Das
Meer van Kellermann op, waarin eveneens de zee als het ware een mede in de
handeling betrokken hoofdfiguur is. Het oeuvre van Elert is minder voortreffelijk
van stijl - Das Meer was in dit opzicht een waar meesterwerk - maar het is ook minder
litterair, en zakelijker, nuchterder. Kortom, meer van dezen tijd, gelijk b.v. ook
Brackwasser en Das letzte Segelschiff van Hauser.
De kinderlijkheid van Georg Elert, waar ik hierboven van sprak, heeft haar
schaduwzijde door de typische gemoedelijkheid, waarmee de schrijver vaak terugziet
op de gebeurtenissen of erop vooruitloopt. Dat de verhalende ‘ik’ bovendien nog
zich niet tot een onbekenden lezer, maar tot een bepaalde, in den vocatief toegesproken
persoon richt, geeft den verhaaltoon echter ook iets natuurlijks en ongedwongens,
dat in Ein Mann, ein Schiff und eine späte Liebe gedachten aan litteratuur doet
vergeten en aan den spreektrant verwant is. Toch is misschien het procédé niet geheel
verdedigbaar, daar het op de gebeurtenissen al te duidelijk voorbereidt, om naast de
logica ook het op het onverwachte of althans abrupte gerichte element van spanning
geheel te handhaven.
Wel is, voor het overige, de schrijfwijze van dit werk te prijzen. Dit is mannetaal:
eenvoudig, duidelijk, onopgesmukt, spaarzaam, doeltreffend. Een roman van Elert
bewijst, hoe weinig een schrijfprocédé gelijk de ik-vorm van invloed is op den
eigenlijken aard van een werk: minder egocentrisme en directe zelfonthulling dan
men bij Elert vindt, zijn niet denkbaar.
Het is een bepaald karakter van vrouw, de Fransen zouden haar ‘la femme fatale’
noemen, dat in Zwei Frauen und ein Schiff in het middelpunt van des schrijvers
belangstelling staat, evenals dit in Ein Mann, ein Schif und eine späte Liebe het geval
was. En hier, als daar, is het de zee, is het de arbeid van het leven op zee, die de grote
rivaal is der liefde, of ook wel de grote trooster, die ondanks moeiten en eenzaamheid
de liefde vervangen kan, en het leven ook zonder deze dragelijk maakt.
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Het derde boek, Wohin wandern unsre Söhne, gaat nog iets verder in die natuurlijke
en ongedwongen manier van schrijven en doet zien, dat deze auteur, in
bescheidenheid, een eigen gestalte weet te behouden. Het is een typisch staal van
Duitse vertelkunst, zoals uit de Romantiek overgeleverd. Iets is er in van den
gemoedelijk gevoeligen, kunstlozen trant van Fritz Reuter. Maar overigens is het
niet zozeer van schrijfwijze ouderwets als naar den geest eenvoudig. Want van stijl
is deze roman zeer goed, zonder zich, voor het overige, ook maar iets van de gewone
traditie los te maken.
De ik-vorm is hier welbeschouwd onnodig en zelfs eerder schadelijk. Want de
verteller zelf vervult er nauwelijks een rol, anders dan als speelgenoot en vertrouwde
van den hoofdpersoon: tot de eigenlijke handeling doet hij niets toe of af. Zo zou in
de derde persoon het verhaal waarschijnlijk strakker en strenger geworden zijn. Maar
misschien is anderzijds toch zijn charme juist hierin gelegen, dat het nu als
herinneringsbeeld directer beleefd kon worden, waardoor een zekere losheid verkregen
werd en aan den toon iets vertederds gegeven (zonder sentimentaliteit overigens).
Niettemin vertoont de compositie er kleine onhandigheden door en is zij thans minder
gesloten, meer een mozaïek van beelden, waaruit zich dan het geheel der gestalten
toch voldoende duidelijk losmaakt.
Oorzaak hiervan is een tweeslachtigheid in de vertelling: de ikpersoon vertelt de
gebeurtenissen uit zijn kindsheid, echter op een leeftijd en in een stadium, waar de
bewogenheden des levens in wijsheid aanvaard, verwerkt en overwonnen schijnen,
maar bij deze jeugdherinneringen voegt hij wat de moeder van den hoofdpersoon en
anderen, allen sprekende ingevoerd, hem later hebben verhaald.
Dit ietwat disparate is wel de voornaamste reden dat deze roman, bij de twee
voorafgaande vergeleken, niet als een vooruitgang kan worden beschouwd. Ten
hoogste zou men kunnen zeggen dat Elert zich op het goede peil weet te handhaven,
dat hem in de hedendaagse Duitse litteratuur een eigen plaats aanwees, waar zijn
persoonlijkheid zich duidelijk aftekende. En dat is dan toch wellicht weer veel.
1933; 1935
Georg Elert, Ein Mann, ein Schiff und eine späte Liebe. Roman. Berlin, Universitas
Georg Elert, Zwei Frauen und ein Schiff. Roman. Berlin, Universitas
Georg Elert, Wohin wandern unsre Söhne... Roman. Berlin, Universitas
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Spel met de werkelijkheid
Het is met de kwestie van de originaliteit eigenaardig gesteld. In vroeger tijden werd
aan oorspronkelijkheid in de letteren minder betekenis gehecht; integendeel, sommige
werken ontstonden collectief en bleven zelfs anoniem. Met de Renaissance en het
opkomend individualisme is eigenlijk eerst belangstelling voor den scheppenden
kunstenaar, als psychologische eenheid los van zijn ambacht gedacht, ontstaan, en
daarmee voor de persoonlijke eigenheid van zijn werk.
Die eigenheid is echter maar een betrekkelijk en vlottend begrip, en de
demarcatie-lijnen tussen ontlening, verwantschap, navolging, invloed en overeenkomst
zijn moeilijk te schetsen. Naar absoluten maatstaf gemeten is, voor het overige,
litteraire originaliteit wellicht slechts een drogbeeld, waar immers het
communicatie-middel der taal, waarvan zij zich bedient, in ontstaan, aard en wezen
niet anders is dan een conventie. De universeelheid der conventie is voor alle tij den
onovertref baar door den Prediker geformuleerd: ‘Hetgeen er geweest is, hetzelfde
zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden; zoodat er niets
nieuws is onder de zon. Is er eenig ding, waarvan men zou kunnen zeggen: Ziet dat,
het is nieuw? het is alreeds geweest in de eeuwen die vóór ons geweest zijn’.
Vat men den ontwikkelingsgang der letterkunde inmiddels meer betrekkelijk en
vergelijkend-historisch op, dan valt het niet te ontkennen dat er voorgangers en
navolgers zijn, vernieuwers en de door hen gerichte scholen, pionniers en de door
hen geleide groepen, voorbeelders en nabootsers. Wij kunnen ons voor deze
onderscheidingen, ook al bezitten zij slechts relatieve betekenis, dan ook niet afsluiten.
Zij zijn als werkmethode onontbeerlijk, en bieden allerlei curieuze aspecten. Een der
opmerkelijkste daarvan is het volgende, dat niet zo aanstonds in het oog springt,
maar dat zich bij nadere beschouwing toch als overtuigende indruk voordoet.
De auteurs, die een vernieuwing in de op een bepaald tijdstip gangbare litteraire
genres teweegbrengen, brengen bovenal een vernieuwing van technischen aard tot
stand. Het is de formele kant, die aan hun initiatief in het oog valt. De meer innerlijke
en psychologische omwenteling, de geestelijke doorleving der oorspronkelijke
vormvondsten, worden eerst gemeengoed bij de epigonen, die het vormkarakter van
de eerste werken op dit door anderen ontdekte en in ontginning gebrachte terrein
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verwaarlozen, op het tweede plan brengen en allengs vergeten. De litteraire
vernieuwing ontstaat derhalve eerst als een speciaal technisch-litterair verschijnsel,
en groeit slechts langzamerhand tot een geestelijke vernieuwing, een gewijzigde
mentaliteit van de auteurs van den tweeden ban.
Voor dit verschijnsel is wel een verklaring te vinden. De originaliteit van een werk
vindt haar wortel meer in het onbewuste, dan het geval is met een te werk gaan
volgens overeengekomen, vormelijke grondslagen. De gevoelsinhoud der
geestesspanning, die tot vernieuwing drijft, wordt nog niet door zelfbeschouwing tot
bewust geestesleven gemaakt, daar hij voorlopig juist in de eerste plaats als
onbegrepen drang het beste zijn innoverende functie kan vervullen. Volkomener als
tijdverschijnsel en vormwording is dus in de letteren het werk van wie met een eigen
inventie een nieuwe litteratuursoort scheppen, dan het psychologisch van de nieuwe
gedachtenwereld meer doordrongen oeuvre der auteurs, die hun voetsporen drukken.
Zodat zich de paradox voordoet, dat in het productieproces der samenleving een
nieuw ontdekte uitvinding bij ruimere en algemenere toepassing technisch verbeterd
pleegt te worden, terwijl in het productieproces der letteren zulk een uitvinding juist
in den aanvang technisch althans haar uiterste en haar hoogtepunt bereikt. De vorm
is daar nog noodzakelijk met den ambachtelijken scheppingsdrang verweven; later
zal hij overgenomen en aangewend worden tot expressie niet van een drift maar van
een mentaliteit, en dus aan oerkracht en onwrikbaarheid verliezen.
Deze gedachten gingen mij door het hoofd naar aanleiding van de lectuur van
Sjanghai, den belangwekkenden en opmerkelijken roman, waarmede de jonge
Rotterdamse journalist W.A. Wagener debuteerde. In harmonische eenheid van
gevoel en begrip heeft de schrijver er, in een uitermate levendig en boeiend relaas
van de Japans-Chinese verwikkelingen van begin Januari tot eind Februari van het
jaar 1932, zowel ter plaatse als in hun weerspiegeling te Genève, een rijken inhoud
aan oorspronkelijke levenservaring en levenskijk in uitgestort. Naar den vorm echter
beschouwd behoort het werk alweer tot een bestaande, nieuwe litteraire school,
welker nieuwe techniek door de ontdekkers daarvan veel zuiverder en overtuigender
is toegepast. Welk verschijnsel ik in mijn inleidende opmerkingen heb pogen toe te
lichten. Hoewel zelf wellicht ietwat geïnspireerd op de futuristen in hun aanvankelijke
pogingen van voor den oorlog,
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heeft Jules Romains, de grondlegger van het unanimisme, de basis van de nieuwe
techniek op schier onovertrefbare wijze gelegd in den imposant gesloten bouw van
zijn roman Mort de Quelqu'un, nu juist tien jaar geleden. In de ontwikkeling nadien,
tot dit jongste boek Sjanghai geestelijk enorm gerijpt en verwijd, is de door hem
gebrachte vernieuwing van een technisch oogpunt uit in die tien jaar nauwelijks meer
verrijkt, en in onze dagen allang een geroutineerd beheerst, doch niet meer als een
dwingende noodwendigheid ondervonden procédé geworden. Alleen op het toneel
is zij nog (niet in aan de film ontnomen dynamiseringen als Verbrecher, Der Kapitän
von Köpenick e.t.q. maar in de verstrekkende, vitale stijloriginaliteit van Kaiser's
Nebeneinander) tot een eigen, oorspronkelijken en in onderdelen verantwoorden
bloei gekomen.
Bij Wagener vindt men de gebruikelijke, dooreen gemengde parallel-handeling
van het wijd om zich grijpende algemene gebeuren (de militaire en politieke barbarij
in het verre oosten; den Volkenbond) en de persoonlijke lotswisselingen van sommige
enkelingen (het meisje Phyl en haar verloofde, Cornelia Schuurmans en haar minnaar
Archy, René, Biron e.a.). Men vindt bij hem nog een tweede gelijktijdigheid, n.l. het
doorelkaar lopen van het actieve en het spiegelende element.
Ook typografisch komen die afwisselingen tot uiting, zij het zonder veel systeem
en in zoverre minder doordacht dan in Stroman's Stad. Men heeft hierin den invloed
der journalistiek te zien, met zijn koppen en onderkoppen in uiteenlopende
lettergrootten en -dikten en -typen. De journalistieke scholing van dezen auteur kan
ook uit iets minder uiterlijks blijken: uit een sterk ontwikkeld begrip n.l. voor het
historische karakter, de historische betekenis van bepaalde momenten, uitgedrukt in
de vergrote waarde, op een gegeven ogenblik aan zekere details toegekend. Dit
herinnert aan den close-up: natuurlijk is ook de filmtechniek, die een groter en
algemener aandeel heeft aan het karakter der hedendaagse letteren dan men pleegt
aan te nemen, aan dit procédé niet vreemd.
Twee elementen van evenwijdigheid vonden wij dus in Sjanghai: het dynamische
naast het contemplatieve, en voorts het bijzondere der individuele levens naast het
algemene lot der volkeren. Indien ik tegenover den meeslependen en interessanten
roman, - een uiterst geslaagd en respectabel debuut - een bezwaar mag formuleren
is het dit, dat het verband tussen het neveneen geschikte persoonlijke en politieke
gebeuren te on-
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derbroken en los en willekeurig blijft. De wijze van samenhangen mist zowel innerlijk
als formeel noodzakelijkheid. Het is hierom, dat ik in den aanvang van dit artikel
naar den pionniersarbeid van Romains terugwees. Het simultaneïsme is bij Wagener
uiteraard sinds zijn opkomen in de moderne litteratuur geevolueerd. Bij Romains
beoogde het eenheid en causaliteit uit te drukken, bij Ramuz stijlgevoel als
verwezenlijking van het visuele beeld, bij Dos Passos massabeelding en
groepswerking, bij Joyce de veelheid der psychologische ‘étages’, bij Döblin spheer
en stemming van stad en tijdvak.
Hier bij Wagener is zijn effect de versterking van het ruimtegevoel, anders gezegd:
de ruimtelijke uitbreiding van het tijdbegrip. Van bouw is het hier speels en
openhartig, en hedendaags doordat het aansluit aan een door Gide (Les
Faux-Monnayeurs) weder uit de 18e-eeuwse Romantiek herstelde gewoonte van
overleg met den lezer, die meedoet en meebeslist. Enkele voorbeelden daarvan laat
ik hier volgen. ‘Het erotische element vertegenwoordigt zij in het boek. Dat geeft
den lezer wat afwisseling. Al die droge feiten worden op den duur langdradig. Het
gaat n.l. over Sjanghai. Van Sjanghai heeft Phyl wel eens meer gehoord. Staat er
tegenwoordig niet telkens iets van in de krant?- Al een heeleboel. Of Nora in Sjanghai
woont. Zij woont eigenlijk nergens meer. En nu moet er bewezen worden, dat er ook
een nauwe samenhang is tusschen haar en Sjanghai. - En ik? zegt Phyl. - Jij bent
alleen noodig voor deze korte onderbreking. En ga nu maar doen wat je al lang wilde
doen.’ Enz. Een Pirandello-achtige vrijheid dus van den auteur tegenover zijn
personen. Elders: ‘En onder in den koffer verbergt Phyl haar foto's, u weet wel, de
foto's waar u zich zoo over geergerd hebt, niet omdat Phyl ze van zichzelf nam en
niet omdat Phyl er haar verloofde nauwer mee aan zich wil binden, maar omdat
schrijver dezes, zonder een uit den aard van het onderwerp (Sjanghai) voortvloeiende
noodzakelijkheid, bij herhaling aandacht vraagt voor erotische tafreeltjes. Het is ook
niet voor u, dat in dit boek bij recidive scabreuse dingen worden gezegd. Het is om
met dit boek eenigszins op de hoogte van den tijd te blijven. Uit de gebeurtenissen
om en in Sjanghai zou n.l. niet af te leiden zijn, dat het boek in 1932 speelt, indien
er de kranten niet waren. En zelfs dan nog niet, als men nu en dan niet een oog wierp
in die kranten. Alles, wat zich in de wereld afspeelt, ontdaan van het specifiek
plaatselijke (en ja, zèlfs dan nog niet), alsmede van het technische, zooals
internationale telefoonver-
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bindingen en vredestoestanden, waarin massamoord aan de orde van den dag is, alles
ontdaan van deze kenmerken eener vèr-vooruit geschreden cultuur, zou dit boek een
middeleeuwsche ridderroman kunnen heeten, ware het niet, dat er aan de erotiek
zoo'n ruime plaats in is gegeven. Het is althans even vermoeiend en vervelend, even
van-den-hak-op-den-tak-springerig als een Arthurroman, evenzeer een product van
een naar nieuwe gestalte zoekenden tijd. Maar de erotiek verbindt het boek
onverbrekelijk aan 1932 en daaromtrent.’ De lezer zal begrepen hebben dat Wagener
met die ‘scabreuse dingen’ zichzelf beïroniseert: zijn roman, dit tussen haakjes, is
niet scabreus, ook al wordt met oprechtheid en grote vrijmoedigheid over erotische
zaken geschreven. Thans een ander voorbeeld van het bedoelde romantische en
Gide-achtige overleg van den auteur met zijn lezers: ‘Ik kan je nog maar één ding
zeggen, kind: wees waar. En nu moet ik weg, want er zijn al lezers, die zeggen, datie
met z'n vingers niet van z'n eigen schepsels afblijven kan. Dag Phyl. De groeten aan
Huug.’ De schrijver solt naar willekeur met zijn personen, laat hen b.v. verdwijnen
wanneer het in zijn kraam te pas komt, en legt daar ongegeneerd rekenschap van af:
‘en als de trein ergens - god weet waar - aankomt, zal er geen Phyl meer te bekennen
zijn. “Weggesmolten op de warme voetenplaat van de derde klas coupé”, zal het
rapport van de sectie luiden. En Hugo, marconist van twijfelachtige bekwaamheid,
product van een gebrekkige schrijversfantasie, welke een symbolisch schip in een
symbolisch begin van een gek boek met een aantal niet-authentieke passagiers moest
bevolken, deze Hugo zal nog niet eens aan het bekijken van Phyl's ... foto's toe zijn,
als hij al uit de marge van dit boek glijdt en ergens overlijdt aan de Cannebière, nog
vóór hij het schip, dat naar Sjanghai vaart, heeft geroken. Alleen Biron, Nora en
Archy zullen het uithouden, tot de heer Henderson in Genève om 3 uur 30 (tijd van
Greenwich - het is nu 3 uur 25 minuten, wij moeten ons zèlf haasten -), met den
hamer op de blauwe tafel tikt en zich plaatst voor de microfoons van de radio-stations
en van de vertaalkamers, om over de wereld de vredesboodschap uit te dragen.’ En
verder in het boek: ‘De heer Biron is uitgegegaan als een nachtkaars. (...) Hoe dan
ook: Monsieur Biron is uit ons midden heengegaan. Ondanks alles waren er toch al
banden van vriendschap tusschen hem en ons ontstaan. Hij had een moeilijk karakter,
maar wie het voorrecht had, hem in zijn ware wezen te leeren kennen... Maar dat is
kletspraat! Hier
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wordt immers helaas een leege mahoniehouten kist naar de groeve gedragen! Het
geheim is al verklapt, dat de heer Biron nooit heeft bestaan. We hebben wel gedaan
alsof. Maar het is niet waar. En dat wij nu met deze macabere statie meeloopen,
komt, doordat wij zelf in een begrafenisstemming verkeeren. De openingszitting van
de ontwapeningsconferentie, waarop wij ons zóó hadden toegespitst, heeft ons diep
teleurgesteld. En nu hebben wij die teleurstelling eruit geloopen achter de symbolische
baar van M. Biron, dien wij ondanks alles lief hadden... Wij hadden deze begrafenis
noodig. Wij moesten dat onaangename gevoel van teleurstelling in den Geneefschen
gang van zaken op één of andere manier afleiden. Er was een hoofd van Jut noodig
en dat vonden wij in den schedel van M. Biron. Hij liep zoo parmantig door het
nachtelijk Genève, kraag hoog op, handen diep in de zakken. Jut! dachten we tegelijk
en we wierpen hem onder een toevallig voorbijkomende tram.’
Het boek van Wagener is vol van de ‘dingsymboliek’ die ook in de film zo sterk
tot ons spreekt. Aan den vooravond van de verwoesting van de oude Chinese wijk
van Sjanghai, Tsjapei, verbrandt René van Dyke kranten in zijn haard: ‘Een grelle
vlam valt op den papierflodder aan en vreet woorden en brokken van zinnen weg.
Een alinea van vijf Japansche monniken, die door een bende Chineezen in de wijk
Tsjapei zijn gemolesteerd, vergaat in vlammen. Het vuur is nu bij “vijf”. Het vuur
aarzelt niet het woord “Japansche” te verscheuren. Vervolgens verzengen de
monniken... Nog een oogenblik, dan gaat Tsjapei in vlammen op.’
De roman is vol voortreffelijke observaties, puntig genoteerd. Het lijkt, heet het
ergens van een lichtreflex, ‘of er uit den hemel duizenden scherfjes spiegelglas in
de Wangpoe worden geworpen’. En wie kan zich aan de exactheit en beweeglijkheid
onttrekken van deze gespannen descriptie: ‘De Stille Zuidzee is onrustig. Op vele
plaatsen is er deining van zwaar stampende metalen kielen, die gebed liggen in
schuim, terwijl de zon dungeel door een gordijn van rook schimt. De vertrekken van
de marconisten zijn koele vacuolen in deze atmosfeer van waterdamp en roet-gele
bevlamming. De apparaten zoemen en seinsleutels tikken hitsig de code-telegrammen
door den aether. De overkoepeling van den oceaan is geladen van gecodificeerd
alarm. De zee ruischt er onderdoor en draagt de stalen klompen. Die in de
Zuid-Chineesche Zee, uit Manilla, richten den steven naar Sjanghai. De kielen liggen
wit omsidderd als gloeiende
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stukken metaal in een opgekookt koelbad. De geschutmonden staren den dag aan
onder een gefronst voorhoofd van brugdekken. De teere lijn der horizonten is gebroken
op het telkens herhaalde silhouet van de pantserkruisers. Er is beweging gekomen
in de gereedschapskist der voorzienigheid. Het oogenblik is aangebroken, waarop
in Amerika de klokken worden geluid in verband met de plechtige opening der
ontwapeningsconferentie op heden. De laatste gedelegeerden zijn gisteren gearriveerd.
Genève is in feeststemming. De Stille Zuidzee en de Zuid-Chineesche Zee deinen.
De Japansche oorlogsschepen in den Jangtse hebben Woesoeng, de voorhaven van
Sjanghai, onder vuur genomen (...).’
Het is een groot talent, dat zich zo concreet in visuele beelden weet te uiten. Een
groot talent, dat zo precies en juist zonder één fout, de politieke spheer naast de
aanschouwbare weet zichtbaar te maken van Sjanghai en Genève, twee steden waar
de auteur - het is nauwelijks te geloven - nooit heeft vertoefd.
Het lijvige boek is doorvlochten met tal van statistische gegevens en
dagbladaanhalingen, die echter zo karakteristiek zijn gekozen en zozeer in het levende
verband van het geheel opgenomen, dat deze inlassen nergens dor worden.
Wagener munt uit in een bepaald soort laconiek zakelijke notities. Zo deze, aan
het sterfbed van een koelie, hartlijder: ‘De dokter gaat heen en geeft aan de
administratie op, dat kamer 33 nog een zesde bed vrij krijgt, binnen een uur. Een uur
duurt zestig minuten. Zestig minuten duren zesendertighonderd seconden. En één
seconde is voor een angstig hart twee slagen met de borstgong, die nasuizen in de
ooren’. Of dit, in hetzelfde hospitaal: ‘Tweeduizend bedden worden belegd. Maar
er zijn spoedig weer bedden vrij, want niet alle 2000 patiënten blijven in leven’. Een
droge en scherpe humor treft ons in een beeld als: ‘De seconde barst als een vallend
ei’, of in dit jongensachtig orthographisch stoutigheidje: ‘De heer Boncour heeft nog
nooit zoo'n wind over de depressies van zijn tijd doen zegephiren’. Jong is dit werk
en, binnen de nu eenmaal verslappende werking van een reeds algemeen uitgebaat
procédé, aantrekkelijk toch en moedig in zijn experimentelen aard, door de grote
vrijheid die het zich voorbehoudt in het gebruik van gedurfd nieuwe stijlmiddelen,
zonder dat die opzichtig onderstreept worden in pralende herhaling. Zo wil Wagener
een keer de menselijke gelijkheid boven nationale onderscheiden even aangeven, en
doet dit als volgt:
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Tusschen Hongkjoe en Tsjapei
Ligt de weg naar Woesoeng.
Al wie met ons mee wil gaan,
Die moet onze manieren verstaan.
Zoo zijn onze manieren,
Zoo zijn onze manieren,
Zoo zijn onze manieren manieren
Zóóó zijn onze manie-ren.

Hij doet dit zonder nader betogend commentaar, al komen bij het ontvoeren van een
kind en het vluchten der Chinezen de motieven ‘die moet onze manieren verstaan’
en ‘al wie met ons mee wil gaan’ een ogenblik terug. Op een andere, zeer schrille
wijze past hij in hoofdstuk 20 een soortgelijk procédé toe op het van statistische
voetnoten voorziene kinderversje ‘Bim bam beieren, De koster lust geen eieren’. Iets
dergelijks vinden wij in de vergelijkbare transpositie van een historische reminiscens
elders: ‘De liberale oud-minister van financiën Inoeie wordt op weg naar een
vergadering, waar hij wil waarschuwen voor een dreigende instorting van de Japansche
schatkist, neergeschoten. Hij overlijdt na aankomst in het ziekenhuis onder het
prevelen van de woorden: “Hemelsche rechtvaardigheid, heb medelijden met mij en
met mijn arm volk”.’
Wagener heeft den moed gehad, voor onze letteren een nieuw gebied, en van
geweldige betekenis, te betreden: den troostelozen chaos, de culturele instorting der
hedendaagse wereld, internationaal economisch, militair en politiek gezien. Dat,
technisch, zijn schrijfwijze daarbij niet geheel nieuw, gaaf en doorleefd was, is
daartegenover van geringe betekenis. Ondanks het snelle verhaal-tempo in korte,
abrupte zinnen, het stromende en dynamische van den schrijftrant, ontplooit zich de
loop der gebeurtenissen in een zo trage ontvouwing, dat de goed gedoseerde
aangroeiing der dreiging van steeds groter ramp-uitbarstingen in het Verre Oosten
den ondraaglijk obsederenden angst voor een onafwendbare, opperste
wereldcatastrophe trapsgewijs en naar den climax regelmatig toenemend fataal en
tragisch suggereert.
Deze roman is diep pessimistisch; de auteur ziet met open ogen, zonder illusie of
zelfverblinding, het vreselijke gevaar, waarin de wereld verkeert. Hij gaat daarbij
niet uit van een bepaalde levensbeschouwing; hij blijft sceptisch agnosticus. Sjanghai
won erdoor aan objectiviteit, al ware wellicht Wagener's greep
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op deze machtige materie in het andere geval sterker geweest, van doel bewuster en
stylistisch ‘einheitlicher’.
De sinds Goethe klassiek geworden dooreenmenging van ‘Dichtung’ en ‘Wahrheit’
kan tot wonderlijke amalgamen leiden.
Ik denk nu niet in de eerste plaats aan het genre der ‘biographie romancée’, kort
na den oorlog zo in zwang gekomen, en waar de grootste nadruk toch op het
biographisch element bleef vallen, terwijl het geromanceerde slechts toevoeging was,
gemeenlijk, en wat men niet onaardig ‘dichterlijke vrijheid’ pleegt te noemen.
Bovendien betrof het hier dan historische figuren.
Ook heb ik niet op het oog de lieden uit het openbare leven, die b.v. Jef Last in
sommige van zijn romans laat optreden, want deze boeken willen, vooral ook in
verband met hun duidelijke strekking, documentaire waarde hebben, en als zodanig
zijn de bedoelde personen als onontbeerlijk bestanddeel in het aspectvan de
uitgebeelde samenleving, het bedrijf of het milieu betrokken. Ik denk nu eerder aan
een roman als Les Faux-Monnayeurs van André Gide. Deze laat daarin te midden
van een aantal fictieve, of althans ten hoogste ‘à clef’ herkenbare personen, in een
bepaald gedeelte een met name genoemden tijdgenoot, den jong gestorven auteur
Jarry, schrijver van Ubu Roi, optreden.
Maar ten slotte was dit eigenlijk niet dan het incidenteel inlassen van enkele min
of meer anecdotische bijzonderheden, velen ingewijden reeds bekend, omtrent een
figuur welke reeds tijdens haar leven, door singuliere en opzichtige gedragingen, tot
allerlei legende-vorming aanleiding had gegeven. Verder gaat dan ook W.A. Wagener,
wanneer hij, in de novelle Voorloopige Balans, met naam en toenaam en enigszins
als hoofdfiguur een nog levenden persoon uit de actuele realiteit in het litteraire werk
stelt, een zeer bekend en vooraanstaand Rotterdammer, een der voornaamste figuren
uit de commerciële en financiële wereld. Zeker, ook in zijn roman Sjanghai had
Wagener onder zijn letterkundige personages werkelijk levende, bekende en voluit
aangeduide tijdgenoten doen voorkomen; maar dat waren internationale diplomaten,
verder van huis, niet in een particulier bedrijf getoond. Zij waren onmisbaar wellicht
in het tijdsbeeld van politieken en militairen aard, dat Wagener ons in dat werk
voorhield.
Of de reële privé persoon bovenbedoeld in de novelle Voorloopige Balans welke,
in beknopter bestek en op kleiner gebied, stellig ook weer een beeld des tijds geeft,
evenzeer onmisbaar
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was, althans in zo onverhulde identificatie, wil ik hier niet onderzoeken. Zeker is,
dat dit litteraire novum wel bijzonder bevreemdend aandoet, dat het velen indiscreet
moet lijken en aanstoot kan geven, en dat voor den buitenstaander natuurlijk niet uit
te maken valt, wat getrouwe waarheid, wat ‘dichterlijke vrijheid’ is. Anderzijds wil
het mij voorkomen, dat in dit geval degenen, die zich bij een dergelijke werkwijze
betrokken achten (behalve de met name genoemde persoon compareren hier nog
directeuren en aandeelhouders - maar dezen zonder naam - van een bekende
Rotterdamse Naamloze Vennootschap) in zover niet pijnlijk getroffen zullen zijn in
hun gevoeligheid, dat hier geen satyre, caricatuur of parodie is nagestreefd, en van
schandaalzucht m.i. niet de minste sprake is. Al ben ik uiteraard, ik herhaal dit met
nadruk, niet bevoegd te beoordelen, inhoever van het wezen en de handelingen der
betrokkenen een juiste of een onjuiste voorstelling is gegeven. Slechts het litteraire
factum van spheer, toon en overtuigingskracht der novelle onttrekt zich aan die
beoordeling niet, en met alle bovenbedoeld voorbehoud zou ik geneigd zijn uit déze
op te maken, dat althans opzettelijk een valse weergeving niet is beoogd, en nog
minder een vijandige. Maar al ware dat wel het geval: dit zou dan moreel zeer
afkeurenswaardig zijn, doch op deze plaats heb ik mij strikt tot een uitsluitend
letterkundig onderzoek te bepalen, zonder andersoortige overwegingen. En dan zie
ik mij geplaatst tegenover een zeer curieus en belangwekkend litterair werkstuk. En
dan ook moet ik tegenover dit experimentele proza, de vraag anders stellen. Niet
naar de documentaire of reportage-waarde, de betrouwbaarheid der al dan niet
gefingeerde feiten. Maar, zuiver artistiek gesproken, naar winst of verlies van dit zo
eigenaardige litteraire phaenomeen: het vermengen van als zodanig optredende
realiteitsbestanddelen - in casu bekende tijdgenoten - in de ‘fiction’ van een roman
of novelle.
Theoretisch zou men dit procédé stellig kunnen verwerpen, daar het de eenheid
der scheppende verbeelding, en daarmede van den stijl, moet verbreken. Maar dogma
en theorie zijn uit den boze bij het benaderen van een concreet geval. En men moet
erkennen dat bij Wagener van de zonderlinge, ongewone mélange een sterke werking
uitgaat, al is deze wellicht niet geheel zuiver door het element van sensatie dat er,
onwillekeurig maar noodzakelijk, aan inhaerent is.
Hoe men overigens over dit probleem denken moge, te ontkennen valt niet dat
Voorloopige Balans een belangwekkend werk is,
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gelijk ook niet anders te verwachten was van den schrijver die zich in zijn debuut
Sjanghai, als een der meestbelovende Nederlandse jongeren deed kennen. De
stijlmethode van toen is hier, in overeenstemming met den beknopteren, geserreerder
omvang der novelle, strakker en eenvoudiger geworden; zij omvat minder en is
intensiever, en verinnerlijkter, toegepast. Men zou kunnen zeggen dat Sjanghai uit
den geest van het unanimisme, Voorloopige Balans meer uit dien van het
simultaneïsme is voortgekomen. Op het eerste had de dagbladjournalistiek een
overwegenden invloed; in het tweede komt een aan de moderne film ontwikkelde
zienswijze tot uiting, welke men in de letteren zelden strenger en overzichtelijker
doorgevoerd vond.
Twee beelden wisselen regelmatig met elkander af, schuiven over elkaar heen,
kantelen in elkander over. Buiten op straat: steuntrekkende werklozen die, soms
onderbroken door surveillerende politie voor welke zij hun bedrijf schuil moeten
houden, met centen dobbelen. Binnen op kantoor: een aandeelhoudersvergadering
van een door de crisis tot den rand van den ondergang gekomen bedrijf. De werklozen
vergokken hun laatste steunpenningen. De aandeelhouders discussiëren over een
gewaagde en speculatieve conversie van pandbrieven in niet-hypothecaire stukken,
welke misschien een gunstige reorganisatie zou mogelijk maken.
Dit is eigenlijk de hele inhoud, maar tot welke hoogtepunten van spanning en actie
weet des schrijvers evocatorisch vermogen deze realiteit te doen herleven. Meesterlijk
is de in laatste instantie intrinsieke gelijkheid der twee hier verbeelde gokkende
menselijke werelden tot een (het woord moge bij een zo hypermodern geschrift
vreemd aandoen) klassieke eenheid van tijd, plaats en handeling veraanschouwelijkt,
zij het wel zeer anders dan Aristoteles kon dromen. Een sociaal beeld, maar zonder
sociale strekking, alleen levend om zijn menselijke en psychologische betekenis,
rijst als een imposante architectonische constructie voor ons op. Van de twee zo
verscheiden en onderscheiden menselijkheden der beide handelende groepen geeft
Wagener met grilligen, grimmigen, onnavolgbaren humor, in korte, puntige, ongemeen
suggestieve volzinnen, de relaties: nu evenwijdigheid en vergelijkbaarheid, dan
contrastwerking in een syncopisch tegen-rhythme, dan harmonisch ineengrijpen door
contrapunctischen bouw. Ja, men zou eigenlijk vooral in de termen der muziek over
dit proza willen spreken - ware het niet, dat men ook telkens weer de, nooit
geforceerde
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of opzettelijke, filmtechniek erin ontmoet. In het bijzonder het procédé van het z.g.
beeldrijm en, meer nog, van het (ongelooflijk virtuoos een psychologisch eer dan
een chronologisch simultaneïsme suggererend) dialoogrijm.
Nergens echter is deze werkwijze tot een star cliché geworden. Want hoe volop
levend zijn zelfs de kleine afzonderlijke bijfiguurtjes. De kantoorbediende in angst
voor zijn ontslag, de patroon in vreselijke ongerustheid dat deze angst den jongen
tot zelfmoord heeft gedreven, de rechter, de dobbelende arbeiders - hoe scherp en
duidelijk zijn ze met slechts enkele sobere trekjes stuk voor stuk gefixeerd!
Maar zij allen zijn toch maar kleurtjes in dat grote tableau van Wagener, waarmee
hij, hard en concreet maar toch met trillend bewogen levensgevoel, een uitzicht opent
op de lamgeslagen havenstad. Troosteloos, stellig in vele opzichten is dit uitzicht,
maar toch niet geheel: het wordt verzacht en glanzend door de warme deernis en
menselijkheid, die de schrijver achter zijn koel overwogen, schier mathematisch
geestesspel verraadt.
Na het lezen van het voortreffelijke Sjanghai had men zich niet zonder bezorgdheid
af kunnen vragen of de auteur na deze grootse symhponie nog wel iets te zeggen zou
hebben, of hij niet, met zijn eerste boek, meteen reeds uitgeschreven zou zijn en zich
verder nog slechts, en minder gelukkig dan, zou kunnen herhalen. Hij heeft zich niet
herhaald, maar, in vele en belangrijke opzichten althans, vernieuwd. Daarom verdient
Voorloopige Balans succes te vinden. Dat wil zeggen (de toevoeging lijkt in dit geval
niet overbodig) een louter-artistiek succes, vrij van alle onzuivere nevenfactoren.
1933; 1935
W.A. Wagener, Sjanghai. Rotterdam, Brusse, 1933
W.A. Wagener, Voorloopige balans. Schrift 6 van jaargang 12 van De Vrije Bladen.
Hilversum, Rozenbeek en Veneman's Uitg.-Bedrijf

Kitty de Josselin de Jong
Wanneer het oog vermoeid is van het waarnemen, de geest ontmoedigd en niet
levenskrachtig genoeg meer om altijd maar in zich te blijven opnemen, dan zal de
kunstenaar de beelden uit de wereld en de natuur, die hij wil afbeelden, niet
nauwkeurig bekijken, niet zorgzaam met het oog aftasten, alvorens hij zijn
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re-producerende (letterlijk: her-scheppende) taak begint. Hij vertrouwt, ervaring en
herinneringsmateriaal genoeg te bezitten om zich, bij het tot leven brengen dier hem
zo overbekende werkelijkheid, te laten leiden door de voorstellingen, die hij
daaromtrent in zijn bewustzijn ronddraagt.
Dat de voorstellingen tot vaste beeldcomplexen verstard zijn, dat zij uiteraard van
de werkelijke gezichts- e.a. beelden belangrijk afwijken, en een automatische, naar
psychologische wetten ontstane geleidelijke verandering ondergaan die ze meer en
meer van de te weinig nieuw-aangevulde, corrigerende en controlerende
zinswaarnemingen verwijdert - deze consequentie wordt dan door den kunstenaar,
hetzij weloverwogen en dan als een bedoeld en door hemzelf gewild stijlmiddel van
artistieke expressie, hetzij onwillekeurig en zonder dat hijzelf het weet, aanvaard.
De beelden, eens in de natuur en de natuurlijke wereld ontwaard, worden nu niet
meer om zichzelf gegeven, maar als onvermijdelijk element in de uitdrukking van
geestelijke intenties opgenomen. Zij worden afgekort en gedeformeerd, hun vormen
worden globaal samengevat en enkel in hun sprekendste trekken, als het ware pro
memorie, vermeld.
Niet alleen uit de vermoeidheid van het oog kan deze gesteldheid, die de
romantische gesteldheid wordt genoemd, voortkomen. Zij kan ook haar bron vinden
in een overmaat van emotie of in een eigenzinnige, eenzijdige wilsspanning van den
geest, die aan de natuurvormen hun oorspronkelijk karakter ontlenen en dit wijzigen
onder de dwingende macht van een bepaalde gevoelsrichting of intellectuele opvatting.
Al zullen beide oorzaken, de vermoeidheid van het receptief vermogen en het
meer op den voorgrond treden van de actief ingrijpende persoonlijkheid van den
kunstenaar meestentijds wel samengaan, toch is het voor een practische werkmethode
bij het beschouwen van kunst dienstig, die twee momenten van elkander te
onderkennen. Want hun uitwerking is enigszins verschillend. Depositieve bron van
gemoedsbeweging of levensbeschouwing (eventueel ook elk verstandelijk inzicht)
wijzigt de natuurlijke vormen door ze tot dienstbaar deel van een, vaak ontstellend
onverwachte en moeilijk toegankelijke, eigen conceptie te onderwerpen, en vernieuwt
hen dus in zeker opzicht. De andere, negatieve, bron van romantische
vormverandering: de weerzin tegen de realiteit, de oververzadigdheid van het genot
der zintuiglijke waarnemingen, maakt, om zo te zeggen, een stenogram van de levende
vormenwereld, niet door deze te vernieuwen
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maar door haar tekenen te ontlenen aan overeengekomen en algemeen begrepen
wetten, historische of actuele stijlen, kortom aan een conventie.
Een conventie behoeft, ook in de kunst, niet een dode en verdorrende factor te
zijn, mits zij een groeiende, wordende, in haar ontstaan betrapte conventie is. Doch
wanneer dit niet het geval is, wanneer aan een conventie die niet aan den eigen tijd
ontspruit wordt toegegeven, dan ontstaat de in den slechten zin conventionele kunst.
Sentimentaliteit is een der vele kenmerken van deze laatste soort van conventie.
Sentimentaliteit is lang niet altijd vals gevoel, en evenmin steeds overgevoeligheid.
Sentimentaliteit kan ook zijn: de romantische, niet meer aan de werkelijkheid getoetste
gevoelsmoeheid, die om des kunstenaars sentimenten uit te drukken gemakshalve
en kortheidshalve grijpt naar de conventie, naar de nu eenmaal algemeen aangenomen
gevoelens. Zij reageert op elke situatie met de verwachte, daar eens voorgoed bij
passende en als vaststaande standaard overeengekomen gemoedsbewegingen. Een
door zulke gevoelens gedreven uitdrukkingswijze en vormtaal noemen wij
conventioneel en sentimenteel, zij het niet in de slechtste betekenis, gelijk het valse
gevoel.
Het is deze uitdrukkingswijze, deze vormtaal die den roman Het Antwoord van
mejuffrouw De Josselin de Jong bedorven hebben. Deze schrijfster bezit zonder
twijfel een degelijk en tot goede karakteruitbeelding bekwaam talent, en had zij haar
roman van sentimentaliteit kunnen vrijhouden dan zou zij ons stellig een werk van
betekenis geschonken hebben. Haar overigens niet alledaags onderwerp bood echter
bij uitstek het gevaar, tot conventionele sentimenten aanleiding te geven, en dit gevaar
is zij niet kunnen ontkomen. Haar van compositie zeer bezonnen boek blijft intussen
toch nog verdienstelijk, want het strekt haar tot eer, dat niet zozeer de behandeling
van de stof, de psychologie van haar personen, tot de romantische sentimentaliteit
der conventie ontaard zijn - hoewel toch de vrouwelijke hoofdfiguur, wier levensgang
ons wordt geschilderd, een lichamelijk mismaakte is - dan wel de taal en de toon.
Maar dat is ondertussen al erg genoeg. Sommige passages druipen van de zoetelijke
en onverdraaglijk lieve weeheid die men helaas zo vaak bij onze vrouwelijke auteurs
aantreft. En dat is dubbel jammer, omdat het boek zovele goede eigenschappen heeft,
die het anders hadden kunnen redden. Het korte, een-
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vormige en daardoor soms wel ietwat vermoeiende rhythme van dit proza had zich
er bij uitstek toe geleend, een zuiverder gevoelstaal aan het woord te laten komen
dan hier en daar het geval is. Voor wie weinig en weinig critisch plegen te lezen, en
nu eenmaal niet, als ik, een zo onmiddellijk en hevig bezwaar in zich voelen tegen
de nagevolgde, overeengekomen, aan voor de hand liggende schemata ontleende
uitdrukkingsgewoonten, zal echter deze dikwijls ondanks dat alles tedere en fijne
roman toch nog veel te genieten kunnen geven.
Inmiddels betekent Het Antwoord een ondubbelzinnige vooruitgang bij den
novellenbundel Dissonanten en, gelijk te verwachten was, is Kinderen en Menschen
weer veel beter dan het vorige boek. De hierboven bedoelde eigenschappen hebben
thans voor een soberder en zuiverder vormgeving plaats gemaakt. En al is dit werk
in geen enkel opzicht vernieuwend of baanbrekend, het sluit aan bij de beste traditie
van ons psychologisch proza, zonder daarom met verouderd naturalistische
detailleringen bezwaard te zijn. Deze novellenbundel is het werk van een begaafd
en gevoelig schrijfster, die haar grenzen kent en haar stem niet overschreeuwt, die
kundig is zonder opzettelijkheid, ontvankelijk zonder ophef, navrant zonder pathos.
Sympathiek en eerlijk werk van een scherp waarneemster, die niet aan de oppervlakte
blijft, al gaat zij evenmin tot de diepste ontleding, en die in korte en treffende taferelen
een beeld geeft van kinderleven, en de kleine vreugden en grote smarten daarvan.
Natuurlijk dringt een boek als Van Oudshoorn's Pinksteren veel verder in de
werkelijkheid door. Maar Van Oudshoorn, een van onze grootste schrijvers, is nu
eenmaal reeds bij zijn leven vergeten, terwijl men binnen- en buitenslands allerlei
tweederangs figuren bejubelt. Het zij zo: de echte litteratuurminnaars, hoe gering in
aantal, zullen hem in hun hart de plaats blijven geven die hem toekomt.
Nederlandse kunst is in het algemeen wars van uiterlijkheid; althans door de
geschiedenis heen is zij dat geweest. Zij is van aanleg en overlevering intiem, naar
binnen, naar het besloten innerlijke, het niet al te snel ontroerbare gericht. Dit is
immers ook in overeenstemming met den Nederlandsen volksaard, en misschien is
het ruwe, onherbergzame klimaat van deze lage, grijze noordelijke zee-landen wel
mede oorzaak geweest van die op het vertrouwelijke en geschakeerde gerichte,
geïntroverteerde aandacht. Het is waar dat door en met deze traditie een
psychologisch-naturalistisch gezins- en binnenhuisgenre in onze
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letteren is gaan overwegen, dat na korten bloeitijd jaren lang als met een loden gewicht
elke litteraire opleving onderdrukt heeft. Eerst onze tijd heeft zich eigenlijk ten slotte
van dien druk weten vrij te maken. Maar het valt niet te ontkennen dat daardoor onze
letterkundige inzichten niet altijd geheel ontkomen zijn aan de onbillijke eenzijdigheid,
de verblindheid tegenover het voorafgaande, die een generatie van vernieuwers nu
eenmaal uiteraard eigen moeten zijn. Zeker, de litteratuur van ons land was langen
tijd in het klein en knus schilderachtige vastgelopen, waartegen de bekende
karakteristiek van Potgieter reeds stelling nam, en dat in Verwey's dialoog over de
Camera Obscura goed getypeerd is. Maar elke bloeitijd heeft zijn verval, elke richting
haar keerzijde, en het zou onjuist zijn een ganse litteratuursoort alleen om de
overlevering waarin zij wortelt af te wijzen, als nu eens deze soort door de invloeden
van den modernen tijd op het hedendaagse gemoedsleven, verouderde kenmerken
verloren heeft en, gelijk bij mejuffrouw de Jong het geval is, vrij van decadente
overblijfsels volop levensvatbaarheid in het heden behouden heeft.
Het is niet alleen in dit opzicht, dat de ascendentie van dezen novellenbundel
zichtbaar is. Ook wat het gegeven betreft, het leven van het kind, kunnen onze letteren
een rijken oogst van treffende en overtuigende uitbeeldingen aanwijzen - vooral in
den lateren tijd, van Jaapje tot Kees de Jongen - waar dit werk bij aansluit. Met fijne,
voorzichtige en rake trekken, en toch zonder peuterigheid, geven deze acht novellen
kernachtige aperçus van het kinderleven. Geduldig en liefderijk moet de observatie
geweest zijn, maar de weergeving is nergens gerekt of uitgesponnen, en boeit door
de kracht, die van het natuurlijke uitgaat. Dat natuurlijke waait een auteur niet aan,
maar wordt eerst na een moeizame verovering der technische kundigheid verkregen,
wanneer de litteraire middelen zozeer worden beheerst, dat voor den lezer van dien
strijd om de verovering van den alleen zuiveren vorm niets meer te bespeuren is: het
lijkt dan vanzelf tot stand gekomen. Het strekt deze schrijfster tot niet geringe eer,
dat zij dit thans, voor het eerst, heeft bereikt, temeer daar zij het zichzelf niet
gemakkelijk heeft gemaakt.
In Wending is de schrijfster weder een stap verder gegaan en vrijwel geheel los
gekomen van wat het psychologisch genre met verleden bezwaarde. Het verhaal is
strakker, sneller, overzichtelijker en meer op het essentiële gericht. Het lijkt in één
vaart geschreven, en dit nieuwe tempo maakte ook den bouw door-
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zichtiger. Dit boek van mejuffrouw de Josselin de Jong is ingetogen en aristocratisch.
Niet om het gegeven, dat natuurlijk voor zulk een qualificatie een volkomen onjuiste
maatstaf zou zijn. Maar omdat zij meer aanduidt dan zegt, meer achter de woorden
laat vermoeden dan uitspreekt, minder van een realiteit dan wel van een
gedachtengang uitgaat. Haar werkwijze maakt minder zichtbaar, en het sentiment
blijft verborgener. Weer typisch Hollands is de voorname terughoudendheid waarmede
de schrijfster van Wending het veelbewogen leven van haar hoofdpersoon samenvat.
Zonder een ‘roman à thèse’ of een probleemroman te zijn, raakt het, door de geheel
andere levensspheer waarin het zich afspeelt, toch aan verschillende vraagstukken,
het kunstenaarschap, de liefde, het huwelijk, het moederschap en vaderschap
betreffende.
1933; 1936
K.H.R. de Josselin de Jong, Het Antwoord. Amsterdam, J.M. Meulenhoff.
K.H.R. de Josselin de Jong, Kinderen... en Menschen. Amsterdam, J.M.
Meulenhoff, 1934
K.H.R. de Josselin de Jong, Wending. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1936

Subliem alledagsleven
De verdiepte, aandachtige en geduldige aanschouwing van de alledaagse
gebeurtenissen van het gewone leven door een kunstenaar wekt heviger belangstelling,
een aangrijpender spanning, een ontroerender besef van het wonderbaarlijke der
mensenziel, dan een op het effect berekende, oppervlakkige weergeving van
uitzonderlijk, exotisch, schilderachtig en van romantiek doordrenkt avontuur. Een
belangrijke kijk op onbelangrijk lijkende dingen, een van een vol en vervuld
levensgevoel uit wijs en warm gadeslaan van in geen enkel opzicht
opmerkenswaardige mensen, aangelegenheden en voorvallen, kan ons treffen met
de adembeklemmende zekerheid van een zeldzaam, geopenbaard inzicht, kan ons,
mits door een auteur met groot talent opgeroepen, boeien en meeslepen en
overrompelen met een overtuigingskracht, die een onvergelijkelijk interessanter
gegeven bij een schrijver van geringer gaven zou missen.
De simpele vermelding van het onderwerp van den roman van
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den jongen Belgischen schrijver, dien ik hier wil bespreken, kan aan zijn waarde in
geen enkel opzicht recht doen. De handeling betreft de gewone wederwaardigheden
in de gewone levens van gewone mensen, op een gewonen toon verhaald. Op een
gewonen toon - ja, maar met een zo indringend vermogen tot identificatie, met een
bij allen eenvoud zo innig, subtiel en helderziend kennen van wat zich in het gemoed
der hier optredende personen afspeelt, dat men zich verwonderd afvraagt hoe met
middelen, die zo weinig in het oog vallen, met een schrijftechniek, die niets van
zwoegenden en worstelenden arbeid meer aan zich vertoont, hoe kortom - schijnbaar
- zo moeiteloos en onopzettelijk een zo gaaf, volledig, verhelderend, suggestief,
aandoenlijk, levenswaar, scherpzinnig, een zo bijzonder fijn, rustig, bescheiden,
ingetogen stil maar van bloedwarme echtheid kloppend werk tot stand kon komen.
Den roman van een vrouwenleven geeft de auteur; hij toont een zo vérgaand begrip
voor de kleinste bewegingen der specifiek vrouwelijke ziel, dat men niet verbaasd
zou zijn te vernemen dat Robert Vivier - dit schijnt eerst zijn tweede boek te zijn de schrijfnaam van een vrouw is. Het begint met een schildering der kinderjaren, en
dit in zo intiemen en gevoeligen trant, dat wij haar in onze gedachten direct bij de
reeks grote klassieke kindheids-uitbeeldingen voegen, waaraan onze moderne tijd
zo rijk is. In een klein en burgerlijk conventioneel milieu levend, verlooft zich het
meisje en trouwt. Het huwelijk is in den aanvang gelukkig en wordt door wederzijdse
liefde gedragen. Allengs echter - met ontstellende duidelijkheid wordt ons de
noodlottige geleidelijkheid van dit langzame proces waarschijnlijk gemaakt - dringt
het besef ener psychische en sexuele onbevredigdheid deze vrouw, die haar goeden,
liefderijken maar ietwat tragen en saaien, doodernstigen man oprecht lief heeft, tot
een radeloze onrust. Deze drijft haar, zonder dat zij zich precies rekenschap vermag
te geven van wat in haar omgaat, tot een ander, een buurman, en de loop der
omstandigheden brengt haar tot een algehele overgave aan dezen sterken natuurmens.
Onmiddellijk daarna echter, geheel ontredderd en wanhopig, bekent zij alles aan haar
echtgenoot, en vlucht naar haar ouders. Zij is diep geschokt en ongelukkig en begrijpt
niet, wat zich eigenlijk in haar heeft afgespeeld, bepaald berouw heeft zij echter in
den grond niet. Haar man komt haar terughalen; in het oude huis weergekeerd, waar
zij haar sterke, onverbreekbare samenhorigheid met hem en de kleine, gewone dingen
van hun dage-
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lijks bestaan gevoelt, hervat zij tevreden haar oude leven. Elk spoor van wat haar
buiten de gewende banen dreef, is uit haa verdwenen; zij is zeer gelukkig; zelfs de
omgang met de buurlieden kan na enigen tijd, alsof er niets gebeurd was, weer
voortgezet worden zonder dat dit de harmonie meer vertroebelt, zozeer is de
onontkoombaar machtige instincthandeling, waaraan zij eens gedoemd was te
gehoorzamen, volkomen uitgewist. Een Emma Bovary? Daarvoor is de psychische
structuur dezer vrouw te gezond en normaal. Maar ook de korte, geserreerde en toch
zo tot gevoel en verbeelding sprekende stijl doet, in het zuiver dichterlijk timbre
zijner plastiek, eerder aan Marie-Claire denken. De roman is van rustiger eenvoud
dan het meeste werk uit de nieuwere psychologische school der enkele Belgen en
Fransen, waartoe hij te rekenen valt: Green, Rops, Bosschère, Bove, Térive. Minder
breed misschien, als analytisch tableau, is hij even genuanceerd, en weet zonder
litteraire kunstgrepen doel te treffen.
Een uitstekend psychologisch opmerkingsvermogen ten aanzien der kleine,
imponderabele dingen van het nederig leven van alledag stelt Robert Vivier in staat,
met een op zintuiglijke gave van waarnemen gebouwde uitdrukkingskracht zonder
abstraherende bespiegelingen de verborgen nuances van het zieleleven in het licht
te stellen. Men leze b.v. hoe hij weet weer te geven, dat Antonia zich haar
gewaarwordingen, wanneer haar man haar begint te irriteren, niet bewust maakt:
‘Het was elf uur. Twee of drie verlichte vierkanten tekenden zich nog af. Een blauw
en vloeibaar maanlicht vloeide over de daken. Er was geen ander teken van leven
dan het geluid van de spade van den ouden Jean-Pierre, wiens omtrek in de door het
huis geworpen schaduw niet meer te onderscheiden was. Plotseling verraste, den
kant van het bos uit de roep van een jachthoorn de wijdheid van den nacht. Hij werd
week, sleepte, bloeide op in fanfares. Heel de schaduw hing aan zijn weerklank.
Antonia voelde zich vreemd ver weg. Ze sloot haar ogen. Iets groots en ontroerds
kwam in haar te leven. Jules begon het wijsje te fluiten terwijl hij met zijn hoofd den
maat sloeg. Dat fluiten hinderde Antonia. Ze probeerde er niet op te letten en die
vage aandoening in zich vast te houden, die de hoorn in haar wakker geroepen had.
Maar het fluiten van Jules, te dichtbij en te duidelijk, nam alle bekoring weg. Weer
in huis komend neuriede Jules plechtig, met gesloten lippen, de melodie van den
jachthoorn. Hij ging ermee door terwijl hij zijn schoenen losmaakte.
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Hij had er plezier in gekregen, en zong nog zachtjes onder het uitkleden: tata, tietie,
tata... O, wees toch stil had ze zin tegen hem te zeggen. Ze hield zich in, zelf verbaasd
over haar ergernis.’ Van dergelijke fijne trekjes is het boek vol. Het aandoenlijk
zuiver vrouwelijke, hulpeloze en weerloze van Antonia is altijd hierin gelegen dat
zij - niet uit domheid maar uit kinderlijkheid en directheid - op geen enkel ogenblik
begrijpt, wat er in haar gaande is. ‘Dwaas, wie zich in zijn huishouding verveelt’
zegt ze een keer tegen zichzelf; het is aan dit naïeve zinnetje, dat de roman zijn titel
heeft ontleend.
Tot een grote hoogte van wijsgerige bezinning stijgt het slot van het boek, waar
Antonia, bij haar eerste en laatste zelfonderzoek, zich in haar herinneringen verdiept.
‘En zij kan op dit brandend merkteken terugkomen, op die wond die ze zo lang niet
durfde aanraken. Ze heeft verdriet noch schaamte meer, en toch heeft ze niet vergeten.
De anderen schijnen vergeten te hebben, en misschien herinneren ze zich werkelijk
niet meer. Maar er is een warmte die uit háár herinnering nooit zal weggaan. Niet
zozeer toen het gebeurd is, maar iets eerder, naar het lijkt, heeft de wereld een melodie
gezongen die zij nooit meer zal zingen, en die ergens in haar blijft, - de echo is niet
verloren. Kijk, dat is gebeurd. Zij had zolang gedroomd zonder te weten van wat, er
is zo een vuur in haar geweest dat haar dreef dingen te verwachten, te hopen, en ze
heeft kunnen menen dat het leven nu juist die hoop, die verwachting was. Maar nu
is alles wat zij te verwachten had gekomen, ze heeft alles dapper geleefd, ze is voor
geen enkele van haar wegen teruggedeinsd. Er is geen aanleiding meer om iets te
verwachten en toch is ze vol hoop, en iets blijft over, iets groots en langs: het leven
zelf. Het leven is aanwezig in eiken dag, in elke minuut, in elk voorwerp dat haar
handen aanraken en in het brood dat zij eet, in iederen hap. Ze houdt van appels en
sinaasappels, en dat is het leven. Ze loopt altijd hard als ze de trap opgaat, en dat is
ook het leven. En het leven is het thuiskomen van Jules en Jean-Pierre, het is dat
melodieuze schuren van de zool tegen het ijzer. En zijzelf, Antonia, is het leven voor
hen met wie het lot haar heeft bijeengebracht; want van haar hebben ze hun genot
en geluk, - van haar en van dit huis dat ze bestiert. Zij is het brood waarmee ze zich
voeden gelijk zij zich voedt met hun arbeid, met hun gezicht en met hun
tegenwoordigheid. En een ieder verlangt niets zozeer als voor de zijnen dit voedsel
van elken dag te zijn. En de buren, en alle mensen uit de tuinstad, die
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zijn ook het leven voor Antonia, en zij is voor hen het leven. Hier leven allen met
elkander, en vandaar komt het dat de tuinstad zo heerlijk is. Dat bestaan in de tuinstad,
die aaneenschakeling van vreedzame dagen, klankrijk en lichtend, waarvan het einde
niet te zien is, Antonia hoort tot hen die haar doen voortduren, haar twee armen horen
tot de duizend rustige armen die haar bewerken.’ ‘Zou de lucht bestaan zonder
Antonia's longen om haar in te ademen? En die witheid van het op het gras gespreide
wasgoed, laten Antonia's ogen die niet bestaan, en wordt haar hart niet frisser door
van die witheid te houden? De dingen op prijs stellen en van ze houden, is ze elk
ogenblik scheppen. De wereld heeft zielen nodig die van de dingen houden. Antonia
hoort tot hen die door een gebaar, een vreugde of een gedachte elk ogenblik de steeds
groeiende, langdurige heerlijkheid van de wereld voeden. In alle huizen van de
tuinstad, in alle huizen van de aarde boetseert een Antonia met blanke of met rode
handen de zachte en lauwe klei van het leven tussen haar handpalmen. Soms komen
de kinderen de keuken binnen, en hun onwetende en nieuwsgierige ogen gaan de
kleinste gebaren van Antonia volgen. Zij lijkt hun heel groot en heel knap. Ze
bewonderen haar bewegingen en hun geheimzinnige volgorde. Voelen ze dat ze het
rustigste en het belangrijkste ter wereld bijwonen? Het is zomer. De blauwe lucht is
er. De kippen kakelen. We zijn weer in den eeuwigen zomer. De lucht is even blauw
als in den kindertijd. Antonia denkt aan het dochtertje, dat ze eens zal hebben. Toen
ze vijf jaar was, rende ze over straat, en haar moeder moest haar altijd bij haar arm
komen pakken als het tijd was om de boterham te eten. Nu is Antonia verstandiger
geworden, maar haar dochter zal op haar beurt de kracht, de uitbundigheid en de
vreugde hebben. Ze hoopt, dat ze, als zij, het brood van iederen dag smakelijk zal
vinden. De zon blinkt op de gele kruiken van den melkboer. Het karretje wacht, het
paard verjaagt de vliegen door zijn kop te schudden. De vogels boren met hun zingen
gaten in de sluimering der tuinstad.’
Wie met zo grote wijsheid de raadselen van het gemoed en van het leven vermag
te peilen, van hem staat het vast dat hij een groot schrijver is.
1933
Robert Vivier, Folle qui s'ennuie... Paris, Les éditions Rieder, 1933
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Puberteit en nazorg
M'n lieve kindje, Hoewel jij me er altijd mee voor den gek houdt, en zegt dat het me
niet staat, en een afschuwelijk en ouderwets gezicht is, heb ik, zoals je weet - teveel
materialist en te weinig aestheet - het sigaren roken niet kunnen afwennen, al neem
ik dan ook, wanneer jij erbij bent, zonder protest met sigaretten genoegen. Nu heeft
mijn sigarenhandelaar me onlangs een nieuw merk aanbevolen, dat me uitstekend
bevalt en dat ik bij kistjes van honderd koop; maar één ding vind ik er onsympathiek
aan. Er ligt n.l. in elk kistje een soort van contrôle-biljet, - ik heb zoiets ook wel eens
bij bonbons aangetroffen - dat men verzocht wordt aan de fabriek in te zenden wanneer
er klachten zijn; de strook vermeldt: sorteerster no...., ringster no...., om in te vullen.
Nu acht ik het woord ringster een verrijking van mijn woordenschat, die ik b.v. in
poëzie graag eens zou te berde brengen om een ster met een kring eromheen aan te
duiden. Maar dat hele, practisch en zakelijk waarschijnlijk voortreffelijke
contrôlesysteem kan mij - je weet, hoe weinig practisch en zakelijk ik helaas altijd
geweest ben - maar matig bevallen. Want denk nu eens aan: 100 sigaren - en als daar
één bij is, waarvan het kapotte dekblad (vergeef me deze technische terminologie,
die misschien sanskrit voor je is) een snel gebelgd rookmaniak uit zijn humeur brengt,
terwijl alle andere onberispelijk zijn, dan krijgt het arme kind, dat dit op haar geweten
heeft (met je welnemen: wie weet, wat een schat!) géén pluimpje voor de 99
uitnemend zorgvuldig gemaakte sigaren - zo gaat het altijd! - maar een geweldige
schrobbering, ja, misschien zelfs wel ontslag (of zou ik dat te romantisch zien?) voor
die ene, in welk laatste geval de ongelukkige ringster maar filmster moet zien te
worden, of iets anders. En dat in dezen tijd. Ik moet er niet aan denken...
Je vraagt je zeker af, waarom ik jou met dit sigarenpraatje aankom, en aangezien
ik hoop, meestal ook je onuitgesproken vragen te horen, wil ik daar het antwoord op
geven. Je verzocht mij, je te schrijven of ik Fré Dommisse's laatste werk een goed
boek vond en - daar het de problemen der rijpende vrouwelijke jeugd behandelt geschikt, te lezen op de door jou geleide winter-studieclub der kampeervereniging
van meisjesstudenten. Als ik nu zonder meer zei, dat ik dit niet zo een erg geslaagden
roman vind, dan zou ik dezelfde onbillijkheid begaan als die onuitstaanbaar lastige
roker, die de twee nummers invult en zijn
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klacht indient: de schrijfster zou alleen naar deze restrictie beoordeeld worden. Ik
zeg dus liever, dat ik het weliswaar niet zo een erg geslaagden roman vind, maar dat
dit m.i. slechts een ongelukkig toeval is, daar Fré Dommisse overigens een
voortreffelijk schrijfster is, die misschien nu geen bijzonder gelukkige hand heeft
gehad maar veel beter kan, en de kwaliteiten bezit om 99 andere boeken te schrijven
die zeer goed zijn.
Ziezo, nu steek ik een sigaar op - jij ziet me tóch niet op een afstand zoals ik jóu
op een afstand hoor -, en na een laatste woord van dankbare hulde aan sorteerster 97
en ringster 14 stap ik van het rook-chapiter af, om je verder in te lichten over: Waren
wij Kinderen?
Wij hebben, - weet je nog wel? - lang geleden een tendenz-film gehad, getiteld
Mogen wij zwijgen? waarop het antwoord luidde: Neen, duizendmaal neen! Wij
hebben een geleerd Duits werk gehad: Sind Weiber Menschen?, en sedertdien Reniers'
bekende: The English, are they human? en het boek van Lode Zielens: Moeder,
waarom leven wij? Dergelijke vragen noemt men in de taalkundige wandeling
rhetorische vragen, en als boekentitels missen zij hun effect niet. In het geval van
Fré Dommisse nu is de rhetorische vraag ook nog kenschetsend voor een ietwat
rhetorisch element in den roman zelf, waar ik het eerst over wil hebben.
Dat rhetorische is n.l. bij haar meer schijn dan wezen. Het komt, immers, niet uit
een zucht naar indrukwekkende welsprekendheid voort, maar integendeel uit de
enigszins primitieve en onhandige gewoonte van deze schrijfster, de dingen al te
gedachteloos-direct neer te pennen zoals zij zich in haar geest voordoen. Of neen,
dat is het eigenlijk ook niet: de neiging, haar gedachten weer te geven, doet haar
God, of allerlei personen, tot wie zij in enige betrekking staat, telkens aanroepen; en
zodoende, waar de weergeving van een gedachtengang wordt bedoeld, zijn ganse
passages in den vocatief gesteld. Als letterkundig middel om een ‘monologue
intérieur’ te vertolken in een overigens op het reële gerichten verteltrant is dit
imaginaire toespreken verkeerd; het heeft een te zware, nadrukkelijke uitwerking;
en zo lijkt het of de schrijfster rhetorisch is, waar zij alleen maar, op een stilistisch
te ongeoefende wijze, eerlijk heeft willen zijn.
Eerlijk en zuiver - dat is dit boek op elke bladzijde; en de zonder valse schaamte
gegeven biecht van de krampachtigheden en onevenwichtigheden, den strijd en de
exaltaties, het zoeken en
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dwalen van deze felle, hevige natuur, zal jij juist om bet onbetwijfelbaar accent van
niets ontziende oprechtheid stellig waarderen, wanneer je dezen roman leest, waarin
niets bijzonders, niets buitengewoons verteld wordt. Alleen maar het ontwaken van
meisje tot vrouw, met alle moeilijkheden van dien; de troebele en zwoele ‘Verwirrung
der Gefühle’, zo typisch voor de puberteit en hier nog toegespitst door het
gewetensconflict, dat zich voor een in een christelijk milieu opgevoed meisje daarbij
in zoveel scherperen vorm voordoet; het schuldgevoel, uit de botsing der natuurlijke
erotiek met de religieus-ethische normen ontstaan; het onbegrip der volwassenen;
het zelfverwijt, dat een praematuur toegeven aan den nog nauw begrepen drang van
het bloed blijft begeleiden, en ook de practische en psychische verwikkelingen en
tourmenten, waartoe dit toegeven aanleiding geeft. Dit alles doordrenkt met een
gevoel van eenzaamheid, dat een voortdurende zelfbezinning en een voortdurende
bezinning op het leven en deszelfs algemene vragen meebrengt, gelijk bij een vroeg
bewust meisje als dit niet ongewoon is.
Nochtans, ondanks het openhartige en menselijke van de schrijfster, en de
belangrijkheid der stof, die boven het individuele geval uitgaand, daarin een beeld
van het gevoelsleven en de vraagstukken van gans een opgroeiende, van de oude
onvrijheden en... vastheden losgekomen generatie geeft, ondanks dit alles heeft Waren
wij Kinderen? me teleurgesteld.
Wellicht waren mijn verwachtingen al te hoog gespannen na het debuut van deze
auteur, dat wij beiden zo bewonderd hebben. Krankzinnigen was een zo prachtig
boek, een van de aangrijpendste litterair verwerkte geschiedenissen van een psychose,
die ik kende. Ook daaraan zat een algemeen sociale kant, die het bijzondere geval
te boven ging: de kwestie van de krankzinnigenverzorging in ons land, nog
onderstreept door die treffende inleiding van Dr. H. van der Hoeven. Maar de met
onvermoeibare wilskracht geobjectiveerde introspectie, waartoe Fré Dommisse in
dat onvergetelijke werk in staat bleek, heeft mij blijkbaar te veeleisend gemaakt voor
haar tweeden roman, waarin bij alle verdiensten die zeker niet gering zijn, de
contemplerende veralgemeningen niet geheel aan het gevaar van een zekere slappe
redeneerzucht zijn ontkomen, waar ze, hoezeer als confessie aan het leven zelf
ontleend, toch uiteraard met minder schokkende emotiviteit in het reflecterende
bewustzijnsveld zijn opgedoken, dan de stof van Krankzinnigen.
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Toch zal je ook hier denzelfden ademlozen en als het ware hijgenden verhaaltrant
terugvinden, die aan al dergelijke zelfbekentenissen (b.v. ook aan Carry van Bruggen's
onvolprezen roman Eva )eigen is. Een andere factor komt overeen met wat
overvloedig in een recent boek, eveneens over meisjesleven maar in jeugdiger jaren,
te vinden was: Mary Dorna's Wanordelijkheden rondom een Lastig Kind. Ik bedoel
den humor. Agnes, het meisje uit Fré Dommisse's boek, heeft op school geleerd dat
repeterende breuken oneindig zijn, maar dit oneindige kan zij zich niet voorstellen.
‘Zooiets was toch niet te grijpen! Het heelal was ook oneindig. De mensch was ook
oneindig, als hij een kind van God was, zei de dominee. Alle meisjes op catechisatie
zouden wel oneindig zijn - net als die repeteerende breuken. Hans en zij alleen niet.
Mijnheer Hoekstra zou misschien ook niet oneindig zijn, want hij was rood, zei
Emmy laatst.’ Of dit: ‘Het was een vreemd meisje. Zij kon op het onverwachtst zoo
hevig blozen, dat je er zelf benauwd van werd. Als je blozen kon, dan was dat een
teeken van een zuiver geweten, had zij de juffrouw op Zondagsschool eens hooren
zeggen en sindsdien benijdde zij ieder die blozen kon. Het geweten van Eleonora
moest dan wel bijzonder zuiver zijn. Misschien was zij een heilige, net als Jeanne
d'Arc. Zoolang heiligen leefden, wist je nooit of zij wel echt heilig waren, dat kwam
soms jaren later’. Humor is er ook in de passage over Krishnamurti op blz. 42.
Want dit zoekende zieltje wankelt van steunpunt tot steunpunt, alles brokkelt af
onder haar hand, terwijl zij naar waarheid dorst. Het protestantisme harer kinderjaren
wordt versmaad, eerst voor den ‘wereldleraar’ bovengenoemd, dan voor een
smachtend verlangen naar de veilige hoede der roomse kerk; vervolgens is het weer
het socialisme, dat haar trekt. En nergens is het een oppervlakkige bevlieging (ken
je iets minder oppervlakkigs dan een kind dat, onverbrokkeld nog en met de totaliteit
van zijn hevigen ernst, naar den zin des levens vraagt?); maar toch houdt het alles
evenmin stand als de fervente en dweepzieke affectie voor andere meisjes, die voor
het ganse leven leek bestemd, of de noodlottiger betrekking tot het een jaar oudere
schoolvriendje, waarin de onvervuldheid der ziel door de volheid des bloeds niet tot
bewustzijn komt. Tot tenslotte de invloed van een oudere vriendin de gelaten en
blijmoedige aanvaarding brengt van het onherstelbare verleden, waarin
onverantwoordelijk, daar zij toch niet meer geheel kinderen waren
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(want ook op dezen titel hoort een ‘duizendmaal neen’ te volgen) zoveel voorgoed
- of misschien toch niet voorgoed - werd bedorven. In een toon van ethische, zeer
vrijzinnige (ja, schier mystische) godsdienstigheid eindigt daarmee de roman.
‘Als zij op het land zag spitten, overviel haar den laatsten tijd opeens een angst,
dat dat alles pijn deed. Maar dat kon je aan niemand zeggen, dan werd je aanstellerig
genoemd.’ Deze en dergelijke kleine trekken in den roman geven aan de
overgevoeligheid van het meisje Agnes bijwijlen een bijkans morbide karakter. Zij
verantwoorden het eruptieve, dat haar aard over het algemeen kenmerkt, en al
overschrijden zij wellicht symptomatisch niet de neurotische overdrijvingen, die in
elk mens en vooral in de jeugd der puberteitsjaren psychisch en maatschappelijk nog
als vanzelf worden geaccepteerd, in aanleg wijzen zij wellicht terug op de rijke
ervaringswereld, die de auteur van Krankzinnigen zo onverschrokken en tot den
bodem had gepeild. Naar een intenser en intiemer verstaan van het wezen van dezen
tweeden roman, ook in zijn formele gedaante, wijzen zij misschien den weg.
Want terwijl de aaneenschakeling der overwegingen, waarnemingen, voorstellingen,
associaties en bewustzijnsinhouden van Krankzinnigen in haar schijnbare
incohaerentie de eenheid behield, die uit de vormende psychische reflexie en den
sterk directen creatieven greep daarop voortvloeide, zal je opmerken dat die greep
hier verslapt, de natuurlijke, ongewilde eenheid bij schijnbaren samenhang hier losser
geworden is. De stijl van Waren wij Kinderen? is onsamenhangend, wat de Fransman
met een aardig woord: décousu noemt, letterlijk: losgetornd. Nonchalant wordt het
verhaal in den eersten en in den derden persoon door elkaar verteld. Het blijft een
hypothese, maar zoals ik hierboven reeds te verstaan gaf lijkt mij de oorzaak daarvan:
het hier niet zo ingrijpend en minder continu doorbreken van den gevoelsstroom
onder het tot concreet beeld opdoemen der herinneringsverbindingen uit het
onbewuste, dat de schrijfwerkzaamheid voorafgaat. Maar een bewijs heb ik daar niet
voor; behoudens dan de aanwijzing, in den verschillenden aard der materies zelf
gelegen.
Hoe dit zij, het is je, hoop ik, duidelijk geworden, dat wij in dit geval Fré Dommisse
onrecht zouden doen, zo wij haar laatste boek uitsluitend naar de daadwerkelijke
bereiktheid zouden beoordelen, zonder met de persoon van de schrijfster, haar litterair
verleden, haar bedoelingen en mogelijkheden rekening te
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houden. Kan zij op den duur bereiken, de bijzondere scheppingsvoorwaarden van
het sentiment, die haar bij het schrijven van Krankzinnigen tot een zo
bewonderenswaardige prestatie brachten, tot een geheel beheerst en bewust,
moedwillig en opzettelijk aan te wenden instrument van kunstschepping en stijlvorm
te maken, dat zij willekeurig te harer beschikking kan oproepen - en waarom niet?
-, dan zijn van haar nog met zekerheid werken te verwachten, waarbij Waren wij
Kinderen? verre in de schaduw zal blijven.
Inmiddels ben ik je het antwoord schuldig gebleven op je vraag, of deze roman
voor je cursusclubje geschikt is. Met die vraag ben je bij mij aan het verkeerde adres.
Ik voel nu eenmaal, eerlijk gezegd, niets voor dat collectieve gelees; maar dat is
persoonlijk, het zal wel heel nuttig zijn, en ik ben onmiddellijk geneigd aan te nemen
dat het een vooroordeel van me is. Maar dat nog daargelaten, ik ben litterator, geen
paedagoog, en ik acht het tegenover de schrijfster niet juist, haar den maatstaf aan
te leggen als had zij een leer- of handboek geschreven in plaats van een roman. Ik
heb je al gezegd, dat dit boek in een enkel geval een hele generatie tekent, en dus
zullen jouw meisjes zich er eventueel met hun eigen moeilijkheden wel in herkennen.
Ik weet niet of je dat met ‘geschikt’ bedoelt; maar ik neem geen enkele
verantwoording. Houd me ten goede: tob jij maar met ze rond naar je eigen inzicht.
Ik zou je van harte graag van dienst zijn, maar deze kwestie valt buiten mijn ervaring
en, om je de waarheid te zeggen, buiten mijn belangstelling. Dat een jonge vrouw
zich hier zo eerlijk heeft uitgeschreven vind ik van groter gewicht dan de vraag, of
jullie daar nu weer allerlei zwaarwichtig geboom over jezelf aan kunt vastknopen.
Door zijn ontroeringskracht van levende stem heeft het boek indruk op mij gemaakt,
en het ging over belangrijke tijdsproblemen. Maar ik zou zeggen - zo geef ik dan
eigenlijk toch advies, maar geen opvoedkundig - laat die meisjesstudenten zich niet
aan de litteratuur vergrijpen door die problemen uit die levende ontroering al
discussiërend los te peuteren, want dan blijft er van geen van beide iets over. Over
al die ‘levenskwesties’, die haar zo occuperen en waarvan ik de betekenis niet ontken,
bestaan toch, naar ik me heb laten vertellen, expresselijk tal van heel aardige
handboekjes. Waarom dan een roman genomen?
Ik verwacht dat het Jantje van Leiden, waarmee ik me van je tweede vraag heb
afgemaakt, niet - als ik het zo mag uitdrukken - tussen ons in zal staan. Ik weet wel
van niet. Ik hoop ver-
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der, dat je het toch in ieder geval zeer merkwaardige boek van Fré Dommisse vooral
in verband met zijn potentiële waarde zult lezen, gelijk ook ik gedaan heb. Ik vraag
je tenslotte, met toegeeflijkheid dezen brief, wanneer je hem hebt verscheurd, uit je
herinnering te bannen, als je er, ten onrechte, zo al geen ironie dan toch gebrek aan
waardering in meende te speuren voor je leidsters-ambities. Houd je ervan overtuigd,
dat ik me je lief gezicht niet voor den geest kan roepen zonder zelf, ik oude man,
moe en der dagen zat, die leiding te gevoelen in mijn hart, dat ik ganselijk neerleg
aan je kleine voeten.
als steeds je V.
De Ilias en de Odyssee zijn relazen van handelingen. Zij zijn dat meer dan wat ook.
De mensheid, in de dagen van Homerus, was krijgszuchtig. Oorlog en strijd zijn het
wederom welke in onzen tijd de geesten vervullen, en wederom is het de actie, die
in de letterkunde het meest op den voorgrond is komen te staan. Dat is een ongewoon
verschijnsel, maar een essentieel. Zou men de kern, het wezenskenmerk moeten
noemen van hetgeen de moderne litteratuur van vroegere onderscheidt, dan is het
wel dit, dat zij weder op een bepaalde wijze verhalend is geworden. Zo namelijk,
dat de aandacht voor het gebeurende, op zichzelf, in de plaats is getreden van de
belangstelling voor waarnemen en voor bespiegelen. Deze wijziging heeft met den
oorlog ingezet en is sedertdien toegenomen. Voor het jongere geslacht zijn de
economische noodzakelijkheden van deze periode de drijfveer geweest waardoor
actie, op welk gebied ook, het centrum van het leven ging betekenen. Tot observatie
en contemplatie, - aanschouwing en overweging, - zou dit geslacht eenvoudig den
tijd niet kunnen vinden, zozeer heeft handelen den voorrang gekregen. Dit heeft - en
sinds hoe lang voor het eerst weer? - de handeling tot de voornaamste occupatie
gemaakt der nieuwe, opkomende letteren, waarvan aldus het aangezicht in belangrijke
mate bezig is te veranderen. Waarneming en bespiegeling zijn op den hoek van een
zijstraatje tot stilstand gebracht en kunnen den voorrangsweg niet op vanwege het
snelle verkeer. Ik heb hier beschreven wat de kleurschakering van de nieuwe en
vernieuwende litteratuur is, maar geen waardering uitgesproken. Immers met die
nuance kan men een slecht, en ook zonder haar een goed auteur zijn. Fré Dommisse,
die toch zeer door de vraagstukken van onzen eigen tijd is aangeraakt, is in wezen
onmodern, aangezien haar aard bovenal naar binnen gekeerd is,
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beschouwelijk, geneigd tot consideratiën van algemeen karakter, en daarenboven tot
het waarnemen van zielkundige verschijnselen. Niet die afwezigheid van moderniteit
kan of mag beslissend zijn voor het oordeel, dat men zich over haar kwaliteiten vormt,
maar alleen de vraag, in hoever haar waarnemen en bespiegelen tot litterair en artistiek
geslaagde verwezenlijking van haar intenties voerden. Het antwoord luidt, dat de
bedoelde twee eigenschappen welke haar aanvankelijk ongemeen steunden, in haar
later oeuvre eer belemmerend schijnen te gaan optreden, doordat zij al te weinig
selectief zijn verwerkt en daardoor het beeldend en verhalend element al te zeer
verzwakken.
Het Licht op den Drempel is een edel boek, waaruit een grote ethische schoonheid
spreekt. Maar... ten koste van de schoonheid zonder meer. Voor Nederland behoeft
zulks overigens geen bezwaar te zijn; integendeel: voor ethica was men in ons land
altijd ontvankelijker dan voor schoonheid. Die voorkeur wordt weder gedemonstreerd
door het feit, dat deze roman, betrekkelijk kort na verschijnen, reeds een tweeden
druk beleefd heeft. Ik verheug me oprecht daarover -: dit werk heeft een gewichtige
sociale taak te vervullen, het eist en verspreidt meer begrip voor ons
krankzinnigenwezen. En de schoonheid... ach, zij wordt er niet minder om indien zij
voor weinigen blijft. Al zou er, juist ook van sociaal standpunt, dientengevolge nog
wel iets te zeggen zijn over de positie in ons land van haar dienaren.
Fré Dommisse, op wier naam drie boeken staan, heeft haar schone debuut,
Krankzinnigen, nooit overtroffen. Men zou kunnen zeggen dat, waar haar laatste
roman het krankzinnigenwezen tot hoofdonderwerp heeft, haar eerste zich meer met
het wezen der krankzinnigheid bezig houdt. Daarmee is het verschil reeds aangegeven.
Het Licht op den Drempel werd daardoor, zoal geen roman à thèse, dan toch een
probleemroman. Ook met der schrijfster tweeden roman: Waren wij Kinderen? is
zulks het geval.
Voortdurende bezinning op zichzelf en het leven kenschetst ook de verpleegster
Til, die de hoofdfiguur is van Het Licht op den Drempel. Het maakte haar uitbeelding
te weinig aanschouwelijk, hoe expliciet (tezeer!) die ook voor het overige zij. Til is
in het bij zonder belast met de afdeling voor voor- en nazorg aan de inrichting voor
geesteszieken, waar zij werkzaam is. Dit brengt uiteraard veel huisbezoek mede. Een
ganse reeks volledige of halfgenezen patiënten, in en buiten de inrichting, leren wij
al-
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dus kennen. Als opzet belangwekkend is de gang der geschiedenis, welke twee
soorten van waan, allesbeheersend, tegen elkander laat spelen: den zieken en den
‘normalen’. Niet alleen de gedachtenwereld der zielszieken immers wordt ons
ontsloten, ook Til's leven zelf wordt door een waan beheerst: de illusie, dat de man,
dien zij liefheeft en aan wien zij al haar toekomstverwachtingen heeft verbonden,
haar liefde beantwoordt. Na de ontgoocheling zet zij haar taak voort. Voor den zieken
en den gezonden waan bestaat slechts één weg, om te genezen, of zo hij ongeneeslijk
is om hem draaglijk te maken: de liefde. En het is de kracht van Fré Dommisse dat
zij ons doet inzien, dat deze eenvoudige oplossing ook voor een zo gecompliceerd
en moeilijk probleem als de krankzinnigenverpleging de enige is.
Hierin komen de stelling, het vraagstuk en de strekking van den roman samen. De
psychose is een individueel lijden, dat slechts door individuele zelfverloochening te
verlichten is. Zeker, ook dit is slechts mogelijk, indien de gemeenschap op grote
schaal deze individuele toewijding economisch mogelijk maakt. Maar ook een over
millioenen beschikkend helden-der-zee-fonds zou bij stormrampen machteloos zijn,
indien er geen helden der zee meer waren.
Dat alles in de uitbeelding der hoofdfiguur en der patiënten zo van den
introspectieven kant uit wordt ontvouwd en uitgesponnen, belast den aanschouwelijken
gang van het verhaal met een zekere zwaarheid en traagheid, welke de omtrekken
wat compliceren. Het loont echter de moeite, deze vermoeienis der aandacht met
geduld te aanvaarden.
1933; 1938
Fré Dommisse, Waren wij kinderen? Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1933
Fré Dommisse, Het Licht op den Drempel. Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1937

Sobere romantiek
Hoezeer ons tijdvak verbrokkeld en versplinterd is, kan men weer eens beseffen
wanneer men na Coolen's novelle De man met het Jan Klaassenspel een novelle als
Marthe Munk van Alfred Neumann (zie pag. 551) ter hand neemt. Elk van beide
heeft een ongeveer gelijk onderwerp: de geschiedenis van een aan

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

602
liefde tekortgekomen, door het leven onbevredigd gelaten gemoedsleven van een
vrouw. Elk van beide vertegenwoordigt een bekend en verbreid genre van letterkunde.
En toch: welk een onderscheid! Er ligt een wereld tussen de twee, elk op eigen wijze
zo voortreffelijke verhalen. Hoe ver moeten in onze dagen de geesten en harten niet
zijn uit elkander geslagen, dat overeenkomst van het onderwerp en van den
novellenvorm tot volkomen bijkomstige toevalligheid is geworden tegenover de
psychologische discrepantie van de auteurs en daardoor van hun werk.
Coolen heeft een boekje geschreven - noem het een kleinen roman of een grote
novelle - waarin hij naar mijn mening zijn vroegere publicaties goeddeels overtroffen
heeft. Het is de simpele historie van Nolda Schoonewiel, de dochter van een
gepensionneerd lijnwachter, die met haar ouden vader alleen woont in een klein
huisje op de hei. Zij is in de middelbare jaren gekomen, maar ongetrouwd gebleven:
er kwam er geen dien zij hebben wou. En dan komt daar dè grote, alles van den grond
af veranderende gebeurtenis in dit stille bestaan, die in elk leven wel tenminste een
keer komt. Haar betekenis valt aanvankelijk weinig in het oog, gelijk dat zo bij de
eerste kentekenen van het aanstormend noodlot gaat. Laat op den avond komt een
vreemde man, hij lijkt een marskramer, tijdens een noodweder in het eenzame huisje
om schuilplaats en onderdak vragen. Het is echter geen venter maar ‘de man met het
Jan Klaassenspel’, die van dorp tot dorp trekt om met zijn poppenkast voorstellingen
te geven voor jong en oud. Met hem komt de onrust in Nolda; onderdrukte dromen
en wensen, die lang sluimerden, komen in haar op, wanneer zij den vreemdeling, tot
machteloze woede van den ouden vader en terwijl het dorp er reeds over gaat praten,
een langdurige gastvrijheid biedt, die in een toenadering eindigt. De vreemde, uit
den aard van zijn beroep, is een fantaserend, dichterlijk dromer: hij heeft iets van
den kunstenaar en diens welsprekendheid en onweerstaanbaarheid in zich. Maar ook
de lichtzinnige luchthartigheid en onverantwoordelijkheid, die den artiest, zo hij een
primair kinderlijk mens is, wel eens kenmerken. En op zekeren dag herinnert hij
zich, wat Nolda nog niet wist: dat hij kinderen heeft, die hij bezoeken moet - uit de
tegenspraken in zijn fantastisch en los vertellen blijkt niet, of er misschien niet ook
zelfs een moeder is -; hij moet verder trekken, ook voor zijn werk. En Nolda blijft
hem wachten, eigenlijk zonder veel hoop. Wanneer zij op een
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avond in het voorjaar, dat hij terug had zullen komen, maar hij is weggebleven,
thuiskomt, vindt ze haar ouden vader, die het verdriet en de schande niet heeft kunnen
dragen, op den zolder verhangen. De kaars ontvalt aan haar handen, de eerste weeën
beginnen vanwege het kind, dat zij moet baren. Het verhaal eindigt, gelijk het begon,
met een beeld van het eeuwige, onveranderlijke landschap. En daarin de stroper, de
zwerver, dien Nolda vroeger afgewezen had en die dit alles heeft meegemaakt uit
de verte. ‘De getuige.’ Hij zit in den avond, deze ‘schaduw van dood en leven, den
geheimzinnigen dood en het geheimzinnige leven in hun onverbrekelijk en diep
verband, bereikt hem niet’. ‘Zijn gezicht is scherp en strak voor den dood van zijn
lach. Hij gooit een steen in het water.’ ‘Hij staat naast zijn eigen aandacht, die de
rimpels volgt. Het oeverriet. Het spiegelbeeld.’ Aldus de laatste zinnen.
Gelijk bijna steeds het geval is, was het ook van dit geschrift van Coolen niet mogelijk
de fabel samen te vatten, zonder de voorstelling te vervalsen die men zich over het
werkje heeft te vormen. Conventioneel romantisch moet, alleen naar deze kortste
samenvatting der feiten beoordeeld, die voorstelling wel zijn. En toch, niets is minder
waar, men zou daar den schrijver schromelijk onrecht mee doen. Want alles is hier
psychologisch zo doorvoeld en verantwoord - zij het steeds sober, in enkele essentiële
trekken aangegeven en nergens breedvoerig ontleed - dat de figuren volkomen levend,
en menselijk aanvaardbaar, tot ons spreken; dat de handeling niet naar een gebruikelijk
patroon nagevolgd, doch logisch en noodzakelijk lijkt. En romantisch? Romantisch
is deze vertelling wel, al is het dan niet conventioneel-romantisch. Romantisch om
het gevoel van tot de naakte kern borende beschouwing van het leven; om de woeste
en excessieve fataliteit der lotgevallen; om de als onveranderlijk den mens
ingeschapen gevoelens en den daardoor als de seizoenen door eeuwen en tijden heen
zich herhalenden weerkeer van gebeurlijkheden. Niettemin is alle verstarring tot
schematische vereenvoudiging de novelle vreemd gebleven: daarvoor zijn stemming,
kleur en spheer te scherp, concreet en exact.
Het enige, dat wel aan schema en starheid zou kunnen doen denken, is Coolen's
stijl, die hier wellicht meer dan in zijn voorafgaande boeken tot procédé geworden
is. Wel is, vergeleken bij de vroegere romans, het al te veelvuldig doorgevoerd
gebruik van het Brabants idioom hier gelukkig zeer ingeperkt. Maar het
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is de tot eentonig deunend rhythme bewust effectrijk aaneengerijde nevenschikking
van korte volzinnen, als een soort incantatie overwegend meer in den tegenwoordigen
en voltooid verleden dan in den onvoltooid verleden tijd verhalend, die hier al te
duidelijk tot een manier werd. Een manier om een indruk te verwekken; en die het
beoogde doel ook bereikt - in zover zou er dan ook niets tegen in te brengen zijn.
Maar, vraagt men zich af, waar blijft het innerlijk gerechtvaardigd verband tussen
de romantische beelding, die immers uit een zwaren, ononderbroken gevoelstoon
komt, en deze kort noterende, afgebroken zinnetjes, die toch eigenlijk aan het nerveus
jachtend modernisme der nieuwe zakelijkheid zijn ontleend? Was het bedoeld als
wellicht enige middel, om deze romantiek in haar opvlucht onzoetelijk en door uiterste
werkelijkheid gedragen te houden? Maar dan is het middel te uiterlijk, en onnodig
voor Antoon Coolen die immers, gelijk gezegd, ook geestelijk en psychologisch zijn
vertelling toereikend met realiteit weet te laden. Inmiddels blijft dit mooie verhaal
een hoogtepunt in zijn oeuvre. Vergelijking met Neumann's hierboven genoemde
novelle leert dat diens romantiek verwikkelder is, maar Coolen heeft meer atmospheer
en is daardoor, ziet men van den bedoelden schrijftrant af, au fond traditioneler. Hij
sluit aan bij de Nederlandse traditie van den boerenroman, maar schiep een zo warm
ademend stuk natuur en leven, gezien met zoveel rustige en wijd omvattende
levenswijsheid, dat men geen ogenblik een provincialisme in den slechten zin, een
gewestelijke bekrompenheid bespeurt, evenmin als dit bij een ganse reeks van Franse
regionalistische romans, van Alphonse de Chateaubriant's Monsieur des Lourdines
en La Brière af tot Catherine Pecq van Emmanuel Robin toe, ook maar enigszins
het geval is. Ik meen dat het Van Duinkerken was die in De Gemeenschap de
opmerking maakte, dat vele der jongeren, die geringschattend van Coolen en zijn
‘eeuwige boeren-genre’ spreken, in beeldend vermogen en scheppingskracht verre
bij hem ten achter blijven in hun eigen romanwerk. Inderdaad is Antoon Coolen
oneindig meer dan de verouderde dialectschrijver, waarvoor men hem wil laten
doorgaan. Vergelijkt men zijn laatste novelle met een overigens prachtig en zeer
treffend verhaal als Streuvels' De Kalfkoe uit den bundel Dagen, dan valt het in het
oog hoezeer het genre, in een boekje als De Man met het Jan Klaassenspel, tot een
litteratuurvorm is geëvolueerd die, wat men ook van zekere zijde moge zeggen,
geheel van dezen tijd is.
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Het is typisch katholiek, maar misschien uitsluitend in den, tegelijk epischen en
beschouwelijken, gevoelstoon; het is typisch zuidelijk, in den zin van
benedenmoerdijks, door het hartelijk menselijke dat er, zonder sentimentaliteit, in
doorklinkt; maar het is streng en geserreerd en nuchter en helder, met een spreekstem
verhaald, en daardoor hedendaags. Het gaat over de langzame dingen van groei,
wording en verwording in de mensenziel - maar in snelle zinnen.
Ook in Herberg in 't Misverstand weet de auteur met scherpe waarneming een milieu
voor ons te doen leven, dat bij alle heterogeenheid zijn vast en symbolisch middelpunt
vindt, hier in de herberg, waar het samenkomt: een ongezochte bindende eenheid,
die het ganse boek beheerst, die de beschrijfkunst intoomt en haar achtergrond geeft.
Dat is ook nodig, anders zou de volheid en veelheid der personen wellicht vermoeiend
chaotisch gewerkt hebben. Thans vormen zij een gemeenschap.
Had hij deze nog iets beknopter en soberder uitgebeeld, deze roman zou erbij
gewonnen hebben. Maar ook nu zijn er sterk pakkende gedeelten in te vinden (men
denke aan het verhaal over die oplichterij); de humor en het fijne gevoel van Coolen
komen hier zeer tot hun recht.
1933; 1938
Antoon Coolen, De Man met het Jan Klaassenspel. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar,
1933
Antoon Coolen, Herberg in 't Misverstand. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1938

Dichter en kristalkijker
Niets is minder essentieel dan de ingewikkelde en uiterst minutieuze theologische
stelsels, die door mystici en hun uitleggers opgebouwd worden om tot verklaring te
dienen van hun wereldbeeld. Een mysticus is groot naar de mate van zijn als
transcendentaal en boven-individueel ervaren kracht, zijn metaphysische
mogelijkheden, het contact, het samenkomen tot eenheid, dat tussen het ik en het
niet-ik - het andere - in hem plaats vindt. Een kunstenaar, die tevens mysticus is,
ontleent zijn grootheid weer aan de mate, waarin hij deze eenheid in schoonheid, als
schoonheid kan kenbaar maken. De weg,
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waarlangs deze ‘unio mystica’ gevonden, bereikt, verkregen wordt, van hoe eminent
belang ook voor den mystisch geaarde zelf - alsmede, wellicht, voor den zielkundige
-, is in wezen volmaakt indifferent voor wie zich naar het geheim van die bijzondere
identificatie laat meevoeren door den verlichte, die van zijn tocht naar deze
ontoegankelijke gebieden terug te keren en te spreken vermag.
Het vage, verwarde maar onmiskenbaar waarachtige stamelen van den ongeletterde
kan daarvan zo goed getuigen als de rijkste pracht van het dichterlijk
uitdrukkingsvermogen of als het scherp tastend vernuft van het naar
veraanschouwelijkt onderscheiden strevend stelselmatige in een godgeleerd betoog.
Het denk- of voelsysteem, waarmee men aan de wereld der zintuigen ontkomt voor
een innerlijk ervaren wereld, die de grenzen van het waakbewustzijn opheft tot de
centrale persoonlijkheid haar eigenheid tij delijk in een wij der samenheid verliest
en doet overvloeien, is altijd even goed als het tegenovergestelde, als elk ander
systeem, mits het maar doelmatig is voor wie het toepast of ervaart.
Zo heeft de mens duizend manieën en manieren om in slaap te komen, alle
verschillend naar de toevallige eigenaardigheden van den persoonlijken aanleg. De
een kan slechts inslapen als hij de dekens over zijn hoofd heen heeft getrokken, een
tweede daarentegen moet een bepaald punt op het behang fixeren, een derde moet
eerst een nauwkeurigen, gecompliceerden rondgang door kamer, huis of tuin hebben
gemaakt, waarvan in niets mag worden afgeweken, weer een ander moet altijd een
stuk van het voeteneind van het ledikant tegen zijn linker groten teen voelen enz. De
hoofdzaak van deze onschuldige dwangvoorstellingen is, dat zij tot de beoogde
nachtrust voeren. En evenzo is de hoofdzaak van de mystieke zielsverheffing dat zij
wordt bereikt, onverschillig of dit in de gecompliceerde trapsgewijze begrips- en
emotie-indelingen van een Ruusbroec, Augustinus, Tauler, Eckehart, Swedenborg
of van de Vedanta geschiedt, in de helse visioenen van Blake, de duistere symbolen
van Hölderlin, de zelfkwelling en zelfvernedering van Verlaine of Wilde, de
psychologische ontledingen van Van Oudshoorn of Bernanos, de lyrische dronkenheid
en mensenliefde van Walt Whitman of de naïeve versjes van Angelus Silesius.
Ook A. Roland Holst is een mysticus - hij is dit in ons land het meest uitsluitend,
het volledigst onder de dichters van zijn leeftijd - en ook van zijn mystiek zou de
theologie, i.c. het steeds
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terugkerend stelsel van beelden en zinnebeelden, begrippen, gevoelswegen,
geschreven kunnen worden. Er zou daar veel in voorkomen over een spiegel en een
kristal, over wind en zee en een eiland der zaligen, een voortijd en een natijd, en een
‘andere’, een soort dubbelganger of broeder. Het zou echter niet den minsten zin
hebben, behalve voor den slechts psychologisch belangstellende, de geografie te
gaan schrijven van des dichters tochten naar het Elysium en de wegen, eenzaam,
steil en schier ontoegankelijk, in kaart te gaan brengen, langs welke hij een toestand
van gemoedsverruiming - of is het, omgekeerd, juist een vernauwing, een uitwissing
van het ik? - komt te ervaren, waar hij met dat onuitsprekelijk Andere, die
achterwereld, samenvloeit, en waarvan de staamlend teruggebrachte boodschap
zoveel gloed en zekerheid bewaart dat hier het wezen van ziel, leven en dood een
oogwenk benaderd lijkt, aangeraakt en doorschouwd. Die wegen, zij zijn toch slechts
voor hem, die ze zelf vond, zelfstandig begaanbaar, ook al zouden wij al hun namen
optekenen; ons is het voldoende, dat wij hem daarop navolgen kunnen zolang wij
hem nabij blijven op het lichtend spoor van zijn machtig woord.
Het spreekt vanzelf, dat de poëzie een natuurlijker en geschikter uitingsmiddel is
voor ervaringen als hierboven geschetst, dan het proza. Het proza van A. Roland
Holst is dan ook geen proza in den eigenlijken zin. Het is een overgangsvorm tussen
prozakunst en dichtkunst. Het heeft niet in de eerste plaats de betekenis van een
mededeling; het heeft in de eerste plaats de bezwerende waarde van een zang, en
daarom is het essentieel niet onderscheiden van poëzie. Functie en draagkracht van
den prozavorm worden er daarom door overschreden, in een romantisch uiterste
wordt de organische bouw der zinsperiode uit het samenstel van neven- en
ondergeschikte woorden en vermeldingen verbreed en uitgebreid tot een stijl, die het
afzonderlijk karakter van het niet-prosodische rhythmisch en lyrisch te niet doet en
waarvan litterair-historisch gezien geen verdergaan, alleen een terug mogelijk is,
terwijl het volkomen buiten de letterkundige ontwikkeling van den tijd is gesteld.
Dit is ook verklaarbaar, waar immers de werkelijkheid, die dit proza tracht weer te
geven, de typisch eigen verbeeldingswereld van den dichter is. ‘Gaandeweg voelde
ik het leven der woorden in mij bindend en zingend zich bepalen tot een als het ware
verkennen dezer gebieden’, heet het dan ook in De Afspraak.
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‘Het is niet alleen het lange ritme dat dit proza telkens weer verwijdert van mijn
konceptie van proza (van recht en puntig, prozaïes proza)’, schrijft in 1928 E. du
Perron (Voor kleine Parochie), ‘dat mij voortdurend doet denken aan een gedicht’.
‘...afgescheiden van de menselike inhoud, blijft het (proza van R.H.) zich aan mij
voordoen als een soort gedicht, altans de uiting van iemand die exklusief en
onhandelbaar dichter is.’
Dit ‘lange rhythme’, dat ook Holst's poëzie kenmerkt en b.v. in het grootse gedicht
De Nederlaag, over schier alle verzen heen enjambeert, iets zeldzaams bij
alexandrijnen, en hun bovendien de middencaesuur bijna overal ontneemt door ze
met twee rusten in drieën te breken, - dit lange rhythme vloeit natuurlijk, onmiddellijk
voort uit den aard van de geestesgesteldheid en het innerlijk leven, dat zich daarin
zoekt uit te storten. Monomaan, die zich op eentonige wijze herhaalt, is Holst zozeer
door één conceptie ganselijk gegrepen, dat hij, gelijk elk waar mysticus, in den grond
alleen maar steeds hetzelfde kan zeggen. Van binnen uit levend, met een daardoor
verminderde (maar misschien aandachtiger geconcentreerde?) waarneming en
zintuiglijke ervaring, spreekt hij in eenzelvig gestamel in een oeuvre, dat in autistische
denkvormen bevangen blijft en zich afsluit tegen de correctie der realiteit. Hier is de
dichter weer de geboren ziener: een ‘illuminé’, een ‘initié’, van één enkel
droomgezicht bezeten. Een woordenschat van geringe uitbreiding, met dientengevolge
het steeds hervatten van vaste formuleringen voor terugkerende gemoedstoestanden.
Een naar binnen gekeerde blik, zonder belangstelling voor tijdsbeeld of buitenwereld,
zonder ‘gezond’ gevoel voor ‘de’ werkelijkheid. Zijn invloed is fataal geweest, maar
dat doet niets af aan zijn grootheid
Ook Du Perron (l.c.) werd gefrappeerd door het monotone in dit werk, dat hij
‘eerst (heeft) leren waarderen toen (hij zich) voorgoed aan de eentonigheid ervan
had overgegeven: toen (hij) het daarover met (zich)zelf eens was’. In de kleinere
navolgers heeft zij schade aangericht: zij gaf hun een geclicheerde taal, met
vaststaande uitdrukkingen tot een nieuwe conventie van het vocabularium leidend.
(Maar aan hen is niets verloren). Een beoordelaar in de N.R.C. van De Afspraak
(1925) heeft dat voorzien, al mag de daar voorspelde consequentie dan overdreven
heten: ‘Woorden, die in zichzelf het oproepend vermogen hebben, doorzichtig zijn
naar het beloofde land van den
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heemzuchtige, zijn zeldzaam. Zij bestáán misschien nauwelijks: enkele bijvoeglijke
naamwoorden voeren dezen geheimzinnigen onderstroom onder hun ‘beteekenis’:
‘steil’, ‘helder’, ‘onheuglijk’, ‘eentonig’, die, goed verhoord, al om zichzelfs wil een
heimwee wekken, maar nog vaker stroomt hij tusschen twee bijvoeglijke
naamwoorden in, een onverwacht en van stonde af dwingend verband scheppend:
‘langzaam en onweerstaanbaar’, ‘pril en alleen’, ‘donkere en heldere’. Naar het wezen
van dat tusschengebied, waarin dit heele verhaal beleefd werd - want ook voorzover
het hier geleefd werd, was het beleven dáár - zijn dergelijke woordverbindingen
dwingend, het zijn nieuwe teekenen en als zoodanig, naarmate het verkeer naar deze
tusschengebieden veelvuldiger en algemeener wordt, voorbestemd gemeene teekenen
te worden als, ‘nu en hier: tafel, radio en het regent.’ Het zijn juist deze ‘gemeen’
geworden tekenen, die destijds een gevaar van verstarring voor de jongere
letterkundigen opleverden, en de afscheiding van de Forum-groep uit De Vrije Bladen
veroorzaakt hebben, en een tegenstelling geschapen, waarvan de publicatie van Het
Démasqué der Schoonheid van Menno ter Braak de belangrijkste uiting was.
Na in Deirdre en de Zonen van Usnach (1920) de vormen van zijn psychisch leven
geprojecteerd te hebben in gestalten, ontleend aan de voorchristelijke Keltische
sagenwereld, heeft Roland Holst in De Afspraak, waarvan hierboven sprake was,
een werk tot stand gebracht dat meer verwant is aan een groot gedeelte van zijn
poëzie. Het geeft een persoonlijke, men zou bijna geneigd zijn te zeggen
autobiographische onthulling van het eigen ik. Maar deze blijft toch hermetisch
gesloten en algemeen, ondoordringbaar en onbenaderbaar voor wie niet, zij het op
een afstand, op enigerlei wijze de mystieke denkgewoonten en gevoelservaringen
kan nastijgen van dezen eenzamen dichter, dien Marsman in 1921 noemde den ‘laatste
der aristoi, nu avond valt’. ‘Naakter kon een ziel zich niet voor ons ontdekken en
geslotener kon zij ons niet ontgaan.’
In 1932 verschenen onder den titel Tusschen Vuur en Maan twee in 1919 en '20
geschreven verhalen, die in hun dieperen zin reeds in De Afspraak omschreven
werden: ‘(...) bracht mij (...) ertoe, mij (...) herhaaldelijk en aandachtig te begeven
in de wereld dier oude verhalen, (...) en eindelijk werd ik in mijzelven een neiging
gewaar, enkele van die verhalen weer te geven, te doen herleven zoo mogelijk, binnen
die suizende stilte van
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aandacht en nadenken, waarin ik ook mijzelven het zuiverst ben gaan verstaan. (...)
doch op een wijze nu, waardoor gij bemerken zoudt hoe deze dingen zich in mij
vervlochten met wat ik zelf hier, in deze late wereld, ondervond. Heb ik op deze
wijze wellicht te kort gedaan aan de onmiddellijke waarde dier verhalen? Veeleer
komt het mij voor, dat ik (...) geen beter blijk had kunnen geven hoe diep die waarde
voor mij is, dan juist door deze poging om die eeuwenverre en altijd jonge gedaanten
en hun gaan en komen door hunne landschappen te doen herboren worden - op te
roepen inderdaad - uit het ruischende peinzen, dat een aandachtig beschouwen van
de gestalten en de landschappen om mij heen in mij naliet. (...) en ik verlang ernaar
(...) in deze verhalen die eentonigheid te kunnen vinden in zulk een mate als
bedwelmend zou zijn tegen het mij dan omgevende en zoo helder in overeenstemming
met mijn wezen, dat ik mij erbinnen af zou kunnen zonderen tot wie weet welk
eensklaps en laatst alleen zijn (...).’
De titel Tusschen Vuur en Maan vindt zijn oorsprong in een beeld dat men in De
Afspraak bij herhaling aantreft. ‘Wie, tusschen maan en vuur, zou het teeken geven?’
‘een vrouw tusschen de vlammen van het hout en de groote schijnende maan’. ‘de
stem, die eens had gezongen tusschen een maan en een houtvuur’. ‘die eenmaal
zingende, stond tusschen dood en leven, tusschen maan en vuur’. ‘het jubelen, niet
ver en niet luid, dat ik eens hoorde tusschen maan en vuur’.
In een taal zo ijl, dat zij tegen geen ontledende begripsomschrijving bestand is,
maar van overweldigende schoonheid voor wie haar lijdelijk op zich vermag te laten
inwerken, vertellen deze verhalen hun luttele gebeurtenissen. Het eerste, Het Lied
buiten de Wereld, spreekt van het ontsterven van een jongen knaap aan dit eiland,
ons leven, naar dat andere eiland, ver voorbij den dood gedreven door het heimwee
dat hem door een lied bewust gemaakt werd. Hij vernam dit lied op een avond, dat
het van een bondgenoot door de lucht tot hem kwam; het vervreemdde hem van deze
wereld, en de knaap, die het hem op zijn beurt heeft horen zingen, heeft later, toen
hij oud was, hiervan aan anderen overgedragen, en dezen enkelen, ook al moeten zij
nog in de stad dezer wereld weerkeren, is het vermoeden der eeuwigheid daarbuiten
nagebleven. Achtergelaten heet het andere verhaal. Daarin wordt - twee maal, want
het is een raamvertelling, en ook in deze structuur vindt men dus de bij Holst veel
voorkomende gedachtefiguur
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van den spiegel en het spiegelbeeld terug - een vrouw onttogen en heengevoerd,
buiten vertrouwde zekerheid van tijd en ruimte, uit den in de wereld wortelenden
liefdedroom van haar minnaar naar die oudere en vastere werkelijkheid daarachter,
die haar ongeweten in een niet wijkend heimwee nimmer geheel begeven had.
Dezelfde aanvlieging van het noodlot, die haar bevrijd deed ontstijgen, laat den
achtergelatene gebroken en vernietigd. Dit, niet meer, maakt het gegeven uit, dat
Roland Holst tot een zo hoog en onvergankelijk mysterie omschept, dat de lezer zich
niet aan de overtuiging kan onttrekken hier te hebben deel gehad aan de kern van
een onveranderlijk zijn, onzienlijk, van het tijdelijke de enige zin.
De in het voorafgaande gekenschetste stijl-eigenaardigheden van het proza van
A. Roland Holst hebben over het algemeen, al brengen zij stellig enkele gevaren
mede, tot een meesterschap van uitdrukking geleid. Juist om de eentonigheid van
zijn reprises is dit Nederlands een Nederlands van nuances, die uitsluitend met de
verfijnde scherpzinnigheid van een uiterst subtiel tastend taalgevoel zó gekozen
konden worden, feilloos en toch als het ware achteloos treffend. Langzaam en slepend
zonder vermoeid te zijn, gaat dit wonderlijke proza zwaar van donkere, gelukzalige
exaltatie, heftig en eigenzinnig van hardnekkigen hartstocht, die alleen nog
overschreden zou kunnen worden door waanzin, en die van dronken wanhoop niet
te onderkennen en slechts de keerzijde is. Ingehouden tot een nauwkeurig den
emotionelen stroom vertolkend, en inderdaad gelijk een stroom alleen schijnbaar
weinig gedefinieerd, zinsrhythme, zou het nog het meest met dat van Van Schendel
te vergelijken zijn, ware het niet dat dit laatste bleker en als het ware vlakversierender
aandoet.
Ja, dit is de creatie van een groot dichter, en daarom in de kern met niets anders
overeenkomend, zoals elke bergtop weer anders is dan elke andere. Zij brengt ons
in contact met de diepste zijnsgronden van ziel en leven en wereld, zij stelt ons voor
de eigen raadselen open en met de dwingende macht harer aangrijpende schoonheid
voert zij ons op naar dat stille, lichte, heldere rijk, dat voor onze edelste en
wezenlijkste dromen slechts toegankelijk is, en waarvan Henriëtte Roland Holstvan
der Schalk heeft gezongen:
Dat is die mystiek waar veel hoog-gezinden
van alle tijden hun droeve en bewogen
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zielen heenbrachten om ze rust te geven;
die ligt boven het tijd'lijke verheven,
waar 't eeuwige aanvangt en hemelsche winden
met zachte streeling aardsche tranen drogen.

Voorteekens (1936) bevat twee in 1930 te Moscia geschreven prozastukken. Kristal
tegen Spiegel: reeds de titel van het eerste der beide verhalen uit Voorteekens, geeft
de twee motieven aan, die in het hele werk van Roland Holst - ook in zijn poëzie een zo uitermate gewichtige rol spelen. Evenals het tweede stuk, Het Gouden Plein,
is het een half-wakende droom, een visioen, een ‘gezicht’, waarin zich door de
apocalyptische voorstellingswereld der verbeelding de mystieke éénwording met het
goddelijke voltrekt. Hier verschijnt de verheffing naar dat goddelijke als het ‘heviger’
- een veel gebruikt woord bij Holst - zelf van den dichter: zijn lichtende dubbelganger,
die hèm, sterflijke, schuldige, zwakke afschaduwing verwerpt. Hij blijft dan ‘verward,
verblind, uitgewezen en achtergelaten’. Men kan deze dubbelfiguur als de
oorspronkelijke, ideale ikheid van den dichter beschouwen. Het geldt hier een
persoonlijkheidsmystiek, welke men reeds bij Plato aantreft (Dr. Edv. Lehmann,
Mystik im Heidentum und Christentum, 1908). Dit aan zichzelf mystisch ontstegen
ik herkent zichzelf als gelijk aan het andere (het Indische ‘at tvam asi’: ‘dat zijt gij’).
Lehmann vertelt in dit verband van een zinrijk Oosters gedicht, waarin een jongeling
niet werd opengedaan toen hij de geliefde, vragend wie aan haar deur klopte,
antwoordde: ‘ik ben het’; maar toen hij, teruggekeerd, op haar hernieuwde vraag
antwoordde: ‘jij bent het’, liet zij hem binnen.
Het Gouden Plein is iets eenvoudiger en indringender van taal en compositie, en
daardoor wellicht sprekender dan het eerste stuk. In een ander waakgezicht drukt het
een - hoe kan het ook anders - in den grond eendere mystieke ervaring uit. Men vindt
er weder ‘de blijde haat van het licht tegen het geschapene, dat eigen schaduw
aanbidt’, dezelfde kern dus van Holst's levensgevoel, waarin zich zijn conceptie van
dualiteit en van tijdelijke éénwording met het godswezen opnieuw bevestigt.
De mystiek - aldus ongeveer Dr. W.J. Aalders in Groote Mystieken - blz. 69 - leidt
tot ‘de verflauwing en de dooding van het woord, en daarmede van alle
vereenzelviging van de godheid en de eindige (...) levensvormen. Elk woord snijdt
eene
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betrekking los...’ Hierin ligt een verklaring voor de stijleigenaardigheden van Roland
Holst. Zijn werkelijkheid is hier niet datgene, wat gebeurt, maar de wereld waarin
het zich voltrekt. Wat men met een woordspeling de inflatie, de stromende,
mysterieuze inblazing van dit proza zou kunnen noemen neemt er formeel alle strenge,
statische vormelijkheid, in den zin van het met rede en bewustzijn meetbaar
afgewogene, uit weg.
De herhaling, kort opeen, van woorden (hevig, hel, klaar, blinkend, wild, oud enz.
enz.) - waartegen een zich heldhaftig om stijlzuiverheid afmartelende Flaubert zo
angstvallig waakte - wordt hier argeloos en nonchalant bedreven. Soms als welbewust
stijlmiddel, om de monotonie der mystieke voorstellingswereld tot uitdrukking te
brengen. Maar soms slordigweg, onbewust en dan zonder expressief effect storend.
Zo (blz. 9) ‘ik zag met eenmaal die kamer’, en slechts negen regels verder ‘bleek hij
met eenmaal te zijn gekomen’. In het eerste citaat is de uitdrukking ‘met eenmaal’
nog beeldend voor den blik, die in énen de ganse kamer in zich opneemt. Maar in
de tweede aanhaling is zij bovendien nog een lelijk germanisme (‘auf einmal’) voor
‘plotseling’. Als zodanig komt zij ook elders (blz. 24) tweemaal op één pagina voor.
Een ander voorbeeld van herhaling. De schrijver gebruikt zeer veelvuldig de figuur
der ‘rhetorische vraag’ (die voor zijn proza karakteristieke vragende vorm doet echter
niet rhetorisch aan, omdat hij, evenals de vele synoniemen, het onbestemd vluchtige
en zwevende uitdrukt van de diepe maar nauw vatbare impulsies, welke hij wil
realiseren). Een enkele maal vindt men evenwel dien vraagvorm tot een repetitie
overdreven: ‘Door het onpeilbare van welke ontwerelde ruimte beschrijft welke vaste
voorbeschikte ster een baan van hard en eenzaam schitteren, al nader, naar de glazen
steilte van welk einde?’ Ik gebruikte de term repetitie met opzet. Deze term herinnert
aan zekere schoolopgaven uit een reken- of algebra-sommenboek: ‘Bereken langs
welken weg hoeveel kilometers A moet afleggen om B op welk punt in te halen’.
Een soortgelijk voorbeeld is: ‘Wat greep in? wat sloeg toen over? vanwaar?’ Ook in
de poëzie van Holst treft men dergelijke vragenreeksen herhaaldelijk aan.
De mystiek spreekt zich uit in een symbolentaal, die aan het naamloze en onzichtbare
aanschouwelijkheid geeft. Gelijk de meeste dichters was Goethe zich hiervan bewust:
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Und webt in ewigenm Geheimnis
Unsichtbar sichtbar neben dir

De mysticus Dionysius Areopagita spreekt van een stijl, ‘der aus heterogenen Zügen
zur Erfassung von etwas gänzlich Ungleichartigem und Dunklem leite’. (Hugo Ball,
Byzantinisches Christenturm, 1923). Gelijk het droombeeld komt het mystische
symbool uit de archaïsche oerlagen der ziel op. Het gehele werk van Roland Holst,
zijn poëzie inbegrepen, wordt door zulke voorstellingen beheerst. Een daarvan is de
ontmoeting - soms, niet altijd, voor den spiegel - met den dubbelganger, waarvan
reeds hierboven sprake was, de confrontatie van den dichter ‘met dien ander, hijzelf
opgeroepen dan, tot welk ander lot? of, wellicht, tot welk oordeel?’ Het is het
hoofdmotief van Kristal tegen Spiegel; eveneens - zonder den spiegel - van het reeds
genoemde omvangrijke gedicht De Nederlaag.
Ook het kristal is dikwijls een kenschetsend element in Holst's symboliek. Voor
het ideale ik, dat de dubbelganger vertegenwoordigt, treedt het op als ‘het beeld van
zijn wezen’ (blz. 10); als afschijn van het eeuwige in het gedicht Bij het Kristal (De
Wilde Kim, blz. 45).
Niet alleen bepaalde woorden derhalve, maar ook bepaalde motieven herhalen
zich in dit oeuvre eigenzinnig met de obsederende macht der steeds terugkerende
droomvoorstellingen.
De visie, ten grondslag liggend aan de eerste alinea van blz. 18 in Het Gouden
Plein kan men reeds aantreffen in het eerste kwatrijn van het sonnet Zooals violen
naar de stilte spelen.
Een inzicht in de continuïteit der motieven uit Holst's symboolwereld opent ook
de diepzinnige passage (blz. 11) waar hij, dien wij nu maar den dubbelganger zullen
blijven noemen, zich gesteld ziet tussen de wereld van het spiegelbeeld en die van
het kristal. ‘Dan, eensklaps, deed hij zijn keuze: in het kristal sloeg hij zijn blik. Kern
had kern gekozen: licht, zonder beeld, licht.’ Slaat men in den bundel De Wilde Kim
(1925) het slot van het meergenoemde De Nederlaag op, dan vindt men hetzelfde
gegeven, de noodzakelijkheid van een keuze tussen hetgeen de dichter als tijdelijk
en als eeuwig ziet:
- - - - - - - En mij, het woest verloop
des ondergangs invluchtende, snel, sneller, gingen
schaduwen volgen en gelaten, en zijn naam
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hoorde ik, en uit het oosten riep het smekend zingen
dat van den vluchtberg van de zielsbevreesden kwam,
van Golgotha, en riep weeklagend. De verlaatnen
haalden mij in, zagen mij aan - ‘de keuze! nu!’,
fluisterden zij, ‘de keuze’ en ik zag hun gelaten:
mijzelf, mijzelf; en zij verdwenen, veeg en schuw,
uiteen; en dalend naar waar ze aan mijn oog ontkwamen
hervond ik de eerste boomen der bekende streek,
het pad; de weg; 't gehucht; het leege huis; de kamer,
en de deur, die dichtwoei; 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 er voor, en toegebogen,
alsof het niet geloven kon, dat ik dat was.

De grote schoonheid van deze verzen is in dit verband niet alleen van betekenis,
omdat zowel het symbool der keuze als dat van den spiegel erin terugkomt, maar
ook, omdat zij de (negatieve) plaats doet zien, die het christelijke in deze mystiek
aanneemt.
De drie motieven, dat van de keuze, van de christelijke religiositeit en van den
spiegel, zijn verenigd in het slot van een lang gedicht, Van den Droom (1931) uit
den bundel Onderweg (1940), waarin Roland Holst in vurige, heldere, zeer
indrukwekkende verzen nog weer eens aan de visionnaire mystieke
voorstellingswereld van zijn gevoelsleven op onvergetelijke wijze uiting geeft:
Zal uw stem
die naam dan roepen, waarvoor
ik in der woorden brandgloor
van vleesch en purper en vuil
mijn leven lang mij verschuil
trotsch en vertwijfeld? zult gij
die laatste keus die het mij
bij asch en gruis
onmogelijk bleef te doen,
daar dan durven doen?
de Spiegel of het Kruis.

En hetzelfde conflict van den uit zijn eenheid met God gesloten mystiek verlangende
verraadt het einde van Het Gouden Plein: (zijn lippen) ‘rilden soms als bewogen
door een leed, dat de ver-
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nieling van zijn hart overleefd scheen te hebben, een laat leed wellicht van de ziel,
hemzelf nog nauw bewust, maar waarvan ik mij afvroeg of het hem eenmaal, ten
doode vermoeid en weerloos als een stervend kind, niet neer zou kunnen leggen bij
het Kruis, dat met de deernis van zijn open armen zoo velen den weg verspert naar
dat voormenschelijk gebied, waar hij in doordrong en dat hem uitwierp’.
Men late zich echter niet misleiden: een passage als deze wijst allerminst op een
verstandelijken twijfel of een tweestrijd in de practijk. Zij betekent voor Roland Holst
slechts een hulpmiddel tot de bewustwording van zijn mystieken gevoelsinhoud. Zij
is geen werkelijkheid doch symbool ener diepere, onzichtbare werkelijkheid. Wie
haar te letterlijk neemt, vergeet dat het er, voor een zuiver inzicht in Holst's werk,
niet op aankomt, de toevallige, individuele voorwaarden te kennen - voor ieder anders
- die hem tot de waak-trance brengen, welke hem aan zichzelf ontrukt. Roland Holst
is een dichter, geen denker, al tracht hij in zijn beeldtaal zo duidelijk mogelijk (één
keer zelfs, in de eerste zes regels van blz. 21, als het ware op een soort van
didactischen toon) door ‘voortekens’ weer te geven wat, onuitsprekelijk, spreekt
uit overluchtsche streken,
Klaar als ster in licht zou breken,
Zonder smet van taal of teeken
God in elk van ons.
(Boutens)

Het is een vergissing, in het bijzonder aan onze dagen eigen, het anders op te vatten:
onze tijd immers speurt, in de litteratuur, overal naar de onmiddellijke zelfonthulling.
Maar het postulaat van directheid in de kunst, afgezien van zijn juistheid of onjuistheid
in het algemeen, verliest zijn zin tegenover het werk van een dichter, dat alles eerder
is dan direct maar niettemin zeer onthullend is. Een door tijdsmode bepaalde
eenzijdigheid heeft een dogma gemaakt van de presentie der dichterlijke, scheppende
persoonlijkheid. Deze laatste echter ontbreekt in geen enkel belangrijk letterkundig
oeuvre, ook daar niet, waar zij zich niet vermeit in naaktlopen.
Ik heb gesproken over het verhalend proza van Roland Holst. Zijn critisch proza
(b.v. Gorter, Shelley, Leopold) onderscheidt er zich niet wezenlijk van, evenmin als
zijn beschouwelijk proza (Het Elysisch Verlangen, geschreven 1918, uitgekomen
1928;
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De Pooltocht der Verbeelding, geschreven 1930, uitgekomen 1936; Uit Zelfbehoud,
1938; Eigen Achtergronden, 1945; Van Erts tot Arend, geschreven 1946, uitgekomen
1947; De twee Planeten, 1947). Ondanks de feilloos genuanceerde taalbeheersing
van zijn extensieve gevoelsweergeving blijft de dichter als het ware aarzelend en
moeizaam beweeglijk naar expressie tasten, waar hij in volzinnen, die elk op zichzelf
een wonder van taalvermogen zijn, wil benaderen wat hem in poëzie als Een Winter
aan Zee (1937) - voor mijn gevoel stellig nog steeds het hoogtepunt van zijn hele
oeuvre - met wankelloze zekerheid toevalt. Die weifeling echter veronderstelt een
bewonderenswaardige worsteling om de zo moeilijke suggestie van het onzegbare.
Zij dwingt, bij de vertwijfelde en indrukwekkende bezetenheid der terugkerende
attributen, eerbied af. Zij betekent een voorlopig in prachtig, maar niet-gemakkelijk
veroverd proza zich baanbreken naar de ‘nog maar zoo schaarsch doorkomende
berichten’ van een rijk, dat hoe langer hoe meer als dit ons leven zelf zal beseft
worden.
Wij geven ons gevangen aan de bezwerende betovering dier eenzame eentonigheid,
welke den dichter steeds signaal was ener achterwereld, die in zekeren zin ook reeds
met deze eigen verschijningen-wereld identiek is. Een eentonigheid die,
huiveringwekkend en groots, den lezer ook meesleept in den weerkeer van bepaalde
vaste fetisch-beelden die de sleutel zijn tot dat andere - voorzover hij zich door een
natellend intellect niet aan die bedwelming zoekt te onttrekken.
Houding en terughouding zijn verloren gegaan bij het tegenwoordige geslacht. In
overeenstemming met een tijdvak, waarin op grote schaal, als het haar bij een
grijsaard, het menselijk zelfrespect uitgevallen is, heeft een babbel- en kijfzuchtige
dichtergeneratie net zo lang het weleer onbeduimelde woord persoonlijkheid in den
indiscreten mond genomen, totmen niet meer wist dat, indien ergens, de diepere
betekenis van dit begrip ligt in het algeheel, volkomen en uitsluitend verdwijnen van
den maker in en achter het werk. Zo, als J.H. Leopold het schreef:
Het antwoord en al het verweer van dezen
zal arbeid, eenzaamheid en zwijgen wezen;
dit bij zijn leven, maar na zijnen dood
dan wordt hij door zijn werken uitgewezen.
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Boven het particuliere dichterbestaan uit immers wijst de metaphysische of
transcendentale ‘doorbraak’, die het werk doet ontstaan, al hangt het verder van
iemands levensbeschouwing af, of men den grond dezer doorbraak wil zoeken in
een oerlaag van het eigen ik of in een transcendente wereld, buiten dit laatste
gesitueerd. De natuurlijke terughouding in de gestalte van A. Roland Holst berust
op het besef, dat zijn persoonlijk werk in bovenpersoonlijke momenten wortelt. Deze
geconcentreerdheid op het ontijdelijke brengt een afwijzing mede van het tijdelijke,
van den tijd. Het is geen hooghartig opgezet stelsel, dat dezen dichter van de gewone
gemeenzaamheid uitsluit.
Verstarring en egoïsme zijn inderdaad de noodzakelijke en onvermijdelijke
tegenkant geweest van een geestesgesteldheid, welke zichzelf welbewust buiten den
tijd plaatste. Ten aanzien van de ongehoord dringende en persoonlijke vragen die
onze tijd aan ons allen stelt, zou men dezen teruggetrokken en ontkennenden
levensstaat misschien met enig recht reactionnair kunnen noemen. Maar dan toch
slechts met enig recht. Op de voor hem alleen vruchtbare en juiste wijze immers,
namelijk als dichter, geeft Holst ons in zijn oeuvre wel degelijk een tijdsbeeld, en
wel in zijn verwerping zelve van den tijd. Ik hoef slechts te herinneren aan de vele
z.g. tijdpoëzie in Holst's laatste twee bundels om te doen inzien, hoezeer hij duidelijker
en onmiddellijker dan ooit vroeger gereageerd heeft tegen den tijd en Tegen de
Wereld, naar gelang de geest door de horden onder den voet gelopen werd. Dit brengt
ons tot de erkenning, dat ook voor Roland Holst geen afweer mogelijk zou zijn
geweest als er voor hem niet iets te verdedigen viel en dat, hoe dan ook, dit ‘iets’
ondenkbaar en onvoorstelbaar is buiten verband met het begrip gemeenschap.
Maar in zijn geheel beschouwd lijkt dit oeuvre een monoloog met, evenals in de
symphonieën van Bruckner, machtig georchestreerde ‘da capo's’. Deze iets gewijzigde,
uitvoerige, langzame terugkeringen van vaste thema's waarschuwen ons, dat wij hier
‘contactpunten’ vinden als wegwijzers naar het onzegbare.
Hoe aangenaam zou door de schoolmeesters de grootse, in zichzelf besloten entiteit,
welke het werk van Roland Holst is, vereenvoudigd kunnen worden gespeld, indien
inderdaad, alleen maar, het elysisch eiland - en later Troje - hier voor een met heimwee
herinnerden onaangetasten voortijd stond, den terugkeer tot welken de bezinning op
den in het kristal aange-
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staarden loop der tijden en dingen opende; de spiegel uitsluitend stond voor
zelfonderzoek en voor die achterwereld, waarin een ‘ander’ de dubbelganger is: het
door eigen Ik verraden, en nu aanklagend, deel der ziel. Een soort geheimtaal-lexicon
op de bij Roland Holst meest voorkomende attributen, liefst nog met statistische
gegevens aangevuld, zou dan de onaantastbare, in zichzelf besloten mysteriën dezer
gesteldheid tegen een gering materieel en geestelijk offer bevattelijk onder het bereik
van alle ijverigen en leergierigen brengen.
Maar zo eenvoudig is het niet. Want geen logisch of wijsgerig stelsel ligt hier als
levensbeschouwing aan bepaalde, steeds zich - ook reeds in de adjectieven - eentonig
monomaan herhalende woordzinnebeelden ten grondslag. Honderd maal gebruikt,
heeft in deze verzen een zelfde woord vaak honderd verschillende, althans iets anders
genuanceerde betekenissen. Zegt men bijvoorbeeld dat wind en zee hier veelal het
tijdruimtelijke uitdrukken, dan is daarmee nog niets gezegd, daar alles afhangt van
hetgeen op een gegeven ogenblik speciaal dit tijdruimtelijke, - telkens weer anders
- voor den dichter in het bijzonder aan gevoelswaarde en associaties vertegenwoordigt.
Geheel de scherpzinnigheid van Roland Holst's uiterst subtiel taalgevoel is dan ook,
evenals zijn onovertroffen rhythmische spankracht, gespitst op het verschillend
schakeren van gelijke, weerkerende termen, beelden en motieven. Wat onbestemd
en zwevend kon lijken, wordt zodoende zeer concreet.
De continuïteit der als motief dominerende woorden herinnert aan
droomvoorstellingen en wekt den indruk, uit archaïsche oerlagen der psyche
losgebroken te zijn. Van hier uit - een in ons land zelden aangeboord gebied - is een
werk ontstaan, dat in onze litteratuur een unieke plaats inneemt. Het berust op de
geraffineerde samenspanning van geest en gevoel tot één verblindende kracht. Zijn
schoonheid, zijn waarde als nationale cultuurschat zal misschien eerst na generaties
geheel worden beseft.
Wij moeten dankbaar zijn, dat de zelfde tijd, die veelszins tot zo vastberaden
afweer dwingt, ons levende getuige doet zijn van een zo ongehoorde overwinning
des geestes als het levenswerk van dezen vereenzaamden dichter vertegenwoordigt.
Wie in het werk van A. Roland Holst een bepaalde opgaande lijn meent te zien, moet
erkennen dat hij in Een Winter aan Zee, een hoogtepunt en een eindpunt heeft bereikt.
Een voor-
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lopig eindpunt dan. Want ik wilde niet zeggen dat Roland Holst zich niet meer kan
vernieuwen - hij is integendeel vol levenskracht - maar alleen, dat hij op deze wijze,
in deze richting, onmogelijk verder kan gaan. Dat hij iets dergelijks zelf gevoeld
moet hebben, zou men reeds kunnen opmaken uit den titel van zijn daarop volgenden
bundel. Onderweg naar de reeks van zijn overige publicaties, en terzijde daarvan,
schreef hij deze gedichten, die hij om de een of andere reden niet in zijn andere
bundels op hun plaats achtte. Er was een geschikte aanleiding ze bijeen te brengen,
toen hij er het losse werk aan kon toevoegen, geschreven na de ‘adempauze’, die op
de voltooiing van het grote, in veeljarigen arbeid tot stand gekomen gedicht Een
Winter aan Zee is moeten volgen. Een tussenspel, en misschien een voorbereiding.
Onderweg bevat 19 gedateerde en 10 ongedateerde gedichten. Van sommige dezer
laatste is het jaartal van hun ontstaan gemakkelijk te achterhalen, doordat ze gestorven
dichters herdenken of doordat men zich hun publicatie in tijdschriften herinnert. Van
de gedateerde gedichten is het oudste van 1917, het jongste van 1940. De volgorde
is niet chronologisch, maar is tot stand gekomen, volgens een voor den lezer duistere
constructie, gelijk die om onopgehelderde redenen ook den bouw, - de indeling en
rangschikking der strophen - van Een Winter aan Zee nodeloos ingewikkeld heeft
gemaakt.
Door de hierboven geschetste wijze van samenstelling is de bundel wat ongelijk.
De voornaamste oorzaak dat de oudere van deze gedichten buiten de publicatie van
het andere werk gebleven en tot nu bewaard zijn, is vermoedelijk de omstandigheid,
dat hun trant reeds enigszins de gewijzigde eigenschappen der laatste verzen
aankondigt, waarover ik aanstonds enige opmerkingen zal maken. Een enkelen keer
was hun opneming in dezen bundel niet hierdoor, en een hoogst enkelen keer zelfs
in het geheel niet, verantwoord. Een los en zangerig, van rhythme kort en van makelij,
luchtig gedicht gelijk De Zwerver en de Lente of De Stervende behoort tot een genre,
dat de dichter in zijn jeugdbundels veel beter heeft bedreven.
Bij de grotere gedichten zijn er drie, waarin de levensbeschouwing van den dichter
het duidelijkst en indrukwekkendst zichtbaar werd. Het zijn Een Pelgrim, Van den
Droom en De Uitspraak. Meer als uiting van persoonlijke ervaringen zijn Het
verdwenen Graf te beschouwen en de erotische gedichten als Lilith, Drie Dichters
en drie Vrouwen of Nachten.
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Het is - de opmerking zou overbodig moeten zijn - altijd de dichterlijke kwaliteit, en
nooit de levensbeschouwing van den dichter, welke de waarde van poëzie bepaalt.
Soms kan echter een inzicht in die levensbeschouwing ons nader brengen tot het
juiste begrip voor een werk, een begrip dat dan onontbeerlijk is om het te kunnen
waarderen. De kern der aandrift, van waaruit de poëzie van Roland Holst ontstaat
en wordt gedreven, is het mystieke beleven van een eenheid tussen het Ik en het
aanschouwde. En dit op een manier die men vergelijkenderwijs, om een term aan de
wijsbegeerte te ontlenen, transcendentaal idealistisch zou kunnen noemen.
Reeds in zijn eersten bundel is dit enigszins het geval geweest, en het is tot in
dezen laatsten altijd door zo gebleven. Het is hier de plaats niet, en ook volmaakt
onnodig, om bij de theoretische grondslagen van dit alles stil te staan: niet als denker
immers, maar met de middelen van den dichter zagen wij Holst zijn concepties
verwezenlijken. Aan deze concepties ligt ten grondslag een dualisme tussen schijn
en zijn, tussen de wereld der verschijningen en de wezenlijke. De tweespalt tussen
beide is het conflict, dat den dichter verscheurt; hun eenheid is het positieve en, als
men het zo noemen wil, mystieke element in zijn gedichten. Die eenheid en die
tweeheid hebben in sommige, geregeld in deze poëzie weerkerende zinnebeelden
hun tekens, gelijk in het vorige al is uiteengezet. In het eerder aangehaalde slot van
het gedicht Van den Droom is de spiegel, zoals herhaaldelijk in het werk van dezen
dichter, symbool voor de zelfherkenning, die essentie scheidt van wat in waan en
dwaling van het essentiële afvallig werd. Maar hier wordt voor de eerste en enige
maal het Kruis als anti-pool ervan genoemd. Deze tegenstelling vindt men later in
andere, overeenkomstige beelden steeds terug.
Ze stemt in dezen bundel o.a. overeen met die van het dier (of het lichaam) en het
wezen (of de God). ‘Waar trotsche macht stortte in 't stug puin van hun lichamen/
vlood het voortvluchtig wezen om arm onderkomen/ naar zulke als ik...’ (Een
Pelgrim). - ‘Hinderlagen/ werden gewild, omdat het lichaam erin vallen/ en zwichten
wilde (...) en het wezen heeft dit niet weersproken.’ (De Uitspraak). - ‘dat nu de god
zich aan het dier zou gaan vergeten’ (De Uitspraak). - ‘dien god, dien zijzelf niet
weet, /die roept en daagt mij uit’ (Van den Lust). - ‘aleer wij weerloos lagen waar
de god/ onthemeld zijn (...) overhand in ons nam’ (Lilith). - ‘het wezen van den
mensch zichzelf een dreigend falen/ (...) bewust mag maken...’ (Overzicht).
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Gelijk telkens in Een Winter aan Zee en door alle werken van Roland Holst verspreid,
vindt men ook in dezen bundel wederom toespelingen op den Trojaansen oorlog, als
aanduidingen van een tijd dat de mens zich nog gaaf en volledig en ongebroken
inzette; ook dit herinneren aan den groten tijd in den aanvang der cultuur heeft tot
functie, van de gebroken mensheid waar de dichter zich met zijn eigen leven in ziet
geplaatst, te ontkennen dat ze iets wezenlijks heeft. En evenals in die vorige
verzenreeks wordt ook hier die oude, suggestieve spheer van Troje vreemd doorkruist
en verbonden met de actuele gegevens en aanleidingen van het gedicht.
Het zou te ver voeren hier naar de desbetreffende plaatsen te verwijzen; of naar
die, waar men de andere vaste figuren, uit den symbolenschat van Roland Holst's
taal zo goed bekend, in Onderweg opnieuw tegenkomt. Men vindt ze hier alle terug:
het kristal en het erts, den spiegel, den geest, en ook weer de stem van den wrekenden
dubbelganger uit De Nederlaag, die iets als het geweten, of beter gezegd het
zelfgericht voorstelt. Over deze poëtische attributen van Roland Holst - die men in
zijn prozawerken, als ik het zo mag uitdrukken, nader uitgewerkt aantreft -,
diepzinnige beschouwingen te houden, zou psychologisch wellicht belangwekkend
kunnen zijn, maar voor de beoordeling van poëzie is zoiets nutteloos. De voor poëzie
gevoelige behoeft er geen afgetrokken overwegingen aan vast te knopen, noch hun
oorsprong te ontleden. Voor hen volstaat het, hun bezwerende kracht te ondergaan,
en hun onmiddellijkheid als beeld. Dat zich in de zichtbare wereld van A. Roland
Holst vast terugkerende symboolvormingen voordoen hangt samen met het mythisch
karakter, dat bij hem aan concepties als dualisme en monisme, realisme en idealisme,
transcendentie en immanentie eigen is. Wie het dwingend evocatief vermogen van
poëzie vermag te ondergaan, behoort dien samenhang niet te ontleden, en gevoelt
daartoe ook geen behoefte, wanneer de symbolen zich tot een zuiver dichterlijke
werking bepalen. En dat is hier het geval, want de dichter heeft zijn symbolen niet
pasklaar gevonden en overgenomen uit een bestaand schema, maar uit de
waargenomen werkelijkheid heeft hij ze zelf geschapen. Dit was mogelijk doordat
hij aan bepaalde voorstellingen (het kristal enz.) die voor hem een ‘magisch’ vermogen
hadden, zijn mystieke visies kon vastmaken. Zij werden door hem als het ware
ezelsbruggetjes naar de oneindigheid. Voor den lezer is het dus alleen van belang,
dat het gedicht ze dat
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ook voor hem maakt, en niet, dat ze voor hem een meer rationele betekenis hebben.
Het is voor het overige noch waarschijnlijk, noch noodzakelijk dat deze attributen
hetzelfde belang hebben voor den lezer als voor den dichter persoonlijk, die ze vond
omdat ze voor hem den schouwenden en van daaruit scheppenden toestand mogelijk
maakten.
In een passage van het omvangrijke Van den Droom worden de afstanden van tijd
en ruimte merkwaardig doorbroken door wat voor den dichter seinbeelden van het
wezenlijke moeten zijn. Daarin brengt hij enkele groten bijeen, in wier gloed en
hevigheid de godheid niet tot het menselijke lijden werd ‘gekruisigd’, maar in wier
‘spiegel’ zij achter het tijdruimtelijke onderkend wordt: zij zijn
van ouder werelden puin
de phenixen, hun taal
in verhaal na prachtig verhaal
lacht en klaagt om de vlammen heen de trots van Troje verdween,
maar de gloed niet, en Attila lacht
waar Helena van de kracht
en den dood van haar minnaars verhaalt;
strak en verteerend doorstraald
hurkt Emily Brontë en stookt
starende vuur en rook
hooger; naast haar ligt
Cordelia half opgericht
te luistren naar Gorter, die zacht
en hevig en versmacht
vertelt van den helderen mensch,
die aan een verre grens
zijn leven lang hij zag staan;
anderen nog liggen aan...

De godheid maakt zich ook kenbaar in ‘heimwee, het ontoereikende’ (blz. 7), ‘oud’
(blz. 9), ‘verduisterd’ (blz. 43), ‘en groot’ (blz. 50) heimwee, dat van achter alle
dingen der wereld telkens weer opduikt (blz. 36, 42). Het is een herinnering aan een
primordalen oertijd, voortijd (twee woorden die herhaaldelijk in Roland Holst's
poëzie voorkomen), aan een stilte (b.v. blz. 5, 17). Een stilte achter het leeg rumoer
van hen, die voor enkel ‘ziel’ of ‘hart’ (blz. 31), voor ‘brein’ en ‘geest’ of ‘leuzen’,
het ‘wezen’ vergaten en verrieden.
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De behandeling van het woord door Roland Holst is een aanwijzing, dat zij meer op
den klank, het gehoor, dan op het gezichtsbeeld is gericht. Wat de auditieve dichters
meestal van de visuele onderscheidt, doet zich ook bij hem voor: de schouwende
bezinning op een ideeënwereld overheerst waarneming en ervaring, de overspiegeling
is sterker dan de weerspiegeling. Van die beschouwelijkheid is de dreiging van een
ophanden ondergang, een wereldschemering, het centrale gevoel gebleven. Een
gevoel, dat niet speciaal in dezen tijd zijn ontstaan vindt, maar dat ook aanwezig is
in alle vorige bundels. Het uit zich steeds in gelaten trots, zonder een zweem van
zelfbeklag, en als het ware positief. Als besef namelijk, dat die ondergang voorwaarde
is van de wrekende overwinning van het ‘wezenlijke’, die zich over de mensen, maar
buiten hun toedoen, zal voltrekken.
In dezen zin moeten ook de Enkele Tijdgedichten, een zestal, worden verstaan. In
Memoriam Slauerhoff en Ook Marsman, hoewel niet in die afdeling opgenomen,
zou men daarbij kunnen rekenen. Deze beide behoren niet tot de sterkste gedichten
uit dezen bundel; het slot van een strophe uit het laatstgenoemde - ‘Maar wellicht is
daarmee /ook terecht/ niets gezegd’ - is niet geheel op het peil van A. Roland Holst.
Ed. Hoornik, in zijn Inleiding tot de bloemlezing Twee Lentes, verklaart dat ‘zelfs
de buitenwereldsche A. Roland Holst werd aangetast door een realiteit, die den meest
verholen droom niet gedoogde’. Deze opvatting lijkt mij verkeerd. Juist zijn
Tijdgedichten zijn een verweer van den droom tegen de werkelijkheid. Zij wijzen
den tijd af, ongetwijfeld; maar zij wijzen in den grond niet zozeer den tijd af als het
tijdelijke. In zover vormen zij een eenheid met den verderen bundel en het gehele
overige oeuvre.
In het geheel van dit oeuvre is Onderweg opmerkelijk omdat zich - afgezien van de
unieke vernieuwing in Een Winter aan Zee - hier technisch enige verandering heeft
voorgedaan. Een verandering die niet uitsluitend van de laatste jaren hoeft te dateren
daar het, gelijk ik reeds betoogde, waarschijnlijk lijkt, dat de vroegere gedichten,
waarin die ietwat gewijzigde techniekzich aankondigde, zijn blijven liggen tot ze in
dezen bundel bijeengebracht zijn. Wanneer ik hieronder over vroeger werk spreek,
is dan ook niet een chronologie, maar vroeger gepubliceerd werk (met uitzondering
van Een Winter aan Zee) bedoeld.
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Op dezelfde wijze als bij het intellectuele type van romanschrijver de psychologie
dikwijls eerst langs den weg van ontledende inzichten tot gevoelsontvankelijkheid
komt, was het met Roland Holst vroeger vaak zo, dat hij slechts via zijn algemene
levensconcepties (waarover hierboven is gesproken) geraakte tot de concrete
ervaringen, de bijzondere, afzonderlijke aspecten van de zichtbare wereld. Dat is
thans minder het geval. In de twee bovengenoemde herdenkingsgedichten, in
gedichten als Drie Dichters en drie Vrouwen II en III, voorts b.v. in Drie dichters
en de Oorlog I, is reeds dadelijk bij den aanhef het exacte voorstellingsbeeld of de
gegeven situatie dwingender en dominerender gesteld, dan we bij Roland Holst
gewoon waren.
Er is meer. De door den dichter welbewust verkozen (of aanvaarde) eentonigheid
van vroeger berustte op den weerkeer van vaste attributen uit zijn poëtische taal. Ik
bedoel ditmaal niet de magisch werkende symbolen, waarvan hierboven telkens
sprake is geweest, maar die ‘repeterende’ woorden welke voornamelijk werden
ontleend aan de spheer der natuur (wind, water, zee, sneeuw enz.) of aan die van het
gevoel (oud, woest, ritselend, hoog, bevleugeld enz.) Deze eentonigheid, die wel
groots was maar toch teveel dwong tot een aanhoudend schakeren van denzelfden
toon en kleur, is in dezen bundel wel niet verdwenen maar aanzienlijk verminderd.
De schikking der woorden is daardoor thans belangrijk verrassender. Een verbinden
van tegenstellingen heeft door gedurfde saamvoegingen het element van het
onverwachte versterkt. Hiermee hangt samen een nog nauwkeuriger concentratie op
het enig-juiste adjectief: deze lyriek, hoe vreemd het ook lijkt, ontleent haar
schoonheid voor een groot deel aan een kunstig, precies en scherp formuleren van
zielstaten.
Een door mij reeds genoemde kenschetsende eigenschap van het vers van Roland
Holst heeft zich hier nog versterkt. Het is het wegwerken of althans dempen van het
rijm in enjambementen zo vloeiend, dat ze den rustduur achter den versregel
verkleinen en daardoor den stromenden volzin meer nadruk als geheel geven. Vooral
in de zesvoetige verzen wordt dit soort van enjambement met roekeloze onstuimigheid
toegepast, waarbij bovendien de gebruikelijke caesuren binnen het vers ten zeerste
worden vermeden. Ik ken geen alexandrijnen in onze taal waarbij de vanouds deze
versmaat aanklevende vaste dreun zo volkomen afwezig is, als bij die welke Roland
Holst - te beginnen met De Nederlaag in De wilde Kim - heeft geschreven. Men
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heeft nauwelijks nog de gewaarwording, alexandrijnen te lezen. Voorts treft een
toenemende neiging tot een even sierlijken als streng gesloten strophenbouw, die de
zich languit uitstortende volzinnen in evenwichtige afgewogenheid opvangt.
Een zeer verfijnde technische vernieuwing, voorbereid door het meerdere nuanceren
waartoe weleer de meer monotone schrijfwijze den dichter dwong - zie de
desbetreffende opmerking hierboven -, is het verschuiven van de gebruikelijke
woordbetekenissen. Ze worden niet opgeheven maar, om zo te zeggen, bijgeladen.
Roland Holst schikt ze in een ander dan het overbekende perspectief, zodat ze door
hun gewijzigde verbindingen aan de ermee samenhangende woorden en zinsdelen
de aandacht door een onvermoede trefkracht, speels of hevig, verhelderen.
Meer dan anders vertoont hier deze poëzie een van haar schoonste uitwerkingen
in de dikwijls grandioze inzetten waarmede de afzonderlijke gedichten aanvangen:
‘Nu de wereld u niet meer wil/ - en zij liegt, zegt zij van wel -’ - ‘Wat wonder, sinds
dit brein zich afgeeft met de wereld’, - ‘Ligt ergens nog die helm? en dat kuras,
/bestaat het nog?’ - ‘Waar bleef de Schoonheid? - Zij, die boeken halen’, - ‘Wereld,
die Pharao verdorde/tot Rockefeller...’ - ‘oen de eeuw begon met het afnemen van
den geest’ - enz.
Veelal is de romp van het gedicht ingevat tussen een dergelijken aanhef en een
naklinken, uitruisen, in de atmospheer van een natuurgevoel, dat hierdoor als de
duurzame, maar eerst dan zichtbaar geworden achtergrond van het gedicht ervaren
wordt, en merkwaardigerwijze tegelijk enigszins als een soort van slotclimax werkt.
In De Uitspraak is de waarneming van de wereld der verschijningen overal geheel
met de dramatische gemoedsbeweging vervlochten; men zou kunnen zeggen dat de
bedoelde achtergrond daar aanhoudend zichtbaar blijft. Maar in gedichten als Het
verdwenen Graf en Lilith is het juist het slot, dat het door mij geschetste effect
teweegbrengt.
Een proces, dat in Een Winter aan Zee, met zijn beknopte, saamgedrongen,
stylistische eenheid zijn uiterste stadium bereikte, kan inmiddels ook als de meest
typerende trek van Onderweg worden beschouwd. Het is dit, dat de lange, lenige lijn
der beweging van den zin in deze poëzie figuren schrijft, die, sinds ze naar voren
kwamen uit de ‘grisaille’-werkwijze van de vroegere publicaties, gewonnen hebben
door een hoekiger en omlijnder uitdrukkingskracht. Reeds hierdoor zijn deze verzen
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gemakkelijker te benaderen dan - nog daargelaten het compacte Een Winter aan Zee
- die voorafgegane bundels. (Ik maak een uitzondering voor de voorlaatste strophe
van Overzicht, waarvan de algemene verstaanbaarheid aanmerkelijk groter zou
worden als een komma achter den vierden regel de bedoeling zou verhelderen).
Als gezegd, kenschetsend maar niet wezenlijk is voor Holst's oeuvre dat de dichter
de metaphysische projectie van zijn eigenlijke zelf vaak vindt in een soort
persoonsverdubbeling: een figuur die vertegenwoordigt, wat hij had kunnen worden
als hij niet was afgevallen van zijn oorspronkelijke, zuivere zelf en die zich heengered
heeft naar een overwerelds Elysium, maar soms nog met het wrevelig verwijt van
een verlatene zich komt vertonen. Dit speelt zich meestal af in een ruw Noordelijk
landschap, doorvlaagd en eeuwig geteisterd van zee en wind en regen. Hiermede
wordt een ruimtelijkheid gesuggereerd, zo weids, dat zij tevens de onwezenlijkheid
van alle ruimte moet aangeven en een continuum waarin ook het tijdsbesef te niet
gaat. In die wereld, doorvlaagd van oud licht en eeuwenlange kuststormen, werd de
brand van Troje's ondergang in de met de jaren steeds toenemende apocalyptische
gevoelens van den dichter het zinnebeeld van de verwoesting onzer Europese
geesteswereld, waar allengs de ziel geknecht en ondermijnd werd door het brein.
Groots en somber wordt in deze visioenen de over ons werelddeel voltrokken steile
neergang opgenomen en gerechtvaardigd in dien ouden doem, waarin met Helena
voor ons een wijkplaats van de schoonheid definitief verloren ging.
In die wereld, wat Roland Holst's proza aangaat vooral uit Oud-Keltisch
sagenmateriaal geweven, beheerst door de Spengleriaanse ondergangsgedachten van
een geestesaristocratie, die met den ‘opstand der horden’ de levensmogelijkheid voor
een schoner mensheidsbestaan verloren zag; wars van humanitaire illusies;
vereenzaamd en teruggetrokken op het laatste bolwerk der ziel met in de oren het
eeuwig gedruis van de kuststranden der Noordzee, ademt de dichter in de barre spheer
van verenkeling, waar alleen de moedigsten, sterksten en grootsten nog maar kunnen
ademen.
Want onvruchtbaar en koud als een uitgestorven maanlandschap zou het schier
ontvolkte leven dezer liederen zijn, als zij niet van een zo boven allen twijfel zeer
groot dichter waren. Niet de ideeën, niet de gevoelens van Roland Holst geven aan
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zijn poëzie die onvergelijkelijke waarde in het beeld onzer letteren, maar de levende
en grootse toon, waarmee ze zijn bezield. Een toon, van eeuw tot eeuw onmiddellijk
herkenbaar, omdat alleen de weinige allergrootsten, de bezetenen, de gegrepenen,
de zieners hem doen horen. Zelden en onvergetelijk en onvergankelijk. Enkelen,
enkelen...

Echt niet aardig...
Het is, menselijk gesproken, niet aardig van A. Roland Holst dat hij voor John
Radecker's monument op den Dam een tekst heeft gemaakt die voor den gewonen,
eenvoudigen man zo onverstaanbaar is als Sanskrit. Hij had het gewende spreken uit
een eigen gedachtenwereld hier eens voor één keer moeten laten varen voor het
spreken tot anderen, d.w.z. tot die naamloze en litterair ongeschoolde
honderdduizenden die langs dit monument zullen komen en zijn tekst lezen. Dit
gedenkteken betreft regelrecht gebeurtenissen waarbij millioenen landgenoten ten
nauwste waren betrokken en niet alleen een intellectuele elite. Het was harteloos,
daarmee bij het maken van den tekst geen rekening te houden. Kon of wilde Holst
dat niet, dan had hij beter de opdracht niet kunnen aanvaarden.
A. Roland Holst is een van onze allergrootste dichters. Maar de vraag is niet, moet
niet zijn, of de door hem gemaakte tekst op een hoog peil staat en zelfs niet of hij op
zijn peil staat. De zaak is alleen dat deze, misschien philosophisch niet houdbare,
maar al ware dat wèl zo, in elk geval voor de brede lagen van het Nederlandse volk
bestemde persoonlijke uitspraak, op dit nationale verzamelpunt misplaatst is. Hier
had geen litteratuur moeten staan die in de eerste plaats litteratuur is, maar een voor
ieder begrijpelijk, diep menselijk woord. Dat de dichter Roland Holst zo weinig
gevoel voor de gewone voorbijgangers heeft gehad, dat hij heeft geweigerd, voor
één keer - goed, uit zijn erkende en bewonderenswaardige hoogte, maar dan toch tot
hen, dus zo begrijpelijk mogelijk voor de eenvoudigen, - te spreken, is rondweg
harteloos te noemen en een treurig blijk van de versplintering van onze cultuur. Het
strijdt bovendien met den geest, waarin Rädecker zijn grootse werk heeft ontworpen.
De oom van den dichter - Prof. Richard Roland Holst - zou zich dien beter hebben
ingedacht.
Deze tekst heeft dan ook in de pers nogal wat deining veroorzaakt. D.A.M.
Binnendijk nam het in het Alg. Hbld. op voor den belaagden ‘mytholoog Roland
Holst’, die ‘niet meer wordt
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verstaan en de wrevel wekt van de gejaagde menigte, die zich de moeite van de
bezinning ontzegt’. Maar dit is toch wel een eenzijdige voorstelling van zaken. Hij
beroept zich dan op het proza van Tacitus e.a. Dat is de kwestie van een geheel
verkeerden kant zien. ‘De moeite van de bezinning’ en elke andere moeite mag men
vergen voor een bijdrage in een tijdschrift of een verzenbundel of een prozaboek:
een ieder is vrij dat te kopen en in zijn vrije tijd te bestuderen, of het ongelezen te
laten als het hem geen belang inboezemt. De tekst op een openbaar nationaal
gedenkteken als dit echter moet geen ‘moeite’ kosten maar voor elken voorbijganger
toegankelijk zijn omdat hij elken voorbijganger aangaat. Aan de hand van dien tekst
geeft Binnendijk in bijna een halve extra-brede kolom een scherp intelligente
verklaring van het vrijheidsbegrip bij Roland Holst, zoals het uit diens inschrift
spreekt. Hij ziet niet in, dat dit inschrift reeds veroordeeld is doordat het zulk een
intelligente, intellectuele, intellectualistische explicatie nodig heeft.
Een andere literator, in een wederwoord in het zelfde dagblad, vraagt dan ook
terecht: ‘is deze problematiek hier ter zake?’ Waar Binnendijk vooral de ‘idee der
vrijheid’ als inspiratiebron tot haar verwezenlijking in den aangebrachten tekst
belichaamd vond, daar zegt zijn tegenschrijver over de burgerlijke (lees: individuele)
en de volksvrijheid o.i. terecht: ‘dat deze vrijheid ook maar relatief is, geen mens
met gezond verstand ontkent dit. Maar in het leven van een volk staat zij gelijk met
een positief begrip. Iedereen weet van deze vrijheid, vooral op het ogenblik dat zij
verloren gaat. Voor de omschrijving van deze vrijheid bestaat geen behoefte aan een
stukje cryptisch wijsgerig-lyrisch proza.’
In het dagblad Trouw vond ik voorts nog een niet onbelangwekkende critische
analyse van den gedachtengang der in ‘vage religiositeit’ verdronken ‘orakelspreuk’
van Holst op het Nationale Monument op den Dam te Amsterdam. Maar dit alles
betreft niet de kern van wat wij willen betogen.
Die kern is dit. Voor den werkelijk voornamen mens is diegene, tot wien hij zich
richt, iemand die voor hem bestaat en wiens wezen hij zich op dat moment voorstelt.
Met den adel van den eenvoud. Het is onaardig en onhartelijk, dat Roland Holst dit
uit het oog heeft verloren.
1933; 1956
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Pro en contra Walschap
Het zal wel niet zo veel voorkomen, dat een jong auteur met korte tussenpoos achter
elkaar vijf romans schrijft, en dat het alle meesterwerken zijn. Met Gerard Walschap
was dat het geval; hij toonde zich in deze romans een van de grootste auteurs dien
wij kennen.
Gelijk men bij het kijken naar de spannende verrichtingen van een koorddanser
soms den heimelijken wens nauwelijks onderdrukken kan, dat de man van het touw
zou afduikelen om maar aan die den geest al te dwingende verbijstering van zijn
verrichtingen een eind te maken, zo ontstond na elk van de phaenomenale boeken
van dezen schrijver de verwachting, dat het volgende nu misschien wel vanzelf iets
zwakker zou zijn en, van gematigder qualiteit, zich onmogelijk op diezelfde hoogte
zou kunnen handhaven. Zij bleven echter alle onveranderd op het peil, dat den lezer
tot een algehele, bevrijdende maar dikwijls tevens smartelijke overgave noodzaakt.
Walschap schrijft niet over de werkelijkheid: hij geeft er een uittreksel van. Dat
is op zichzelf nog niet zo iets uitzonderlijks; wij hebben zeer goede en
belangwekkende stalen van gedrongen, zakelijk proza, b.v. in het oeuvre van Revis
en Bordewijk. Het is dan ook niet zijn beknoptheid, maar de aard van zijn
beknoptheid, die bij Walschap ongeëvenaard is. Zij geeft niet alleen de tekening
(descriptie) en ook niet alleen de beweging (actie), maar zij geeft een derde, dat uit
een volkomen samengesmoltenheid van deze beide bestaat. Geen experiment meer
is zijn stijl - gelijk bij velen zijner generatie-genoten -, geen afgedwongen wilsobject,
maar een organische eenheid. Welke dan misschien geen natuur is, maar eerst recht
voor geen grein onnatuur; eerder een tweede natuur. Een gewoonte dus? Veel meer
dan dat: een, zich steeds vernieuwend, scheppen. Elk boek, elk hoofdstuk, elke zin,
elk zinsonderdeel is bij Gerard Walschap volledig. Volledig zijn is niet: alles schrijven,
volledig zijn is: zo schrijven, dat alles aanwezig is. Die zeldzame kunst verstaat deze
auteur als maar heel weinigen. Zijn romans, waarin juist de zo snelle overzichtelijkheid
merkwaardigerwijze sterk de traagheid van den groei en ontplooiing der zo
samengestelde persoonlijkheden en levens doet gevoelen, zijn, ik wees er op, van
deze laatste een verkorte weergeving, waarbij, gelijk in de tekenkunst, dit verkorte
het perspectivische zien mogelijk maakt. Hij gaat eigen wegen; wat hij doet is van
hem-
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zelf, en is nieuw. Het is geen ontlening aan, maar verrijking van dezen tijd.
Hoe meer ik mij in het werk van dezen Vlaming verdiep en hoe meer ik het in zijn
geheel beschouw, des te meer kom ik tot de overtuiging, dat ik mij, nu en vroeger,
niet onbezonnen door mijn geestdrift heb laten meeslepen, maar dat dit groots en
machtig oeuvre, voorzover men dan ooit over een tijdgenoot kan oordelen, van nog
niet te schatten betekenis moet worden geacht. Men is nu eenmaal gebonden aan het
uitsluitende vertrouwen in eigen, subjectief oordeel, en mij geeft dit de, uiteraard
alweer subjectieve, zekerheid, dat die betekenis van doorslaggevende waarde is voor
onze hedendaagse letterkunde zowel als voor hetgeen daarvan in de toekomst zal
blijven leven. Deze belangrijkste der jongere Vlamingen is tegelijk een Europeeër.
Dit laatste vooral ook, omdat hij overal boven het schilderachtige, anecdotisch
gewestelijke uitkomt, ondanks het zeer Vlaamse van zijn werk.
Dat Vlaamse bestaat in het diepe begrip voor de eigenaardige geestesgesteldheid
zijner landelijke personen. Met een droge en harde ironie, die overgegeven ernst niet
uitsluit, tekent Walschap het bekrompen en toch vaak zo diepzinnige denken en
voelen van dit milieu, waar deze gepijnigde geesten, wier in den grond vooral sexuele
moeilijkheden als in een broeikas tot onevenwichtigheid gekweekt worden, door hun
conflicten heen en weer worden geslingerd. Onbewogen en koel, met iets van de
bijkans sadistische wreedheid en haat waarmee Eric von Stroheim zijn
bewonderenswaardige films over het oude Oostenrijk maakte geeft Walschap, zonder
één groot woord, zonder iets van pathos of sentimentaliteit, zijn beklemmende visie
op deze ontredderde en deerniswaardige mensen. De zeer speciaal Vlaamse en zeer
speciaal katholieke karaktertrekken van zijn gegeven, evenals de pathologische aard
daarvan, hebben nergens, onder zijn kunstenaarshand, geleid tot de verbijzondering,
die dit werk zou beperken tot een nationaal, godsdienstig of psychologisch afgesloten
terrein. Het is hierom, dat ik meen van een Europese betekenis te mogen spreken.
Min of meer psychotisch of althans pathologisch getinte gemoedslevens, alsook
het gewestelijk en boerenkarakter, ziedaar de elementen welke, aan al Walschap's
werken gemeenzaam, daarin alle door een eminenten en gespannen greep op de stof
tevens tot wijder draagkracht en algemener geldigheid worden
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opgeheven. Het anecdotische en schilderlijke van het genre leek, vóór Walschap,
aan zulke veralgemening in den weg te staan. Bij hem bleven zij gehandhaafd zonder
er enig bezwaar voor op te leveren, en hij vindt hierin, maar op ander plan en in
anderen gevoelstoon, wellicht alleen een Ramuz naast zich.
Er is in dit werk een ijskoude, kurkdroge, keiharde humor, een schrille,
onbarmhartige en eigenlijk huiveringwekkende humor. Zonder effectbejag of nadruk,
ongelooflijk geserreerd van vorm, hardvochtig en ongemoedelijk door het concrete,
scherp realistische zien dat aan het in het registreren van lijden zo getrainde
katholicisme wel vaker eigen is. Een humor, bij alle wrangheid geraffineerd geestig
en geheel enig in zijn soort.
Deze door zijn naaktheid bijna niet meer menselijke, deze mathematisch nuchtere
en nuttige stijl vervult misschien het zuiverst de functie van meedelen. Zo direct is
hij, zo uitsluitend op efficiency, op de grootst mogelijke nuttigheid gericht, dat hij
die indrukwekkendheid en schoonheid verkrijgt, die sommige moderne
ingenieursconstructies vertonen. Dit proza geeft in zulk een mate het gevoel van
noodzakelijkheid, dat het als een bevrijding werkt. In een schrijfwijze als deze ervaart
men, hoezeer de kunstenaar schepper van orde uit chaos is. Nooit verrast en steeds
verrukt volgt men er de eenvoudige, in haar glashelderheid diep bevredigende
structuur van. Naast deze primitief schijnende soberheid en doorzichtigheid lijkt het
proza van de zakelijksten onzer jongste auteurs, Revis, en Bordewijk in zijn vroege
werk, opzettelijk, uitbundig, geforceerd en schier lyrisch.
‘Hij gaf haar met den loop van het pistool op haar opgeheven gelaat, dat het zijne
bijna raakte, twee met al zijn kracht toegebrachte slagen. Zij wankelde en viel, blind
door het bloed, dat uit een diepe wonde aan haar voorhoofd vloeide (...) Het was een
ijzingwekkend schouwspel om te zien. De moordenaar wankelde naar den muur,
hield de hand voor zijn gezicht, greep een zwaren knuppel en sloeg haar dood.’
Dit is de beschrijving van den moord, door Bill Sikes gepleegd op het meisje
Fanny, en toen ik als schoolknaap Oliver Twist las, was het misschien deze passage,
die den diepsten indruk op mij maakte en mij het meest bijbleef - het einde van het
47e hoofdstuk. Tracht ik mij er nu achteraf rekenschap van te geven, waaraan deze
enkele regels hun onuitwisbare kracht van suggestie ontleenden, dan schrijf ik deze
niet toe aan het gruwelijke van het geschilderde tafereel (ik las behalve Dickens ook
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Nick Carter en was dus, om zo te zeggen, bij moord en doodslag als kind tehuis),
maar wel aan de verbluffende reserve en soberheid van stijl, welks zakelijk meedelen
dubbel trof midden in den ietwat gemoedelijk breedvoerigen en rhetorischen
schrijftrant van den groten romanticus.
De diepe kloof tussen de gewone wijdlopigheid van toen en het stellen van een
modern voelend auteur komt aan het licht, als men nagaat dat de taal van een
Walschap - die voortdurend even vreselijke feiten te vermelden heeft - zonder
onderbreking dezelfde gedrongen onopgesmuktheid vertoont als die mij, in haar
incidentele uitzonderlijkheid, vijfentwintig jaar geleden door haar contrastwerking
zo bijzonder aangreep. Wat voor den oudere een exceptie was, is voor den tijdgenoot
een natuurlijk element geworden.
Tijdgenoot is Walschap dan ook in den zin van deze definitie, die ik dezer dagen
las: ‘Zeitgenossen sind Genossen die nie Zeit haben’. In klein bestek, als het ware
om tijd te sparen, beknopt samengedrongen, hebben zijn romans zich, voor den
haastigen, nuchteren lezer van onze dagen, op een laconiek uittreksel van het essentiële
gericht.
Schijnbaar is Gerard Walschap verwant aan den Fransen schrijver Julien Green,
met wien hij de voorliefde voor het pathologische gemeen heeft, soms op het
romantisch drakerige af. Maar Walschap is een veel geserreerder verteller, zijn
middelen zijn veel eenvoudiger en geconcentreerder: in tegenstelling met Green is
hij nergens ontledend, doch steeds synthetisch. Hij doet daardoor hedendaagser aan,
en het dwingt grote bewondering af, dat ondanks deze beheerste summierheid van
techniek een uitgebreide groep bijfiguren, heel de Vlaamse omgeving van het
dorpsmilieu, zo duidelijk, gedifferentieerd en scherp zichtbaar, zonder iets dat naar
descriptie zweemt, bij hem tot bloedwarm leven vermocht te komen. Beschouwt men
zijn eerste drie romans als een geheel, dan kan men aan hun karakter van
familiekroniek eerst recht ervaren, met hoeveel moderner en nieuwer werkwijze hier
een niet geringer rijkdom en volheid werd verkregen dan in de beste der bekende
oudere ‘fleuve’-werken van dit slag.
Terwijl Gerard Walschap niet uit de plooi komend laconiek is en een strakke
eenvormige afgemetenheid bewaart, weet hij te sterker te ontroeren door de volledig
indringende wijze waarop hij, in enkel vertellenden toon, de menselijke karakters en
zielsbewegingen met wijze kunstenaarsintuïtie weet te doorgronden.
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Nooit spreekt hij over zijn personen; neen, hij laat hen zien; hij vat het wezenlijke
der, altijd recht uit hun aard komende, gebeurtenissen in de kern samen, en hij
overtuigt ons. Want het geheim van zijn verhaaltrant is dat wij elk woord, dat hij
zegt, onmiddellijk geloven.
In Trouwen is veel van de natuur, en van de wijsheid van het landelijke volk,
gezond en het leven aanvaardend. Het zijn nog dezelfde op- en neergangen van de
voorafgaande trilogie Adelaïde, Eric, Carla, maar van grotere hoogte lijken ze kleiner,
tot overzichtelijker eenheid samengesteld. Tegenover de duistere driften staan hier,
uit dezelfde levensbron gekomen, de helende krachten: ‘de oude dingen van het
leven, huwelijk, liefde, geboorte, geluk, tegenslag, rechtschapenheid, werk’. Maar
de vroomheid moraliseert er niet: waar de gedachtengang moraliserend wordt,
geschiedt dit met bijtende ironie. Er behoort inderdaad moed toe, het vrome en het
rechtzinnig bigotte volkomen gescheiden recht tegenover elkaar te stellen, gelijk
Walschap dat doet met een ironischen spot, zo vlijmend en zo fijn tevens, dat duizend
betogen daarmee vergeleken hun uitwerking missen. Waarbij zelfs een Willem
Elsschot uitdrukkelijker, goedaardiger en onschadelijker lijkt.
Het waarnemingsveld van den auteur intussen, ik wees er reeds op, is in Trouwen,
bij zijn vorige romans vergeleken iets veranderd. De grote omspanning van het
groepsleven der familie, der generaties en van het dorp, getuigend van den
synthetischen, constructieven blik van dezen kunstenaar, is onveranderd gebleven.
Maar de spheer rondom de personen is misschien iets gedistantieerder en daardoor
- dan ook uitsluitend daardoor - verzoenender voor het gemoed. Een verschil met
vroeger is ook, dat de zielestrijd der karakters niet meer uit de moraaltheologische
begrippen van zonde, schuld, boete en straf voortkomt, maar deze te buiten gaat door
een op de menselijke natuur zonder meer staanden grondslag. De daaruit opwellende,
schier mystieke vroomheid staat in den roman herhaaldelijk in tegenstelling tot de
misvatting van de officiële, autoritair kerkelijke lezingen der feiten: de relazen van
de lagere geestelijkheid, tientallen jaren na dato, die dus slechts de mondelinge
dorpsoverleveringen der publieke opinie vertegenwoordigen omtrent gebeurtenissen,
die zij alleen van horen-zeggen vernam en waarvan zij gang noch oorzaak ook maar
enigszins vermocht te overzien. Het is deze antithese - vergelijkbaar met de eironeia
der Griekse tragedie waarbij de toeschouwer (hier: lezer)
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weet, wat den speler nog onbekend is - die niet in de laatste plaats zulk een snijdend
en honend effect geeft aan des schrijvers schampere visie. Een visie, welke in dezen
roman intussen een in laatste instantie troostrijke en harmonische oplossing vindt
als reeds de slot-bladzijden van het overigens in hetzefde jaar, 1933, verschenen
Carla in zekere mate brachten.
De morbide factor in de door dezen auteur tot leven geroepen wereld is er een
onmisbaar, dienend en harmonisch verweven bestanddeel. Steeds meer, in elk later
werk, wordt het gemarteld demonische, het broeierig onevenwichtige van zijn
hoofdfiguren, zonder de conventie van een traditionneel of moraaltheologisch conflict
tussen ‘goed’ en ‘kwaad’, als organisme in een ondeelbare totaliteit met de mystieke
natuur ener oppermachtige menselijke goedheid samengesmolten. In deze zonder
uitzondering prachtige vijf romans wil ik niet naar een aesthetische graduele
ontwikkeling speuren: de ontwikkeling is psychologisch. Adelaide is de ondergang
door het bloed, Eric de ondergang door den geest, Carla de redding door de liefde,
Trouwen het eeuwigheidsaspect der aardse liefde. Celibaat heft van diezelfde liefde
de vergankelijkheid op in de regressie ener, natuurlijk blijvende maar mystieke
bewustzijnswijziging welke men, al naar zijn gezichtspunt, naar believen vernauwing
of verwijding kan noemen.
In Celibaat handhaaft zich Gerard Walschap's scheppend vermogen van den
aanvang tot het einde. Het is voorbeeldeloos, in hoe kort bestek Walschap niet alleen
een karakter, maar iets zo samengestelds als de betrekking tussen verschillende
karakters volledig zichtbaar weet te maken. Deze psychologische stenografie is b.v.
bijzonder treffend toegepast in de enkele bladzijden in den aanvang, waar de
verhouding van André, den hoofdpersoon, en zijn moeder is genoteerd. Hier is geen
overtollig woord, en toch, niets ontbreekt. Wat in de bladzijden lange ontledingen
der psychologische litteratuur van vóór den oorlog moeizaam werd benaderd, lijkt
al heel ontoereikend naast de synthetische samenvattingen, die Walschap's werk
geeft. Niettemin zijn dat nergens dorre schemata: nergens heerst het abstracte begrip
over de levende, aanhoudend aan de sprekendste werkelijkheid ontsprongen
waarneming.
Zeldzaam is de gedrongen uitdrukkingskracht, waarmede in niet meer dan drie
zinnetjes heel een situatie wordt getekend in het begin van het vierde hoofdstuk,
waar André te Leuven bij zijn pas uit de Congo gerepatrieerden oom en stieftante in
huis
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is gekomen. De oom heeft zich daar zo juist, in een nieuwe woning, geïnstalleerd:
‘Het eerste dat hij kocht was een auto en het eerste dat hij overreed een kind. Daarom
vergezelde zijn vrouw hem niet meer. Ze sliep dan tot elf uren en kwam in lossen
peignoir André een sigaret vragen’. Laconiek en wrang, is deze mededeling van een
beginnende complicatie doeltreffender, in haar korte, spitse bewoordingen, dan de
uitvoerigste omschrijvingen in een trager relaas zouden zijn.
En deze stijl is kenschetsend voor Walschap's gehelen trant van romanschrijven.
Hier zijn feiten, gebeurtenissen en dingen vastgelegd met de precisie van een
einduitkomst, waarbij de omslachtige berekeningen, waarvan zij het resultaat is, als
‘klad’ konden achterwege blijven.
't Lijkt onmogelijk om met minder woorden meer te zeggen.
Het is ongelukkig genoeg, maar teveel lezen stompt af. Wie week in, week uit talrijke
boeken uit professionnelen plicht heeft door te werken, verliest de gemakkelijke
ontroerbaarheid tegenover litteraire emoties. Gewoonte en routine maken zijn reacties
tot iets werktuiglijks, dat het treffende meer doet registreren dan ervaren. Wel groot
moet in die omstandigheden de kunst zijn van een auteur, die steeds weer opnieuw,
door deze beroepsverminking heen, diepe aandoeningen vermag op te wekken. Gerard
Walschap is zo iemand.
Zijn Mensch van Goeden Wil is de roman van den boerenzoon Thijs Glorieus, die
van zijn vroegste jeugd af, zonder te transigeren, in denken en doen volkomen wordt
overheerst door zijn dorst naar rechtvaardigheid. Geen programma is dit, geen opzet,
of overleg, maar het is hem een noodzaak even natuurlijk als ademhalen. Het zien
van onrecht maakt hem ziek.
Dat zo iemand voorbestemd is om veel te lijden, spreekt vanzelf. Meer dan op dit
lijden laat deze roman echter den nadruk vallen op zijn strijd, zijn trouw en kracht,
en daarmede in vele opzichten zijn bereiken. Thijs is intelligent: een Don Quichotte
noch een passief dromer. Door zijn behoefte, de zwakken en vervolgden te
beschermen, en gebonden door een kinderlijken eed aan een stervende boerin, huwt
Thijs van haar dochters niet met Rosa, die hij liefheeft, maar met de onnozele Let,
wier geest achterlijk is gebleven.
Voordien is Rosa, het moede geworden op Thijs te wachten, die, te scrupuleus om
met de rijke erfdochter van Walhoeve te trouwen, in Brussel een zelfstandig bestaan
zocht te veroveren,
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met een ander in den echt getreden. Na de onmiddellijke ontgoocheling en in de
hoop, Thijs terug te winnen, schiet zij haar echtgenoot neer; bij gebrek aan bewijs
wordt zij vrijgesproken. Na een korten tijd van geluk met Let gevoelt Thijs smartelijk
zijn onmacht, om zijn gezin te onderhouden. Dolf, in naam de oom doch in
werkelijkheid de vader van Thijs, doet een poging de ontoerekeningsvatbare Let aan
te randen. Thijs' overigens voor haar bestwil bedoelde gestrengheid na dit incident
jaagt haar in den dood.
Thijs blijft worstelen om te Brussel zijn leven financieel op vaste basis te stellen.
Met enorme inspanning brengt hij het tot welgesteldheid. Terug in zijn geboortedorp
trouwt hij toch nog met Rosa, wie hij haar moord, dien hij bevroed had, niet aanrekent.
Zijn rijkdom besteedt hij, om zijn dorpsgenoten wel te doen. Hij komt om bij een
poging, een oude vrouw uit een brandend huis te redden.
Een niet dogmatisch of moralistisch, maar universeel evangelisch christendom
brengt in dezen roman nog eens in herinnering, hoezeer vrede op aarde van node is
voor ‘menschen van goeden wil’. De algemene idee, de volgehouden opzet verlenen
aan dit boek van Walschap, omvangrijker dan een zijner vorige, iets dat men een
enigszins symbolisch karakter zou kunnen noemen. Afgezien van De Vierde Koning,
en, misschien, de slotpassage van Carla is zulks een novum in zijn oeuvre. Dit geldt
voor Een Mensch van Goeden Wil als totaliteit; ook in sommige onderdelen inmiddels
is iets dergelijks te bespeuren. Wanneer de jonge Glorieus (wijst ook niet zijn naam
reeds in de bedoelde richting?) op school zwijgend een tuchtiging van den
hoofdonderwijzer heeft ondergaan in het kolenhok, lezen wij: ‘En zoo is Thijs
Glorieus later verscheidene malen met het leven alleen geweest in een donker kot
en hij heeft het doorstaan zonder een kik te geven en als hij wederom onder de
menschen kwam, glimlachte hij.’ Deze alinea besluit het eerste hoofdstuk van den
roman. Ik kan het niet helpen, maar naar mijn smaak verbreekt zij ietwat ouderwets
de strakheid van het verhaal, dat de imaginatie spant, met een te geijkt gemoedelijke
algemeenheid. De hier zinnebeeldig aangewezen toekomst had alleen voor zichzelf
moeten spreken.
Is ook Thijs' onwettig verwekte geboorte niet een tikje symbolisch voor den man,
die zich bij het aanvaard maatschappelijke nooit kon neerleggen? En dan zijn dood
in de vlammen, aan het slot? Drukt die niet het brandend hart uit, het hart, dat zich-
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zelf, in liefde opbrandend, vlammend verteert? Het redden van een vrouw uit een
brandend huis mag als een schier klassiek aandoende imago van edelaardigheid
gelden; het is - alweer - te geijkt, om overtuigend te zijn anders dan als zodanig.
Of is het hiermee eer zo gesteld: wist Walschap toch geen raad met het einde van
zijn relaas van Thijs' levensloop? Want wat had hij met hem moeten aanvangen als
hij was blijven leven? Dat een mens van goeden wil de wereld niet kan verbeteren,
weet immers de schrijver ook wel. Dit vereist andere krachten (en inzichten) dan
volhardende welmenendheid. En toch: een betere wereld, ‘door hem werd ze’. Dat
hadden wij dan eerst wel eens verder willen zien, zonder dat die brand Walschap bij
de realisering uit den brand hielp. Had het dorp op den duur een modelkolonie in
den geest van Walden moeten worden? Is het wel waar, dat een heel dorp uit zijn
armoe tot welstand komt als een enkel weldadig, rijk, onbaatzuchtig en offervaardig
hereboer machines aanschaft, nieuwe landbouwmethoden invoert en dit alles rijkelijk
de gemeenschap ten goede laat komen? Is Walschap toch teveel realist gebleven om,
zonder zijn gewonen werkelijkheidszin, zijn boek te eindigen met een heilstaat, buiten
toedoen der economische wetmatigheden ontstaan?
Hier ligt naar mijn mening de oorzaak van dit willekeurige slot. De schrijver heeft
te direct zijn eigen neigingen in dit werk gelegd. Hij deinsde er daardoor als idealist
voor terug, om de - gegeven Thijs' karakter en gegeven de wetten der samenleving
en 's mensen aard - onvermijdelijke afbrokkeling en vernietiging aan te durven van
de door Thijs ondernomen sociale idylle. Een neergang dien hij anders, conscientieus, eerlijk en scherpzinnig waarnemer der werkelijkheid die hij is, - wel
genoodzaakt zou zijn geweest uit te beelden. Zonder genoeg critischen afstand tot
zijn hoofdfiguur, had hij den brand nodig.
Ik zeg volstrekt niet, dat Thijs overigens romantisch geïdealiseerd is en
levensechtheid mist. Hij is gelukkig geen brave Hendrik, geen onwaarschijnlijk
hersenspinsel van engelachtige volmaaktheid. Hij liegt, en hij snijdt op. Hij drijft
zijn eerste vrouw den dood in, zij het dan ongewild. Het is de eerste keer, dat hij
werkelijk bewust hard is; maar... het telt misschien niet, want hij doet het met een
paedagogische bedoeling.
Hoe subjectief is Walschap echter in dit werk, vergeleken met zijn streng
objectiverende eerste vijf boeken! Zo groot was zijn zwak voor Thijs Glorieus, dat
de humor en ironie, die hem in
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zijn wreedst pessimistische romans zozeer eigen zijn, hier, waar zij veel nodiger
zouden zijn, voor een groot deel ontbreken. Niet geheel: Thijs' goedig napraten
bijvoorbeeld van de twee termen: systeem en nieuwe levensvormen, hem aangewaaid
van den goedkoop (en verward) philosopherenden kapitein bij wien hij in de stad als
ordonnans heeft gediend, is weer kostelijk. Maar de humor is hier niet meer koud en
bijtend, doch vertederd; de bedoelde lege leuzen vult Thijs met zijn eigen gevoel en
intuïtie.
Dat dit boek van een overheersende idee uit is geschreven, meer dan van een visie
op het leven uit gelijk de voorafgaande, lijkt mij ook bevestigd door Thijs' houding
na den suicide van Let. Het zou mij meer bevredigd hebben zo hij, door zijn ongewilde
schuld in dezen, aan het wankelen was gebracht in zijn geloof aan de mogelijkheid
van een rechtvaardig leven. Waarom is ons zo weinig getoond van een zelfverwijt,
waaraan menig ander tenslotte ten onder ware gegaan?
Doch zou dit opbouwende streven met zo stalen wilskracht kunnen hebben
voortbestaan in een mens, aangevreten en ondermijnd door smart? Wij missen die
smart en ontreddering, welke dezen opbouwenden man eerst zo menselijk gemaakt
zouden hebben als Walschap's vroegere ondergangsfiguren met al haar duistere
hartstochten. Wij bemerken te weinig, in de compositie van den roman, van zijn
schuldgevoel en verdriet, na de treffende schildering van zijn huwelijksgeluk. Maar
ja - wie zozeer als Thijs bezeten is door liefde tot de mensen, de mensheid, kan nooit
zo beheerst worden door persoonlijke liefde tot één mens, dat hij hierdoor ten val
komt. Beide driften, in haar sterksten graad, sluiten elkander uit.
Wat betreft des schrijvers subjectiviteit, tegenover zijn streng objectiverende eerste
vijf boeken, zijn ongedistantieerd zwak voor zijn hoofdpersoon Thijs, ik wil er de
aandacht op vestigen dat deze ontwikkeling, hoe nieuw en zelfs verrassend zij ook
heten mag, toch niet uit de lucht is komen vallen, maar zich in enkele gedeelten van
het vroegere oeuvre reeds liet voorzien. Hetgeen zich daar aarzelend aankondigde,
heeft zich hier radicaal bevestigd.
Gerard Walschap is nu uitgegaan van zijn intenties, zijn verbeelding, meer dan
van zijn waarnemingen, voorstellingen en bewustzijnsinhoud. Het noodlot, dat, zij
het gans anders dan in het naturalisme het geval was, in zijn voorafgaande romans
de steunpunten der werkelijkheid vond in afstamming, erfelijkheid
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en milieu, komt voor den mens van goeden wil, voor Thijs Glorieus, geheel van
binnen uit.
Thijs is een individualistische altruïst; de gemeenschap als zodanig, de samenleving
in haar geheel is hem daardoor vreemd, en hij kan haar niet bereiken, doch alleen
anderen individuen goed doen. Dat aan het slot de goedheid overwint en hij daar
toch erin slaagt, de dorpsgemeenschap te verbeteren, lijkt mij dan ook, naar ik in het
eerste gedeelte van deze beschouwing opmerkte, weinig overtuigend.
De subjectiviteit, welke de diepste aandoenlijkheid aan dezen roman verleent, is
tegelijk juist dezelfde bron waaraan deszelfs zwakheden ontspruiten. ‘De menschen
zijn toch goed’, zegt Thijs uit de diepte van zijn evangelisch hart, na zijn hondenleven,
waarin hij gehoond, bedrogen, vervolgd, miskend werd. Want deze mens van goeden
wil moét nu eenmaal ‘kunnen gelooven in een betere wereld’. Thijs is geen
mensenkenner. Een goed mens is een zeer onvolledig mensenkenner. Men moet zelf,
potentieel, iets - misschien veel - van het slechte in zich hebben, om het te begrijpen
en het anders dan met kinderlijk ontstelde verbazing te beschouwen. ‘Der Mensch
ist gut’... voor wie naïef is of een heilige. Thijs is inderdaad een heilige, maar - zijn
er wel heiligen onder ons? Walschap, die tot de meest demonische figuren, in boek
na boek, doordrong met de psychologische scherpte en het begrip van een
Dostojewskij, schiep in de verzuchting van zijn boerenzoon Thijs een soort van
omgekeerde zelf-projectie. Hij schiep het geïdealiseerde beeld van zijn eigen naïeve
jeugdgestalte, van dien ànderen kant in zichzelf. Geen braven Hendrik, maar een
heilige. Hij schiep een wensdroom.
Doch een uitnemend schonen. Den onweerstaanbaar pakkenden toon, zo eigen en
sterk, alle meesterlijke stijlkwaliteiten vinden wij terug. Over het algemeen is wellicht
de schrijftrant een klein weinig losser dan vroeger, minder mathematisch en naakt,
al heeft hij nog steeds die nuchtere, nuttige gedrongenheid. In de decisieve en
dramatische momenten evenwel (Rosa's moord op Karel b.v. aan het slot van het
dertiende hoofdstuk, niet meer dan drie zinnen, acht regels!) leeft weer heel de intense
spanning van zijn hard zakelijke, sterk economische, strenge compactheid.
Een bijzonder geslaagde stijlfiguur is ook, in het laatste gedeelte van dezen roman,
het enige malen, zonder overgang in het verhaal gevlochten commentaar van een
anonymen ‘wij’ uit het
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dorp, die van zijn buitenstaanders-kijk uit een soort nuchtere, lichtelijk sceptische
en roddelachtige kroniek van de behandelde gebeurtenissen geeft, waarbij voor den
lezer de zweem van fijn humoristische ironie ontstaat door de tegenstelling van de
hem bekende toedracht en de hier onbewogen naar horenzeggen richtende, soms ook
wel wijze doch vaker wijsneuzige conventie, welke uit die stem van een willekeurigen
tijdgenoot spreekt. Dit merkwaardige, typisch Walschap-achtige litteraire middel vonden wij, doch in ietwat andere functie, ook reeds in den roman Trouwen, gelijk
ik hierboven al beschreef.
Een Mensch van Goeden Wil is een moraliteit (Henriëtte Roland Holst, De
Voorwaarden tot Hernieuwing der Dramatische Kunst, blz. 136). Met moraliseren
heeft dit woord hier natuurlijk niets te maken. Het betekent slechts: een algemeen
levensbeeld. Het is die algemeenheid, welke den roman volgens zijn gansen opzet
juist subjectiever en eenzijdiger maakt dan de vorige.
Ik voor mij heb de trilogie Adelaïde, Eric, Carla, met haar pathologisch gegeven,
nooit in het minst als pathologisch gevoeld: grote kunst is nimmer pathologisch. Hier
kwamen, als gezegd, de innerlijke psychologische conflicten uit de moraaltheologische
begrippen van voorbeschiktheid, zonde, schuld, boete en straf voort. In Trouwen
waren zij op de menselijke natuur alleen gegrond, en deze eenheid was reeds van
meer mystieken aard. Celibaat ontnam vervolgens aan de karakterisering den
grondslag van een enkel-religieus uitgangspunt der hoofdfiguur. In Een Mensch van
Goeden Wil is nu de kringloop voltrokken: de kerkelijke gedachtengang valt niet
buiten Thijs' zieleleven, zij valt er ook niet meer mee samen - zij is er, doch slechts
als volkomen onwerkzaam attribuut. Zij is er zo, dat zij er precies even goed niet
had kunnen zijn. Als in een beschrijving, waarbij het een onverschillig detail is, of
een huisje rechts of links van den weg staat. En de tweespalt is maatschappelijk
geworden: de oude, romantische botsing tussen ik en wereld. Een individueel
probleem.
Het is dus gelijk ik hierboven al terloops heb opgemerkt: minder plotseling, dan
men bij te oppervlakkige beschouwing zou menen, heeft zich bij Walschap de
overgang toegedragen van een objectieve beelding naar een meer subjectieve (of wil
men liever: van pessimisme naar optimisme). De prachtige novelle Genezing door
Aspirine toonde reeds geleidelijk aan duidelijker dan tevoren dit element der
persoonlijke zelfonthulling en -projectie. Een element, dat men nooit bij den vroegeren
Gerard
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Walschap verwacht zou hebben, en dat de verandering, groei, vernieuwing betekent
van een kunstenaar die in het bereikte niet verder meer gaan kon, en te zuiver was
om ooit, in een procédé verstard, de slaaf van zijn eigen meesterlijke verworvenheden
te worden. In het innig bekoorlijke, op Celibaat gevolgde De Vierde Koning heeft
het zich eveneens geopenbaard. In Een Mensch van Goeden Wil is de vernieuwing
voldongen.
Om iets nieuws te winnen moet men iets ouds opgeven. Tot beide bleek Walschap
paraat. Want in dezen roman heeft zich geheel en volkomen voltrokken, wat de
verteller in De Vierde Koning zegt: ‘met mijn pen heb ik geschreven wat in mijn hart
is’.
Dat is ook het geval in Sybille, waar Walschap meer dan vroeger, toen de
mensenbeelding bij hem op den voorgrond stond, door ideologische probleemstelling
wordt getempteerd. Sibylle is echter zulk een mooie, aangrijpende roman, dat ondanks
het speciale van het conflict - religieuze twijfel - de bedenkingen, die zo sterk waren
tegen Een Mensch van Goedenz Wil grotendeels worden opgeheven. Hier spreekt
weer een kunstenaar wellicht als geen zijner tijdgenoten met overrompelende
directheid. Ziet men den schrijver in het kader van zijn sociaal en spiritueel milieu,
dan is deze roman bovendien een moedige daad, waarvan hij de consequenties durft
aanvaarden. Een in den grond abstracte ideeënstrijd werd hier aanschouwelijk tot
bloedwarm leven, hoe onpartijdig hij ook werd uitgebeeld.
Houtekiet acht ik, vergelijkenderwijs, minder geslaagd. Ik heb de publicaties van
dezen auteur in den oorlog maar onvolledig gevolgd. De Consul - een herdruk herinner ik mij niet erg, het moet dus niet veel indruk op mij gemaakt hebben. De
wereld van Soo Moereman moest ik mij dwingen, uit te lezen; ik vind er heel weinig
aan. Tor ken ik helaas niet. Naar mijn mening staat echter Ons Geluk op het peil van
de beste romans van dezen groten schrijver.
Voor wie iets van de figuur Walschap weet, is het duidelijk, dat dit boek - een
huwelijks-, maar ook Walschap's eerste kunstenaarsroman - de uitbeelding is van
des schrijvers eigen conflicten, groei en vrijwording. Het zou indiscreet zijn, dit te
constateren, ware het niet, dat hij nergens onverwerkt, ongetransformeerd materiaal
gebruikt. Daarvoor is hij te zeer artist. Hij is geslaagd in de objectivering van het
persoonlijke. Al heeft ook een stompzinnig sectarische critiek zich hypocriet op de
letter vastgebeten zonder den geest te willen zien.
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Wat in dezen roman weder bovenal treft is, als in de andere romans, de bittere, niets
ontziende werkelijkheidszin van Walschap. Deze eist ook bij den eerlijksten
kunstenaar een aanhoudende, strenge inspanning om te ontkomen aan de dode, lege,
verstarde, overgenomen denkgewoonten en gevoelsgewoonten. Veelbetekenend is
een uitlating als deze van de ikfiguur: ‘Er moet een genie opstaan dat een eind maakt
aan den literatuurkitsch en het huwelijk beschrijft zooals het is, den mens zooals hij
is, het leven zooals het is.’ Men leze de hele desbetreffende passage op blz. 98.
Sterk echter spreekt een ambivalentie in den hoofdpersoon: hij voert een verbeten
strijd om zich onafhankelijk te maken van de verleugende conventie die zijn
ontplooiing belemmert; maar juist die verbetenheid wijst er op, dat hij daar zelf
innerlijk nog voor een groot deel in wortelt en mede verbonden is. Karakteristieke
voorbeelden van dit conformisme vindt men op blz. 114 en 195. Men moet deze en
dergelijke passages zwaar laten wegen om aan de gecompliceerdheid en volledigheid
van het psychologische beeld geen onrecht te doen. Ware deze roman minder
genuanceerd, hij zou niet zo levend en boeiend zijn.
De stijl is krachtig, doeltreffend en meesterlijk als bijna steeds bij Walschap. Zelfs
zijn talloze navolgers konden ons dien niet tegen maken. De felle eerlijkheid tegenover
zichzelf die den schilder René Hox door strijd en leed tot zelfbevrijding voert, ontlaadt
zich soms in den van Walschap gekenden lapidairen en hier en daar zelfs
anecdotischen humor, waarvan vaak moeilijk te zeggen is of hij uit de situatie of uit
den schrijftrant voortkomt. Wanneer de excessiefheid van de gebeurtenissen of van
de formulering een enkelen keer tot romantische rhetoriek wordt, dan kan mij dat
niets schelen. Romantische rhetoriek blijft voor mij slechts een nietszeggende
qualificatie wanneer zij zo overtuigt, zo diep peilt, zo oprecht en groots en schoon
en beheerst ontroert met de middelen der waarachtige kunst.
Ik schreef hierboven al dat Walschap innerlijk zelf niet geheel vrij is van datgene
wat hij aanvalt. Zijn agressiviteit berust min of meer ook op een affectiebetrekking.
Hij gaat niet aan de Drie Koningen voorbij maar voegt er wel een Vierde Koning aan
toe. Van ons land uit lijken zijn problemen reeds goeddeels overwonnen problemen.
Zijn strijd gaat voornamelijk tegen het kleinburgerlijk milieu dat, in Vlaanderen nog
actueel, van Europees standpunt sedert de dagen van het symbolisme reeds
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doorzien en met succes bevochten is. Het ware voor het kunstenaarschap van
Walschap te wensen, dat hij zich eens van zijn te toevallig-persoonlijke geestelijke
ascendentie, ervaringen, reacties kon losmaken. Dat hij den blik kon verruimen tot
buiten de familie- en dorpskronieken.
Zeker, in wat hij doet is hij enig en onovertroffen. Maar hij moet nu, om zo te
zeggen, eindelijk het dorp uit. Hoezeer zou het zijn toe te juichen, als zijn
uitzonderlijke gaven nieuwe, ruimer, onpersoonlijker stof vonden en zodoende tijd
en maatschappij op algemenere wijze konden doorzien. Het moet vaststaan, dat wij
diep erkentelijk zijn voor het edele en schone oeuvre dat hij ons schonk. Daarom
zullen wij liever het hem misschien in de toekomst bedreigende odium van herhaling
aanvaarden, dan meemaken dat zijn reeds door concentratie en worsteling om
eerlijkheid zo lang en zwaar ingespannen begaafdheid tegen zulk een verruiming
van aandacht niet bestand zou blijken. Toch vertrouwen wij dat dit, juist om zijn
bijzonder talent, wèl het geval zou zijn.
Nadat het bovenstaande geschreven was, kwam mij toevallig een uitspraak van
C. Bittremieux onder ogen, waarbij ik mij volkomen kan aansluiten: ‘Het is
Walschap's recht geen ideeënroman te hebben willen schrijven. Het beste middel om
het te vermijden, ware geweest zijn werk van intellectueele gegevens te spenen. Waar
dit niet gebeurd is, is de lezer van oordeel dat, waar de dingen des geestes ter sprake
kwamen, ook het plan des geestes mocht betreden worden. Dit is hier niet voldoende
gebeurd.’ Den innerlijken, metaphysischen en transcendentalen kant van zijn
worsteling als kunstenaar en mens om en tegen het godsgevoel heeft Walschap in
Ons Geluk slechts met enkele woorden aangeduid. (De egocentrische brochure
Vaarwel dan komt daar in haar enge begrensdheid niet eens aan toe en zelfs in Sibylle
heeft de kernvraag evenmin haar uitsprekelijkheid gevonden). Deze worsteling tot
de materie-zelf van een kunstwerk te maken vereist misschien - à rebours - de bijna
bovenmenselijke kracht van een Pascal. Maar indien iemand, dan zou Gerard
Walschap, met zijn intellectuele en emotionele mogelijkheden, daar wellicht toe in
staat zijn.
En indien dat buiten zijn bereik zou liggen, dan zou toch misschien het mensenlot,
waar hij steeds van uitgaat, eens niet langer met de omgeving maar met de
hedendaagse Europese of wereldmaatschappij als zodanig en als geheel in verband
gebracht kunnen worden. Maar ik vraag misschien vijf poten van
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een schaap. Ik ben er mij wel van bewust, onbescheiden te zijn, wanneer ik aankom
met wensen tegenover iemand, die reeds zoveel eigen hartebloed, zoveel rijkdom
heeft weggeschonken. Iemand, die de zelfbeheersing had, de grens van zijn eigen
kunnen in acht te nemen, gelijk ieder waar kunstenaar. Ik neem mijn desideratum
terug. Het is, of men tegen een sportsman, die een ongemeen hoog springrecord haalt,
zou zeggen: ‘Spring nu ook nog eens uit dit raam’... en hem den nek laten breken.

Afscheid van Walschap
In een band die (in dit geval zeer veelbetekenend) niet zwart op wit maar zwart op
grauwgrijs is, heeft bij P.N. van Kampen en Zoon te Amsterdam in 1948 het boek
van Gerard Walschap het licht gezien, getiteld Zwart en Wit.
Deze roman beschrijft de houding van verschillende bewoners van een Vlaams
dorp tegenover de Duitse bezetting. Wij maken kennis met het kleermakersgezin
Gillis, waarvan de zoon Jan al spoedig met zijn vriend Walter naar het
‘Langemarckstudium’ in Duitsland vertrekt en vervolgens naar het Oostfront. Voorts
met een aantal lichte of ernstige collaboranten gelijk Frans, Liza en Fonske of vrouw
Amman, Walter's moeder e.a.: alle soorten van profiteurs, meelopers, aanbrengers,
zwarthandelaren, medeplichtigen, zwakken, afgunstigen, rancuneuzen, ontredderden;
met lieden van het illegale verzet als Paul Struyf en zijn zoons; met den ouden heer
Daniëls en zijn vijftigjarige dochter, die als Joden bij vader Gillis onderduiken. Nog
vele andere hoofd- en bijfiguren van allerlei politieke nuance ontmoeten wij verder.
Jan Gillis deserteert in 1942 en komt in zijn dorp terug, waar hij, aanvankelijk
ondergedoken, het einde van den oorlog afwacht, later in een functie bij den voor de
Duitsers werkenden fabrikant Roey. Vervolgens komt de bevrijding, met een wild
en zeer onbehoorlijk optreden van de gewezen verzetsgroepen tegen echte of
vermeende delinquenten. Jan Gillis wordt ter dood veroordeeld.
Na rustige en aandachtige bezinning lijkt mij dit boek zeer verwerpelijk, en zeer
gevaarlijk ook. Verwerpelijk omdat het de normen van goed en kwaad uitwist en
met den handenwassenden Pilatus vraagt: wat is de waarheid? Gevaarlijk omdat het
in het gevlij komt van de grote meerderheid die op het ogenblik steeds meer er van
uitgaat, dat al wat in den oorlog door een misdadig regime en door de sadistische
moffenbeulen met hun slaafsen aanhang en collaboranten misdreven werd, zo gauw
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mogelijk vergeven en vergeten moet worden, hiermede oude fascistische haarden
versterkende en nieuwe daaraan verwante stromingen kwekende, waardoor in bijna
heel de wereld het vrije denken thans opnieuw belaagd en voor lange jaren geschaad
is.
Ongetwijfeld is het voor den litterairen criticus onjuist, in het algemeen gesproken,
buiten-letterkundige, i.c. ethische, moralistische of karakterologische maatstaven
aan te leggen aan een letterkundig kunstwerk. Iets anders is het echter, wanneer een
boek niet ter wille van de litteratuur is geschreven, maar juist ter wille van de ethische
strekking, de bespiegelingen over goed en kwaad, wit en zwart, als moraliserende
tendenzroman. Dat is met dit boek zeer zeker het geval, en daarom hebben wij stellig
het recht, ditmaal tegenover Walschap's moraalprediking met klem en kracht protest
aan te tekenen en er onze eigen moraal tegenover te stellen. Over den aesthetischen
kant van het werk zijn wij trouwens gauw uitgesproken: het is van Walschap, den
grootmeester van het Vlaamse proza, en het is voortreffelijk en met groot talent
geschreven. Des te gevaarlijker, want daardoor maakt het op den niet critischen geest,
op den argelozen en gemakkelijk te suggereren lezer een diepen indruk.
Maar ik wil dit boek bestrijden, want het vervalst de waarden die ons het hoogst en
het heiligst zijn, en zulks nog wel onder den schijn en in den naam van een bepaald
soort humanitairheid. Goed, als verdraagzaam, onromantisch, redelijk en nuchter
mens is men uiteraard geneigd, zo weinig mogelijk in de simplistische tegenstellingen
van zwart en wit te denken. Maar in den oorlog hebben wij geleerd dat er toch één
ding is waarop wij in ons oordeel met volstrekte verzekerheid aarzelloos afgaan, één
ding waarbij we van geen transigeren of compromissen willen weten, en dat is het
afwijzen van den vijand en de walgelijke en mensonterende systemen en
karaktereigenschappen die hij vertegenwoordigt. In deze zekerheid waren mensen
van de meest verschillende geestesrichting verenigd: moedigen en laffen,
verzetsstrijders en teruggetrokken dromers, onderduikers, doodgewone mensjes
zowel als helden, lieden van alle religieuze of onreligieuze overtuigingen, van alle
staatkundige richtingen. Broederlijk verenigd waren zij allen in de rotsvaste en heilige
overtuiging dat men één was in de categorische verwerping van dit weerzinwekkende
kwaad, dat de wereld verstikte en onbewoonbaar maakte.
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Natuurlijk is deze eenheid al zeer kort na de bevrijding weer verloren gegaan en naïef
is wie anders verwachtte.
Met wat echter voor de besten, in alle landen der wereld verspreid, toen een soort
van onaantastbaar evangelie is geweest, willen wij ook nu niet gesold zien. Wij weten
wel, dat de zuivering jammerlijk mislukt is, door tal van practische oorzaken in de
eerste plaats en ook doordat de mens van nature zwak is en gemakzuchtig en
vergeetachtig, oppervlakkig en laf en slechts onder hevige spanning en pressie in
staat, boven zichzelf uit te stijgen. Maar ook de baatzuchtige en slim-politieke
glimlach, waarmee de gewezen handlangers van de bezetters weer verwelkomd en
omarmd worden en onveranderde Duitsers zelf vol goed vertrouwen in hun
verachtelijke grootspraak en zelfoverschatting en verstoktheid weer worden
geaccepteerd, mag ons niet blind maken voor het feit, dat wij het beste en diepste
van onszelf en van de mensheid verloochenen en de bloedoffers die voor onze
bevrijding zijn gevallen, wanneer wij meedoen met die algemene verbroedering en
vertedering, over de millioenen lijken heen. Dit normverlies is het, waarvan reeds
Menno ter Braak zo meesterlijk in een van zijn mooiste essays, Het Instinct der
Intellectueelen, aangetoond heeft, dat het onherroepelijk tot een overwinning van
het fascisme over heel de wereld moet leiden. De Christelijke vergevensgezindheid
houdt niet dit volkomen uitwissen van alle normen, dit onrechtvaardig verdedigen
van het onverdedigbare en het onrechtvaardige in.
‘Wat moesten’, zegt Johan van der Woude zeer snedig in zijn bespreking van dit
boek in Vrij Nederland, ‘al die brave, verschrikte, niet begrijpende lieden ànders
doen dan de kat uit de boom kijken, op hun manier meedoen en proberen er met zo
weinig mogelijk kleerscheuren en zoveel mogelijk profijt doorheen te scharrelen?
De Koning zei: allen aan het werk. De Man richtte een oproep tot de arbeiders over
de nieuwe tijd. Na deze paradepaardjes, waarbij hij zich zelf heeft vergeten, voert
Walschap de gegoeden ten tonele: de dokters en notarissen, de hoogleraren en
ingenieurs, de bankiers en zakenlieden, bij wie men om raad kwam vragen voor dit
en voor dat, voor 't geval de Geallieerden toch nog zouden winnen en die zeiden dat
't mòcht, en dat zij er ook zo over dachten en dat ze het nà de oorlog met hun autoriteit
zouden dekken!’ ‘In Walschap's dorpsgemeenschap bestaan geen schuldigen, alleen
slachtof-
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fers.’ ‘Dit boek is de apotheose der excuses. Het is een pleidooi pro deo voor allen
die zich een weinig onzeker voelen of schamen. Zij zullen zich na drie jaar
bijzondere-rechtspraak-chaos met herademing beroepen op de autoriteit van den
befaamden prozaïst Gerard Walschap, die, eindelijk, eens in ronde woorden heeft
gezegd waar het voor hen op aan komt.’
Het is minder gebruikelijk dat een recensent een collega uitvoerig citeert. Ik moge
mij dit echter voor ditmaal veroorloven, ten einde niet alleen mijn instemming te
betuigen met Van der Woude's formuleringen, maar bovendien aan te tonen dat wat
hij zegt waar is.
De edelaardige Jan Gillis, die zich als socialist tot het nationaal-socialisme wendt,
omdat hij daarin zijn idealen meent gediend te zien, schrijft in het gedenkschrift dat
het eerste hoofdstuk uitmaakt: ‘Ik wil objectief zijn. Ik haat of beschuldig niets en
niemand. Ik wil ook mijzelf niet vrijpleiten.’ Dit laatste echter doet de auteur dan
wel voor hem. Inmiddels moet toegegeven worden dat deze stomme jongen zich te
goeder trouw, d.w.z. op betrekkelijk nog idealistische gronden door een verkeerden
leraar heeft laten opjutten voor het ‘Langemarckstudium’ en daar verder geestelijk
is gaargestoofd voor het Oostfront. Wat echter bij de meeste andere figuren in dit
boek, aan welken kant zij ook staan, vóór alles opvalt, is hun grenzenloze
opportunisme, hun als vanzelf sprekende kat-uit-de-boom-kijkerij.
Ook vader Gust Gillis, het kreupele kleermakertje, is links georiënteerd; hij zou liever
een nieuw Europa onder de Engelsen zien. ‘Maar dat kan nu niet meer, kind’, zegt
hij tegen zijn vrouw, ‘we moeten tegen onze zin bekennen dat het volk dat we niet
gaarne zien op een manier die we niet gaarne zien ons toch iets goeds brengt.’ Nadat
Jan Gillis in zijn verweerschrift zegt, dat het voor zijn vader vanzelf sprak, dat men
toetrad tot het nationaal-socialisme, vervolgt hij met deze oer-opportunistische
motivering: ‘Ieder die deze periode meegemaakt heeft in België zal dat begrijpen.
De atmospheer was van dien aard dat men liep om elkander voor te zijn en te mogen
toetreden. De dwazen die het niet deden, zouden wel ondervinden dat ze zich vergist
hadden.’ Hoor dan hoe in dit gezin, evenals in geheel het dorp, het ‘wait and
see’-systeem tot 'n kunst is opgevoerd. Jan zal naar Duitsland gaan: ‘Met volle
toestemming van vader liet ik mij inschrijven...’ ‘Ik was meer dan vier maanden
ingeschreven toen de oorlog met Rusland uitbrak. Donderslag in heldere
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hemel. Papa zette een zeer bedenkelijk gezicht. Hij sprak niet door, dat deed hij nooit.
Hij zweeg wat meer, teken dat hij nadacht...’ En een bladzijde verder: ‘Hij had geen
vertrouwen in de Duitse successen wegens zijn hardnekkig geloof in de Russische
kracht...’ Weer een bladzijde verder vindt men dan het resultaat van dit bedenkelijk
gezicht en dit wantrouwen: Gust Gillis vraagt of zijn zoon tijdens de grote vacantie
wel zou vertrekken, of hij zich niet ziek zou verklaren en op het laatste ogenblik
belet geven. Jan spreekt dan kwaad over ‘kleinzielige berekening’, maar verwijt zich
'n bladzijde verder dat hij met deze kwalificatie zijn vader ‘een korte, dikke Duitse
officiersdolk in de rug gestoten’ heeft.
Een verheerlijking van de bezigheid die bestaat in het hangen van de huik naar den
wind, vindt men ook in een uiting van den goedigen, zeer dikken mijnheer Somers,
die aan de verdrietige oudelui Gillis vertelt dat hij ‘met iedereen compassie’ heeft
en dit verklaart op de volgende gronden: ‘Nu wordt iedereen gedwongen te oordelen
over dingen die niemand kan overzien, te beginnen met onze koning en Wilhelmina
van Holland. Als de Engelsen winnen heeft zij haar troon terug en hij misschien niet.
Als de Duitsers winnen houdt hij zijn troon en zij is hem kwijt...’ ‘Hier, in Frankrijk,
Holland, Scandinavië en de bewoonde helft van Rusland is nu iedere werkman,
neringdoener, commerçant intellectueel en ambtenaar verplicht te weten wie de
oorlog zal winnen en als hij zich vergist kan hij zijn zaak, zijn bezit, zijn burgerrechten
en zijn leven verliezen. In de twee gevallen. Collaboreren of niet, witte brigade of
zwarte, hij riskeert altijd zijn vrijheid, zijn goed en zijn leven.’
Zelfs de bejaarde Jood die bij de Gillissen is ondergedoken, wanneer hij verneemt
dat de zoon in Rusland vecht, maakt een kniebuiging voor de respectabiliteit van de
kat, die den kandeleer lekt, want hij erkent, ‘dat Jan een juiste kijk had gehad, want
de Duitsers wonnen de oorlog zonder enige twijfel...’ Hij wijst er zijn gastheer op,
dat het heulen met Hitler noch de Duitsers noch hun collaborateurs aangerekend kan
worden: ‘Zolang hij partijleider was mocht men zich volgens mij niet bij hem
aansluiten, want het was een oneerlijke firma, maar toen hij baas van Duitsland werd,
kon men er niet meer buiten, men moest voor zichzelf in die slechte branche eerlijk
en menselijk blijven. Toen viel hij Europa binnen. Als Duitser moest men marcheren,
want het is aangenomen dat men in dienst
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van zijn land niets slechts kan doen. Daarom kan men de Duitsers niets verwijten
die nazi geworden zijn na 1934 en ook onze mensen niet die het geworden zijn na
'40, zolang ze voor zichzelf fatsoenlijk zijn gebleven.’
De ver-gaande dwaasheid en zelfs onkiesheid, een door de Duitsers vervolgden Jood
een dergelijke berekening in den mond te leggen, schijnt in een roman à thèse, die
de apologie wil zijn van een houding, ‘plus objectif que l'objectivisme’, geen bezwaar
op te leveren. Dat kan ook niet verwonderen, waar de gastheer van genoemden heer
Daniëls in het verbergen van hem en zijn dochter en ook in de desertie van zijn zoon
van het Oostfront aanleiding vindt tot deze sympathieke en innig-fijne opmerking:
‘als ze na de oorlog uitpakken met hun verdiensten in de weerstand zullen wij ook
iets kunnen vertellen waarvan ze zullen opkijken.’ Weerstand, lezer, is het Vlaamse
woord voor verzet en vader Gillis is duidelijk bedoeld als een diepzinnig en edel
mens in den opzet van den roman.
Het spreekt geheel vanzelf, dat van dezen weerstand een ver van flatteus beeld
wordt gegeven, en al zijn ook wij sterke tegenstanders van het onnodig heroïseren
en idealiseren van wat in eenvoud, vanzelfsprekendheid en bescheidenheid werd
gedaan, toch hoeft nuchterheid en het erkennen van veel menselijke beperktheden
en zwakheden niet in te houden, dat men wit tot gorig grijs beduimelt. Hoe dat zij,
het verbaast niet dat juist Jules Heirwegh met zeven ruwe, hardhandige en plundering
oogluikend toelatende manschappen het dorp na de bevrijding komt zuiveren.
Luitenant Heirwegh heeft natuurlijk in den oorlog tegen zwarten prijs benzine in zijn
garage verhandeld en zijn optreden tegen het bakkersgezin Geus berust op een
teleurgesteld medeminnaarschap. De Duitsgezinde Liza kan, wanneer ze komen om
haar man en haar te arresteren, in hem ‘geen wettig gezag zien’. Deze plotselinge
behoefte aan wettigheid verwondert bij iemand die er geen bezwaar in had gezien,
in S.S., Gestapo, Wehrmacht en andere instanties die als dieven in den nacht
wederrechtelijk en moordend haar land hadden overvallen, wel een wettig gezag te
erkennen.
Onwaarschijnlijk melodramatisch is het smakeloze verhaal van hoe zij en haar
man, die zich weigeren over te geven, in hun huis aan hun eind komen. De
manschappen van Heirwegh steken het huis in brand om ze er uit te roken en
beschieten tevens de vensters. ‘Zij deden wat zij nog konden. Hoestend
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van de rook, geknield, omhelsden zij elkaar krachtig. De kus maakte hen
onwaarschijnlijk gelukkig. Toen zette Frans zijn revolver op het hart van Liza en die
van Liza op zijn hart’, enz., enz., net als in een slechte film. Haar schot ging niet af.
‘Hij dook ineen in de bloedplas van Liza... Liggend op de elleboog schreef hij met
het bloed van Liza in grote, aflopende letters op de muur Heil Hitler, met een
uitroepteken, met drie punten.’ Vooral die drie punten zijn navrant. Dit is, vreemd
genoeg bij den groten schrijver die Gerard Walschap is, zo uitermate theatraal, dat
't volkomen onwaarschijnlijk lijkt. Weliswaar verklaart de auteur in enkele regels
vooraf: ‘De feiten van dit verhaal zijn werkelijk gebeurd, op minder belangrijke
bijzonderheden na.’ Maar zulke bijzonderheden kunnen toch hoogstens bijvoorbeeld
dat uitroepteken met drie punten betreffen en niet den eigenlijken dubbelen zelfmoord.
Toch, al zou dit ontleend zijn aan de werkelijkheid, dan nog is het te dik opgelegd
om als kunst waarschijnlijk te werken. De echtheid van ‘werkelijk gebeurd’ versterkt
ten hoogste de fotographie maar nooit de algemenere waarheid die de kunst is, en
die universele geldigheid heeft.
Even onecht en theatraal doet het aan, wanneer in de gevangenis, de nacht voor zijn
executie, Jan Gillis een afscheidsbrief richt tot de ongeboren vrucht van zijn bruid:
‘Mijn allerliefst kindje, ik zal je nooit zien, maar ik schrijf moeke dit briefje voor
jou. Heb haar lief’, enz. Dit is het moment, dat men in de volksbioscoop alom en
unisono de zakdoeken hoort gebruiken. Een dergelijk sentimentalisme moge artistiek
gesproken den bewonderenswaardigen prozaïst Walschap onwaardig zijn. Erger is,
dat het ongunstige, verwrongen beeld, dat hij onder pretext van objectiviteit van de
personen uit de illegaliteit geeft, hem als zedemeester nog minder past. Emma en
Paul Struyf, wier hele gezin in het verzet is georganiseerd, spreken aanvankelijk geen
woord van afkeuring uit wanneer Jan naar Duitsland zal vertrekken voor de
‘Langemarckopleiding’ en als Jan vertrokken is, vermaant zij den vader in de bekende
opportunistische terminologie: ‘Deze keer zou hij er verkeerd mee uitmeten.’ Elders
heet het: ‘Na de oorlog zou Paul Struyf komen bluffen met zijn heldendaden, Gust
zou hem kunnen antwoorden dat hij en Rosa nacht en dag het gevaar getrotseerd
hadden, twee Joden te verbergen’, enz. De lezer bedenke, dat Paul Struyf in dit boek
helemaal niet bedoeld is als iemand die uit
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berekening of opportunisme in het verzet is gegaan, integendeel, hij wordt voorgesteld
als een zeer overtuigd man, de enige uit het verzet die voelbaar het volle respect en
de hele sympathie van den auteur heeft en dan ook later, ofschoon twee van zijn
zoons in het verzet door de Duitsers zijn omgekomen, een gratieverzoek voor Jan
Gillis zal tekenen. Ook hij echter komt niet tot het verzet uit beginsel maar om redenen
van opportuniteit, paradoxaal genoeg ontleend aan zijn vriend den later zo gehaten
Gust Gillis: ‘Hij had in '40 ook gedacht dat de oorlog verloren was. Hij had
aanbiedingen van de nieuwe orde gekregen, lang geaarzeld, er veel over gesproken
met Gust en het was Gust die hem had doen beslissen ze af te wijzen met de vraag
of de voordelen opwogen tegen het risico van tien op honderd, na de oorlog zijn
positie en pensioen te verliezen. Niemand had hem dat zo kort, duidelijk en nuchter
gezegd. Hij was attentist geworden, hij had zichzelf gered, grotendeels dank aan
Gust.’ Zijn zoon Piet, die later door de Gestapo zal worden gemarteld en in een
concentratiekamp omkomen, nadat hij geweigerd heeft één naam te verraden, begint
al evenmin met principieel, spontaan verzet, gelijk toch zo verheugend veel is
voorgekomen. ‘Na Mei '40 was Piet actief geworden met vlugschriften tegen de
kapitalistische plutocratieën voor het nieuwe Europa onder Stalin en Hitler. Paul had
er goedkeurend de ogen voor gesloten, tot het in October '40 te laat was voor een
landing in Engeland. Dan had hij Piet aangemaand tot voorzichtigheid en die had
geantwoord: ‘Ah, ge denkt dat ik attentist ben’. ‘Hij had voortgewerkt en op de dag
zelf van de oorlogsverklaring aan Rusland keerde hij zich tegen Duitsland. Met Stalin
had hij Hitler de hand gereikt, met Stalin trok hij ze terug.’
De laverende en berekenende oude heer Gust Gillis is plotseling een lam van onschuld,
wanneer hij door de binnenlandse strijdkrachten na de bevrijding is gearresteerd en
tussen de politiek verdachten in een school ligt. Ook deze laatsten wekken thans in
hevige mate vertedering op: ‘De kreupele man die niets misdaan had en dag en nacht
kalm op zijn rug lag, was nu voortdurend omringd. De vriendschap van die mensen
die hij heel de oorlog gemeden en beschuldigd had, vertederde hem, hun lijden ging
hem aan. Angst, smart en vertraptheid hadden hun uitdagende trots gebroken, zij
waren vol roerende, zelfvergeten attenties voor elkander; hij verweet zich die mensen
te
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hebben miskend en fluisterde tot Rosa, die niet kon vergeten dat er toch zulke hatelijke
zwarten bij waren: ‘Och Roseken, als je ze hoort spreken en je leert ze kennen, hebben
ze het toch ook allemaal weeral goed bedoeld.’
Men kan deze idylle van het crapuul niet zonder weerzin lezen. ‘De ganse zaal zat
rond zijn strozak. Hier en daar bad een vrouwtje in stilte voort. Er werd gesproken
over dood en leven, hiernamaals en God, geloof en rede, intiem, tot laat in de nacht.
Jonge mannen die voor hun leven vreesden of voor levenslange dwangarbeid, deden
ontstellende biechten, stichtelijke bekentenissen.’ Dit zwelgen in edele en suikerzoet
idealiserende gevoelens van meeleven met het ongunstige zootje hele en halve
delinquenten, waar misschien wel eens een enkele min of meer onschuldige tussen
verzeild zit, is hoe langer hoe meer mode, en meer dan ooit hebben thans zij het oor,
die u luidkeels schreiend verzekeren dat ook Hitler, ook Himmler een moeder hadden.
Niets wordt nagelaten om vooral het tekenen voor het Oostfront als iets onschuldigs
voor te stellen, een vergissing maar geen vergrijp. In een brief, den avond voor zijn
executie geschreven, zegt Jan Gillis: ‘Zolang ik aan hun kant stond hadden de nazi's
nog bijna geen slachtoffers gemaakt en ik wist van hun martelingen niet en heb ze
nooit goedgekeurd.’ Dezen bijna volwassen socialist moest het dus onbekend zijn
geweest, wat van 1933-'40 in Duitsland had plaatsgevonden, ofwel het telde voor
hem evenmin mee als wat sinds 10 Mei '40 door de Duitsers in zijn eigen land was
aangericht. Hij beroept zich op het bekende adagium: ‘wir haben es nicht gewuszt’.
Trouwens, bij dergelijke kleinigheden kan men niet blijven stilstaan, wanneer de
ware ziele-adel ons tot een verhevener blik in staat stelt. Ook wie misstapte kan ons
dan hoger wegen wijzen: ‘Op enkele uren van de dood valt het bijkomstige weg.
Voor de zoveelste maal leven de mensen in een demonische verblinding. Wie er in
staat, ziet wit en zwart, wil eer en straf, maar wie er uit gaat naar de dood ziet dat
het goede gewild wordt en het kwade gedaan en hij wenst inkeer en verzoening. Hoe
gaarne zou ik mijn leven opdragen voor deze verbroedering van de mensheid waarin
ik mij vóór het peloton nog warm en innig één voel met al wat mens is. Maar wie
ben ik om mij zo iets aan te matigen.’ - Inderdaad.
Dit humanitaire geluid van ‘Der Mensch ist gut’ klinkt ons nog
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als zeer bekend in de oren. Het klonk kort na den eersten wereldoorlog en heeft, door
de mensen ten aanzien van het Duitse gevaar (toen nog maar Stresemann) in slaap
te wiegen, den tweeden mogelijk gemaakt. Dit vage pacifistische quasi-edelsocialisme
is het werkelijke credo van Gerard Walschap en heeft reeds sinds Een Mensch van
Goeden Wil allengs de schier onovertrefbare kwaliteiten van zijn oeuvre aangetast
en geschaad omdat het zijn vermogen tot uitbeelding van levende mensen aanvrat.
‘Ik ben niet slecht en niet schuldig’, zegt Jan Gillis, die geen vlees en geen vis is, in
zijn laatsten brief; ‘ik heb mij te goeder trouw vergist en te goeder trouw getracht
het goed te maken.’ Dit is onjuist. Dat goedmaken slaat op het feit van zijn desertie,
maar hij heeft daarmede ten hoogste iets gedaan voor zichzelf en zijn eigen
gemoedsleven. Iets goedgemaakt had hij eerst, als hij in verzet iets tegen de Duitsers
had gedaan na zijn terugkeer.
Dit boek zal in bladen als Telegraaf, Haagsche Post, Elsevier of De Linie wel met
bazuingeschal worden toegejuicht, alsook door minister Maarseveen. Dit boek is het
boek der verdoezeling, van de goedpraterij en de verontschuldiging der politieke
delinquenten. En van de ontluistering der illegaliteit. Zeker, ook bij deze laatste was
kaf onder het koren en dat bij de bevrijding excessen zijn voorgekomen, wie zou 't
willen ontkennen? Maar erger waren de excessen daarna vanwege de zogenaamde
zuivering, die een laffe, walgingwekkende, hypocriete, beschamende en schandelijke
farce is geworden. En in dit boek is, ter wille van de these dat grijs reëler is dan zwart
en wit, de werkelijkheid al te zeer omgebogen.
Zwart en Wit is het boek van een van de grootste schrijvers van dezen tijd en
daarom was het nodig er zoveel aandacht aan te wijden. Walschap heeft terecht groot
gezag en toont zich ook in dit boek een groot schrijver. Maar een ideeënroman,
geschreven met een strekking, kan men niet louter artistiek beoordelen zonder mede
en vooral de ideeën te beschouwen, en den geest, waaruit hij ontstond. Die ideeën
en dien geest moeten wij terugwijzen. Ieder waarlijk critisch denkend en progressief
voelend lezer zal dit met mij eens zijn. Persoonlijk doet het mij groot leed, dat ik op
deze wijze over Gerard Walschap heb moeten schrijven. Wij waren lang door
persoonlijke banden van vriendschap verbonden en ik mag wel zeggen dat ik de eer-
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ste ben geweest, die in ons land in den brede en herhaaldelijk op het belang en de
unieke betekenis van zijn werk heb gewezen, toen hij hier nog zo goed als onbekend
was. Maar boven de bewondering en boven de vriendschap gaan enkele dingen,
waarover wij niet gaarne spreken, die moeilijk te formuleren zijn, maar die onze
menselijke waardigheid ten diepste raken. Dit boek maakt een afscheid van Walschap
noodzakelijk.
1933; 1948
Gerard Walschap, Carla. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933
Gerard Walschap, Trouwen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1933
Gerard Walschap, Celibaat. Bandontwerp en tekeningen van Jozef Cantré.
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1934
Gerard Walschap, De Vierde Koning. Een vertelsel voor mijn kinderen. Met
teekeningen van Edgar Tijtgat. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935
Gerard Walschap, Een Mensch van Goeden Wil. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar,
1936.
Gerard Walschap, Sibylle. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar. 1938.
Gerard Walschap, Ons Geluk Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon, z.j.
Gerard Walschap, Zwart en Wit. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.

Het probleem van rhythme en metrum
In Die Bäder von Lucca, uit het deel Italien van zijn Reisebilder, is Heine zeer
verbaasd als hij, de kamer binnentredend, Hyacinth Hirsch op den grond vindt hurken,
die met een groot krijt vreemde tekens op den bruinen vloer zet: ‘Wat zijn dat voor
vreemde figuren?’ vroeg ik hem, toen ik bij zijn gedoe een tijdje had toegekeken.
Dat zijn voeten op natuurlijke grootte - kreunde hij tot antwoord -, en ik,
veelgeplaagd man, moet die voeten in mijn hoofd houden, en mijn handen doen al
pijn van al die voeten, die ik nu moet opschrijven. Het zijn de ware, echte voeten
van de poëzie. Als ik het niet voor mijn ontwikkeling deed, liet ik de poëzie lopen
met al haar voeten. Ik heb nu bij den heer marchese privaatles in de poëziekunst. De
heer marchese leest me de gedichten voor, en legt mij uit, uit hoeveel voeten ze
bestaan, en ik moet ze noteren en dan narekenen, of het gedicht juist is.
U treft ons - sprak de markies op didactisch pathetischen toon
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- inderdaad bij een poëtische bezigheid. Ik weet 't wel, doctor, u hoort tot de dichters
die een eigenwijzen kop hebben en niet inzien, dat de voeten in de dichtkunst de
hoofdzaak zijn. Een beschaafd gemoed wordt echter slechts door den beschaafden
vorm getroffen, dezen kunnen wij alleen van de Grieken leren...’
‘Ieder dichter moest eigenlijk... bij zijn moeilijkste poëziegedichten de voeten
erboven drukken en tot de mensen zeggen: ziet, ik ben een eerlijk man, ik wil jullie
niet bedriegen, deze kromme en rechte strepen, die ik voor elk gedicht zet, zijn om
zo te zeggen een conto finto van elk gedicht, en jullie kunt narekenen, hoeveel moeite
het mij heeft gekost, ze zijn om zo te zeggen de ellemaat van elk gedicht en jullie
kunt 't nameten, en ontbreekt er een enkele lettergreep aan, dan moet ge me een
schooier noemen...’ ‘Wij zijn nu in Italië en dus heb ik tijd, de voeten met krijt op
den grond te schrijven en elke ode te collationeren.’
Heinrich Heine, die een groot prozaschrijver was, richt zich in bovenstaande
satyrische passage tegen zijn tijdgenoot August von Platen, die boven zijn oden in
antieken trant het strophenschema drukte, volgens hetwelk zij gescandeerd moesten
worden. De spot is geestig, vlijmscherp en onbarmhartig - hier en daar ook unfair -,
maar als dichter was Heine niettemin aanmerkelijk minder dan Von Platen. Hetgeen
niet wegneemt dat hij niet ten onrechte zich verzette tegen genoemden uitwas in de
navolging der Griekse prosodie, welke de dichters der West-Europese taalgebieden
zoveel eeuwen lang heeft afgehouden van een juist inzicht in het wezen hunner op
een essentieel anderen woordval aangewezen versificatie.
Het om allerlei redenen, waarbij ik hier niet hoef stil te staan, enigszins malle van
de schemata van Von Platen wil niet zeggen, dat de dichter of de lezer er verkeerd
aan doet, zo hij er zich rekenschap van verlangt te geven aan welke wetten de formele
verschijnselen der poëzie beantwoorden. Het bespiegelen van de samenstellende
elementen der dichtkunst kan heel goed samengaan met de erkenning ‘dat de dichter,
hoe sterk ook zijn bemoeiing met het metrische geweest zal zijn, op het oogenblik
dat hij dicht die bemoeiing heeft gestaakt of, tenminste, onderbewust doen worden’;
en eveneens met ‘de begrijpelijke afkeer, die de dichter heeft van de geleerde “die
gedichten voor metrische proeven aanziet”’. (Albert Verwey: Ritme en Metrum, 1931,
blz. 24 en 25.) Menno ter Braak drukt dit zo uit, ‘dat een “we-
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tenschap der poëzie” nooit anders dan secundaire waarde hebben kan’; maar daarom
hoeft aan deze secundaire waarde nog niet voorbijgezien te worden.
Een onderzoek naar de rhythmische normen van den Nederlandsen versbouw
behoeft den eerbied voor het autonoom karakter der poëzie in geen enkel opzicht
aan te tasten. Evenmin als een critische en beschouwende aanleg iemand per se zal
afhouden van het begaan van spontane dwaasheden (al zou dan ook het inzicht in
zijn onweerstaanbare neiging daartoe hem vergezellen), evenmin wordt noodzakelijk
aan het vermogen tot scheppen of opnemen van poëzie afbreuk gedaan door de kennis
van haar technisch vormkarakter. Metrum ‘als beredeneerde theorie of historische
kennis’, aldus dr. F. Kossmann (N.R.C. 25 Aug. '33) is ‘een methodisch beginsel
voor het onderwijs evenals de hulplijnen of de ruitjes op het teekenpapier, waarmee
men een lijn langs bepaalde punten kan construeeren en aldus in haar loop analyseert.’
De studie van het versrhythme is echter meer: dichters immers ‘hooren iets dat zij
nog moeten grijpen en vastleggen’; de ‘schilder en de beeldhouwer zien iets, dat zij
nu verder aan hun materie moeten ontworstelen; als zij twijfelen wachten zij, bezinnen
zich op hetgeen zij gezien hebben en vinden den moed voort te gaan als zij meenen
het onderdeel waar zij haperden nu nauwkeuriger te zien’. ‘Bij den dichter is het
evenzoo. Wat hij hoort moet hij en niemand anders vasthouden of vastleggen. Ook
hij zal zich moeten bezinnen als hij het gehoorde niet volledig en ineens in de goede
orde kan materialiseeren. Dan moet hij opnieuw trachten zijn inspiratie te beleven
omdat hij niet dadelijk alles had bevat. Dan kan het blijken dat hij iets terugnemen
moet of herzien van hetgeen hij eerst gemeend had te hooren. Zijn zelfcritiek zegt
hem als de pen de hoogte of diepte of gloed van de inspiratie niet meer bereikt. En
die zelfcritiek wordt gevormd of versterkt door zijn bezinning, zijn juist gevoel en
zijn kunde.’ (Kossmann t.a.p.) Men ziet het, wij zijn mijlenver van de futiele
voetentellerij van Hyacinth Hirsch verwijderd.
Alvorens over te gaan tot het maken van enige korte algemene opmerkingen over
poëtisch rhythme zij hier nog eens ten overvloede, voor de onnodig beschroomde of
te haastige dichters en dichtlievenden, dit herhaald: Hoewel men naar mijn inzicht
niets kan verliezen maar slechts winnen bij een bewuste bezinning op het formele
aan het vers, over welks overig wezen immers men slechts grof benaderend en veelal
ijdellijk kan spre-
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ken, is het niet mijn mening dat enige versleer op het tot stand komen en de
ontwikkeling van poëzie belangrijk of blijvend invloed kan uitoefenen. Het
wordingsproces van een gedicht blijft onaangeroerd domein van des kunstenaars
persoonlijkheid, zo bewust als onbewust. Genoemde leer (theorie, kennis) is geen
lering, zij is slechts voor de vermeerdering van kennis (inzicht), dus wetenschappelijk
van waarde, en van minder nut voor den dichter zelf dan voor den lezer, die soms
nog moet leren bepaalde verzen op de juiste wijze ‘tot zich te nemen’ en innerlijk te
beluisteren. Een versleer is dus geen handleiding om het dichten aan te leren, zij is
niet paedagogisch, is geen onderwijs van wat niet aangeleerd, slechts gedaan kan
worden. Poeta nascitur, non fit, wisten reeds de Ouden (een dichter wordt geboren,
niet gemaakt). Ik ben dus van een opinie, diametraal tegenovergesteld aan die van
de Rederijkers met hun oefeningen, en ook nog aan die van Théodore de Banville,
die schreef: ‘niemand zou op het denkbeeld komen opnieuw te scheppen, uit zijn
ziel te halen, van a tot z uit te denken het handwerk van schrijnwerker, of dat van
slotenmaker, en toch durft men te beweren, zonder het geleerd te hebben het handwerk
der poëzie te kennen, dat het moeilijkst van al is!’ (Petit Traité de Poésie Française.
1871, p. 171). Verstandiger is het standpunt van Jules Romains & G. Chennevière
(Petit Traité de Versification. 1923, p. 7). Zij beschouwen de gevonden regelen als
‘slechts gewettigd als ze een lange onpersoonlijke ervaring samenvatten en doen
kristalliseren; als ze het normale uitvloeisel lijken der techniek, enigszins op de wijze
waarop een wet op een gegeven ogenblik de rechtsgevoelens (les aspirations
juridiques) van een volk komt formuleren en vastleggen’.
Aldus gewapend tegen misverstand komen we tot de vraag naar het essentiële van
rhythme en metrum.
De in ruime lezerskringen algemeen gangbare en conventionele opvatting vinden
we bij den fijnen dichter Dr. Fr. W. Rückert (Antike und deutsche Metrik. 1847, p.
1). Rhythme is volgens hem ‘de merkbare verhouding der arsis’ (stemheffing) ‘tot
de thesis’ (stemdaling), metrum ‘een bepaald systeem van lange en korte lettergrepen’.
Zó eenvoudig echter, het spreekt haast vanzelf, is de zaak niet. De Nederlandse
hedendaagse poëzie (het is niet nodig het z.g. ‘vrije vers’ uit te zonderen, daar ook
dit in den grond steeds tot regelmatige figuren is terug te voeren, vgl. Verwey a.w.
63-80), - het Nederlandse gedicht kent eigenlijk noch het kwantiteits-,
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noch het syllabisch, noch het accentvers. Het berust gedeeltelijk op elk van deze drie
elementen, waarvan de samenstelling en betrekking geregeld en gedragen worden
door het rhythme. Kwantiteit vindt men er stellig, maar slechts in zover dat het woord
geen vaste kwantiteit bezit doch deze tijdelijk, in het vers, verkrijgt. Syllabisch is
het, waar en in zover van de regelmaat van het gelijk aantal lettergrepen niet wordt
afgeweken, maar ook daar nog maar alleen in dien zin dat het eigenlijk getelde vers
(gelijk dit begrip, m.i. ten onrechte - ik kom daar aanstonds op terug - algemeen en
van ouds voor Frankrijk wordt gebruikt) in het Nederlands na de Renaissance practisch
niet meer voorkomt. Geaccentueerd volgens de rede en de natuurlijke stembuiging
is het zeer zeker, maar ook hier hebben wij slechts met een niet oppermachtigen
factor onder andere te doen.
De maat valt niet steeds a priori en onveranderlijk met het accent der gesproken
woorden samen. Zij berust inderdaad soms wellicht in enige mate, gelijk Rückert
(zie boven) poneert, op de wisseling van hun lengte en kortheid van duur, maar alleen
voor zover die tot den klemtoon van den nadruk meewerken. Deze kwantiteit is
echter, gelijk reeds opgemerkt, van die woorden op zichzelf geen eigenschap, maar
varieert al naar gelang van de versmaat, waarin zij worden gebruikt. Metrisch is
derhalve niet het woord maar het vers. F. Kossmann (Nederlandsch Versrythme. De
versbouwtheorieën in Nederland en de rythmische grondslag van het Nederlandsche
vers. Proefschrift enz. 1922), die eigenlijk het begrip maat overboord gooit en slechts
rhythmische versdelen erkent, constateert ergens, dat een lettergreep ‘grooter lengte’
verkrijgt ‘door het rythme bepaald, buiten noodzaak van het klankgehalte en zonder
medewerking van den klemtoon’ (169). Ook stelt hij vast, op grond van uitkomsten
van proeven door Prof. H. Zwaardemaker en Prof. J.H. Gallée in het Physiologisch
Laboratorium te Utrecht genomen, en waarvan hij zelf de somgetallen berekende,
‘dat de lengteverhoudingen tusschen een aantal lettergrepen die in dezelfde volgorde
als vers zouden kunnen voorkomen, bij gewone uitspraak niet de minste
regelmatigheid vertoonden, noch de verhoudingen der verschillende “voeten”... Het
blijkt dus gevaarlijk de geschiktheid van eenige lettergreep voor een bepaalde plaats
in het vers af te willen leiden van haar natuurlijke lengte, d.w.z. van den tijd dien zij
zou behoeven om te worden uitgesproken’ (168). ‘Hier nu ligt een kernwaarheid,
die de
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versbeschouwing beheerschen moet: al is een vers ook ongetwijfeld een voortbrengsel
van menschelijke kunst, het materiaal waaruit het wordt opgebouwd is niet steen of
hout, zelfs niet kleur, maar de onbestorven levende taal, met haar eigen drang, haar
zelfstandigen rythmischen pols. En hoe ongerepter deze drang in het vers behouden
is, hoe intenser het rythmische leven van de taal zich daarbinnen kan bewegen, des
te voller en rijker is de harmonie der verzen. De dichter, of de door hem gekozen
versmaat, geeft een leidende bedoeling daarboven, evenals de geest der natuur, hij
vereffent tot aesthetische evenredigheid, hij bouwt niet op uit vooraf overwogen en
geschikt gemaakte eenheden’ (199). Woorden van scherpzinnig en diep inzicht
voorwaar, welke men eerder uit het kamp der litteraire kunstenaars dan uit dat der
taalgeleerden verwacht zou hebben. De wijze waarop Kossmann, hoe exact,
experimenteel en wetenschappelijk ook, de wetenschap der verskunst opvat is, dunkt
ons, wel geschikt ook het hevigst vooroordeel ten deze van den kant der dichters te
overwinnen.
Rhythme in het vers is de klankspanning, golving en beweging welke zich
weerspiegelen in het, in tempowijziging en toonhoogte-verschil gevonden,
overbruggende compromis, dat het redelijk en natuurlijk zins- en woordaccent invoegt
in de versklemtoon-norm en den tijdsduur van het metrum. Het is derhalve aan die
maat primair. ‘De sterkste effekten’ zegt Verwey (31), sprekend over de dichtkunst
na 1880, ‘ontstonden door een kenbare tegenstrijdigheid tusschen ritme en metrum.
Dit laatste diende als 't ware tot springplank voor de veerkrachtiger verheffing van
het andere.’ Kinker (zie Kossmann 96 e.v.), Huydecoper (137), Lambert ten Kate
(143) Roorda (153) e.a., zij allen stemden, de een meer, de ander minder, in deze
opvatting overeen. ‘Dit wil echter geenszins zeggen,’ merkt inmiddels Kossmann
(184) op, ‘dat het rythmisch gevoel geheel onderworpen zou worden aan de
verhoudingen der differentiatie, m.a.w. dat het meerder of minder gewicht der
onderscheiden slagen het rythme der reeks zonder meer zou bepalen. Integendeel,
het rythmisch gevoel behoudt zijn eigen maatstaf en het waardeeren eener gegeven
reeks bestaat nu juist daarin, dat het dezen aanlegt, rekening houdende met de
tendensen der differentiatie, voor zoover dit mogelijk is. Er moet dus een indruk tot
stand komen, die uit zekere door het rythmisch gevoel geijkte onderscheidingen is
samengesteld en tevens aan de bedoelingen der differentiatie tegemoet komt. De
verschillen zul-
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len in de waarnemingsvoorwerpen gelegen zijn, het rythme ligt in ons. Die
differentiatie echter zal bewust of onbewust reeds meer of min beïnvloed zijn door
het menschelijk rythmisch gevoel, indien het waarnemingsvoorwerp zelf een
menschelijke uiting is, zoals muziek of spraak.’
Ook deze bevindingen zijn resultaat van zeer interessante proefnemingen, ditmaal
van Kossmann zelf, ten aanzien van rhythmische verdeling en maatvorming bij
mechanische tikken, in verband en verhouding met duur en frequentie van polsslag
en ademing.
Dat de maat dan ook ooit uitsluitend op syllabentelling zou berusten, lijkt mij zelfs
voor het Franse vers (Romains & Chennevière 33) onaannemelijk, en dat onze 16e
eeuwers merlwaardigerwijs het kwantitatief scanderen te goeder trouw menen
waargenomen te hebben ‘in het Romaansche voorbeeld’, gelijk Kossmann (38)
ironisch opmerkt, dunkt mij dan ook alleszins verklaarbaar. Zo al ‘de cadens in het
Fransche vers niet bepaald wordt door de plaats der woordaccenten’ (Kossmann 48),
zij wordt wel door de versmaat teweeggebracht, al heeft deze minder kracht dan bij
de Noordelijke talen, geneutraliseerd dat zij wordt door tegenwerkende factoren.
Wat echter voor ons en de Fransen gelijk blijft: er is ‘causale verbinding... tussen
méér accent’ van de dalingslettergreep ‘en: tendentie naar vertraging, en tussen
minder accent’ van de heffingslettergreep ‘en: tendentie naar versnelling’ (Stuiveling,
Versbouw en Ritme enz., II).
Evenals een kleur, tussen bepaalde andere geplaatst, van gehalte verandert, evenzo
zijn de tonen onderling van variabele en betrekkelijke waarde, en daarmede de functie
der ermede gepaard gaande heffing en daling, al vallen dan stemklank en klemtoon
slechts gedeeltelijk samen. Duur, toonhoogte en klem zijn alle drie ‘geheel
betrekkelijke waarden en hun noodwendigheid wordt bepaald door de verhouding
tot soortgelijke eigenschappen der ontstaande lettergrepen en woorden. De
wenschelijke verhouding in dezen wordt echter niet aangegeven door het klankgehalte,
maar door logische en syntaktische eischen der spraakgewoonte’. Zo zijn de drie
genoemde factoren in het maatschema de rhythmische beweging, of beter: steun- en
aanknopingspunten (vgl. Kossmann 197) voor het rhythmische gevoel van den dichter.
Het gehele metrische verloop (d.w.z. volgens een geijkt rhythmisch model) is
echter zelf oorspronkelijk een uitvloeisel van
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datzelfde primordiale gevoel. ‘Het is in den grond scheef en valsch om een wezenlijk
verschil aan te nemen tusschen een inspiratie die rythmisch vrij schijnt te zijn en een
die zich kleedt in bestaande geijkte vormen’. Men wachte zich voor de
begripsverwarring die het rhythme verdringt ‘naar den hoek waar de onregelmatigheid
en ongebondenheid inheemsch schijnen te zijn’. (N.R.C. 25 Aug. '33). Integendeel,
soms kan het rhythme de onregelmatigheid juist symmetrisch binden en is dan
‘machriger dan het aantal lettergrepen’. (De Beteekenis van het Versschema. De
Nieuwe Taalgids 28e jaarg. 4e afl.).
Metterdaad gaat Kossmann naar mijn gevoelen te ver, wanneer hij als tijdverdeling
figuren opvat, welke naar mijn mening slechts door natuurlijke spreekbeklemtoning
bijeengehouden syllabengroepen zijn, en zodoende regelmatig gebouwde strophische
verzen, waarin alleen het woord- en zinsaccent syncopisch tegen de norm der
rhythmische symmetrie ingaat, in rhythmisch afwijkende variaties uiteenbreekt, al
zijn dan volgens zijn uitgangspunt en gehoor zulke afwijkingen rhythmisch niet
fundamenteel. Hij baseert zich daarbij voortdurend op de muziek, waarbij hij volgens
de accenten verschillende en onderling strijdige figuren ingenieus in verhoudingen
van gelijken duur bindt, waardoor zij ‘als gevarieerde phraseeringen van een gelijke
reeks tonen gevoeld’ worden. Ik vrees echter, dat hiermede, tot hoe verrassende
uitkomsten hij ook vaak komt, aan het wezen van het vers geweld wordt aangedaan,
met name waar hij concludeert ‘dat een eenheidsschema van het getelde gesproken
vers eenvoudig niet bestaat. Het oor is gewend aan die figuren en herkent de
combinaties; deze zijn legio. Het is bloote theorie als men daarin een of ander zeer
regelmatige figuratie als het normale type wenscht te blijven stellen’.
Volgens Verwey (60, 61) uit zich des dichters ‘drang naar evenwichtsbeelden’ in
‘regelmatig terugkeerende vormen’, welke men slechts behoeft vast te leggen om de
metra te hebben, ‘uitkomst van de dichterlijke vinding, maar daarvan afgetrokken
en als schema van soortgelijke typen dienend’. ‘Binnen dat schema zingen wij onze
woorden en doen zijn binding dienen tot het eindeloos spel van herhaling en
overeenstemming, afwisseling en tegenstelling, dat de golvende beweging, het ritme
uitmaakt van ons stemgeluid’ (89). ‘Daaruit groeit alles op: in de zin van ons spreken
de logica, in zijn klankverloop de maat. Als ons spreken bewogen wordt, mag de zin
niet lijden; de logica zorgt ervoor. Maar ook de klank niet: de maat wordt
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gehoorzaamheid. Die maat is de dichter even goed als de logica ingeboren en even
goed als hij weet dat de logica algemeenmenschelijk is, even goed weet hij dat de
maat het is.’ (87)
De belangstelling en de litteratuur aangaande het vraagstuk van rhythme en metrum
heeft zich in ons land van de 16e eeuw tot op heden voortgezet. Nog onlangs is een
jong dichter van den Zangberg afgedaald naar de geleerde wereld, om daar met lof
den doctorshoed te behalen met een academisch proefschrift over dit onderwerp.
(Dr. G. Stuiveling: Versbouw en ritme in de tijd van '80. 1934). In verband met het
vooroordeel, dat onder dichters soms tegen de verskunde als voorwerp van
wetenschappelijk onderzoek bestaat, zou men dit moeten toejuichen.
Helaas echter zijn de noeste ijver en ontegenzeglijke bekwaamheid, aan deze
dissertatie besteed, voor een belangrijk deel slecht beloond. Ik wil er op het ogenblik
slechts van zeggen, dat de minutieuze ontledingen en statistieken, op de wijze als in
de kringen der volgelingen van de hoogleraren Overdiep en Van Ginneken (een
gedeelte verscheen in Onze taaltuin) gebruikelijk, van Stuiveling m.i. niet tot een
evenredig resultaat mochten leiden. Eensdeels doordat het bijeengebrachte materiaal,
hoe ontzaglijk uitgebreid ook, toch nog in draagkracht en geldigheid als overtuigend
bewijs niet voldoende ver strekkend lijkt, anderdeels omdat de vrij beperkte conclusies
een zo omvangrijk, exact en stelselmatig onderzoek geenszins als nuttig of nodig
rechtvaardigen, daar zij vrij algemeen bekende en erkende verschijnselen aanwijzen,
welke door elken belangstellenden leek aanstonds te constateren waren.
Tegen de bewijskracht van Stuiveling's zo volhardend en overstelpend
bijeengebracht materiaal zijn bezwaren aan te voeren. Ook wil ik trachten, nader te
bewijzen, van hoe onevenredig geringe betekenis zijn gevolgtrekkingen zijn, welke
ik bovendien gedeeltelijk, uit hoofde van zijn onjuiste werkmethode, moet afwijzen.
We zagen hierboven dat de vrijheid der rhythmische beweging wanneer zij de
maat overspoelt en doorbreekt, toch den aangenomen vasten grondslag der
tijdmetrische figuur niet onherkenbaar of ongedaan maakt. Zij sluit er als het ware
een innig huwelijk mee, waarin, zoals gebruikelijk, van weerszijden gelijkelijk offers
worden gebracht. De bedoelde tijdmetrische eenheid steunt niet op een
woordkwantiteit (experimenten deden deze als willekeurig en wisselend kennen)
maar op een vers-
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kwantiteit, op de lengte die een bepaald woord in een bepaalden versregel van een
bepaalden dichter bij een bepaalden lezer voor één keer verkrijgt, waarbij uiteraard
van een verhouding 1 : 2 geen sprake is. Reeds hieruit volgt onmiddellijk dat op
enigerlei wijze, hoe diep verdoken ook, die vaste grondslag voelbaar en gevoeld
moet blijven: geen maat zonder vers, maar ook geen vers zonder een fundament van
een metrum waarmede, al ware het langs een zijden draad, enig contact behouden
wordt.
Dat een zweving van den toon hier het gevolg van moet zijn, is duidelijk. Wanneer
Stuiveling dan ook ‘Schwebeton’ beschouwt als ‘een phenomeen, dat naar (hij)
geloof(t) bijna uitsluitend in het isolement der studeerkamers tiert, en in een
ongekunstelde voordracht niet of zelden aangetroffen zal worden’, (29), dan moet
ik reeds hieruit opmaken, dat zijn opvatting van de essentieelste vers-eigenschappen
aan de mijne strikt tegenovergesteld is, zodat ik hem noch in zijn uitgangspunt noch
in zijn daarop gebouwde verdere redeneringen kan volgen.
Wat blijft er op die manier over van de waarde van Stuivelings uitvoerige en
minutieuze statistieken? Hetgeen hij over- en onderbetoning noemt - hij zelf
verontschuldigt zich over het germanistische dezer na rijp beraad gekozen benamingen
(II noot) - zijn nog maar ‘variaties van, en niet inbreuken op de doorgaande
metries-ritmiese golvingen’ (106); opeengestapelde onregelmatigheden van
omzettingen daarentegen zullen, zo één vers talrijke afwijkingen vertoont, voor zijn
noteringen de maat essentieel van aard veranderen. De methodologische fout is hier
dat het streven naar een uiterst soepel en genuanceerd meet-instrument zichzelf ad
absurdum heeft gevoerd. De grens en zelfs het verschil tussen wat Stuiveling
omzetting en accentverschuiving noemt is bij hem eigenlijk een volkomen persoonlijke
en willekeurige waardering, en reeds hiermede vervalt de betekenis en bruikbaarheid
van zijn materiaal in een groot gedeelte zijner cijfertabellen.
Nergens vindt men de erkenning van de grondwaarheid, dat te allen tijde onder
de rhythmische afwijking de oorspronkelijke metrische normfiguur voelbaar blijft,
aan welken repoussoir zij haar reliëf, spankracht en beweging eerst ontleent. Dat
Stuiveling dit niet meevoelt blijkt wel sterk in een uiting als de volgengende (in den
tekst gespatieerd): ‘Niet enkel ten opzichte van een fictieve metriese norm worden
de variaties “gewaardeerd”, maar waarschijnlijk nog meer ten opzichte van het reële
ritmie-
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se gemiddelde’ (99). Ook bij de grootste vrijheid echter, ik wees er reeds op, is die
norm niet fictief te achten. Tot zulk een dwaling komt de schrijver doordat hij overal
star, blindelings en ongevoelig het natuurlijk en logisch spreek- en ademhalingsaccent
doet overheersen, inplaats van dit te mitigeren door het tempo tot op zekere
(toon)hoogte ondergeschikt te maken aan de vers-kwantiteit en -maat en de daaruit
volgende heffingenen-dalingen positione.
Consequent doof in dit opzicht is hij echter niet; zo is hij b.v. juist weer in de
contramine, waar Verwey aan Brederoo's verzen het karakter van alexandrijn ontzegt,
en zeer terecht betoogt hij: ‘Het verrassende en bekoorlike van een deel van Brederoo's
poëzie berust m.i. juist op de spanning tussen de levende en levendige accent-wisseling
en het tóch eraan ten grondslag liggende metriese systeem van de alexandrijn’ (140).
Was zijn oor maar overal zo versgevoelig geweest!
Stuiveling's inconsequentie blijkt bovendien uit het volgende. Bijna overal, waar
hij (naar mijn mening, gelijk men nu weet, onjuist) een vierheffingsvers of
Nevelingen-maat aanneemt, aarzelt hij terug naar het alternatief van het grondschema
met omzetting en verschuiving; zijn onzekerheid en dualisme op dit punt blijken
daaruit wel overtuigend. Hoeveel zuiverder voelt Verwey de rhythmische werking
aan, waar hij het over verzen heeft in welke ‘juist niet de toon valt op de lange en
geen toon op de korte maat-sylbe, maar de doffe lettergreep verlengd wordt doordien
ze op een maattóp ligt, de betoonde gedempt omdat ze ligt in een maat-dal’. (Geciteerd
door Stuiveling 152). Dit ganse werk is op de principiële en fundamentele dwaling
gebaseerd, welke reeds is aangewezen. Deze begripsverwarring voert den schrijver
tot conclusies, welker dwaasheid telkens in het oog springt. Zo de constatering, bij
een sonnet van Boeken, dat men het niet meer kan ‘beschouwen als in wezen tot één
bepaald metrum te behoren; het behoort tot verschillende metra tegelijk’ (179). Zulks
doet den schrijver grijpen naar de onnozele, verwarrende en foutieve termen
bi-metrisch en polymetrisch, notabene ook voor ‘bepaalde versregels op zichzelf’.
Dit houdt reeds in, dat ik menige slotsom, die tot de gewichtigste en verst strekkende
van het laatste hoofdstuk behoort, moet afwijzen. Zo deze: ‘In de verstechniese
vernieuwing van 1885-1895 kan men duidelik twee phasen onderscheiden: vóór 1888
en daarna. Vóór 1888 wordt het jambiese metrum door trochaeïse elementen gewijzigd
en lenig gemaakt; na 1888 wordt
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het principieel aangetast door vierheffingsverzen’ (219). Een dergelijke zienswijze
acht ik onjuist, en bovendien fataal - indien zij ingang zou vinden - voor een aan de
bedoelde poëzie adaequate wijze van lezen. Anders gezegd: het is onmogelijk, met
deze zienswijze die poëzie te horen gelijk haar dichters haar hoorden en bedoelden.
Hoe zou het ook mogelijk zijn dat ooit een versmaat ‘principieel aangetast’ wordt,
als men bedenkt - hoe zuiver dichterlijk heeft Kossmann dit inzicht ervaren - dat
zowel de rhythmische doorbrekingen als het regelmatig alternerende vers aan een in
essentie gelijken rhythmischen oerstroom hun mouvement en levensimpuls ontlenen.
Dit te begrijpen zou Stuiveling ervan hebben weerhouden, van een geschrift te zeggen,
dat ‘de uiterlijke voorschriften van het metrum zijn vervangen door de innerlike
wetmatigheid van het ritme’, waarbij zowel de tegenstelling uiterlijk-innerlijk
tendentieus is toegepast, alsook het woord ‘vervangen’ naïef en zot moet worden
geacht.
Ik acht dus in beginsel methode en middelen verkeerd, waarmede Stuiveling hier
een exact onderzoek heeft willen instellen naar de verzen der door hem behandelde
dichters (Warner Willem van Lennep, Marcellus Emants, Jacques Perk, Jacob Winkler
Prins, Hélène Swarth, Willem Kloos, Albert Verwey, Frederik van Eeden, Hein
Boeken, Herman Gorter, Henriëtte Roland Holst). Dit neemt niet weg, dat, meestal
als inleiding tot dit vers-onderzoek, over deze dichters (met facsimile's van wier
handschrift het boek aardig verlucht is) vaak treffende opmerkingen van algemenen
aard worden gemaakt, welke van nadenken getuigen en dikwijls een curieuze correctie
op veelvuldig voorkomende misvattingen geven. Dit zijn dan echter bloot
litterair-historische beschouwingen, zonder voldoenden samenhang met de
rhythmische studiën om hun plaats in deze dissertatie, welke er overigens veel
leesbaarder door wordt, te rechtvaardigen. Niet steeds zijn zij geheel te onderschrijven,
stellig lezenswaard zijn echter de gedeelten over Verwey's opvatting van den bouw
van het Shakespeare-sonnet (zesde hoofdst. e.p.): over ‘de voorkeur die de Nieuwe
Gidsers reeds in het begin hebben getoond voor Hélène Swarth boven Winkler Prins’:
zij ‘moet toch wel voornamelik verklaard worden uit hun eigen voorkeur voor het
lyries-melodiese boven het epies-picturale, en voor de passie boven de zelfbeheersing’
(107); over de chronologie van Kloos' sonnetten (achtste hoofdst.); over de onjuiste
legende (Uyldert, Donker), als zou Verwey zeven jaar,
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1889-'96, gezwegen hebben (138 e.v.); over de gevoels- en verstandsgrenzen der
poëzie, van verschillende kanten resp. door Gorter en Verwey benaderd (153); over
het onderscheid, vooral, tussen den Nieuwe Gidser en den Tachtiger (tiende hoofdst.
e.p.).
Al deze onderhoudende, intelligente en vaak zeer rake beschouwingen staan echter
te los van de hoofd-conceptie van het werk, en rechtvaardigen dan ook deszelfs
cardinale fouten niet: de ongerechtigdheid van gevolgtrekkingen uit een volgens te
willekeurig systeem ingedeeld materiaal; de misvatting omtrent het grondbeginsel
van het metrum; de te schrale conclusies uit een in verhouding daarmede bespottelijk
omvangrijk cijferwerk. Vol trots toont Stuiveling aan dat ‘in de getallen, die (zijn)
analyse oplevert, iets aanwezig is van het typies persoonlike van een dichter’ (52),
maar ieder zuiver voelend en voor poëzie ontvankelijk lezer of criticus vindt dat
persoonlijke zelf wel in het gedicht, en de kluchtige omhaal dier
quasi-wetenschappelijke getallen is daar niet voor nodig. Dat ‘de tijd van '80 ritmies
gekenmerkt wordt door een steeds groter vrijheid ten opzichte van het vijfvoetig
jambiese metrum’, en ‘welke publicaties in dit proces van beslissende betekenis zijn
geweest’ (218), wisten we waarachtig zó ook wel; als hoofdconclusie uit de ontzettend
gecompliceerde grafische voorstelling op blz. 224 en 225 is het daarom als een
futiliteit te beschouwen. Dat verstechnisch Verwey en Gorter de invloedrijkste
vernieuwers zijn geweest, dat er ook gewichtige buitenlandse invloeden op die
vernieuwing hebben gewerkt - het was alles overbekend, en we hoeven het niet
gecalculeerd te lezen in een geschrift, zo vol met statistische cijfertabellen, dat een
accountantsrapport er een boter-melk-kaas-spelletje bij is, en waarin reeds op blz. 4
wordt berekend dat ‘een strikt normale vijfvoetige jambe’ 1,324,800 variaties kan
hebben en bij elke metrische wijziging opnieuw 1,324,800 mogelijkheden oplevert!
Tant de bruit pour une omelette!
1934
Dr. G. Stuiveling, Versbouw en ritme in de tijd van '80. Groningen, Den Haag,
Batavia, J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij, 1934
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Eilandbewoonster
Clara Eggink heeft onder den titel Schaduw en Water een bundel gedichten
uitgegeven, welke verdient met warmte onder de aandacht te worden gebracht. Want
alles wat zweemt naar opzichtigheid, excessiviteit of luidruchtigheid is aan deze
poëzie vreemd, en daardoor zou het kunnen gebeuren, vooral in een tijd als dezen,
dat deze bescheiden verzameling over het hoofd werd gezien, te eerder waar het hier
een nieuwen naam gold, nog slechts uit tijdschriften bekend.
Dit nu zou een te betreuren onbillijkheid zijn. De meest op den voorgrond tredende
eigenschap van Clara Eggink's verzen is hun zuiverheid. Deze is bij een debuterend
dichteres iets zeer zeldzaams. Voor een jong auteur zijn veelal de eigen sentimenten
een nog weinig helder gebied, troebel, onbegrepen en chaotisch. Vandaar dat dan de
stem zichzelf zo menigmaal tracht te overschreeuwen, om door hevigheid van
uitdrukking de lege en ondoorzichtige plekken in het gevoelsleven te verdoezelen.
Daar in dit stadium ook het taalinstrument nog niet met voldoende geoefendheid en
delicaatheid beheerst pleegt te worden, komen hier dan een psychologisch en een
technisch tekort als elkaar versterkende factoren samen om dat typisch dilettantisch
grootsprakige te veroorzaken, dat den lezer van veel jeugdpoëzie zo afkerig maakt.
Waardoor dikwijls de beteren onder de kwaden mede te lijden hebben, en de kwaden
zelf nog tegen een wantrouwen jegens hun werk te kampen hebben, wanneer ze reeds
tot de beteren zijn gaan behoren.
Het debuut van Clara Eggink onderscheidde zich gunstig van de soort van gedichten
die hier geschetst werd. Jong maar niet onbeholpen, rijp (want doorleefd) zonder in
schablonen te vervallen, doordrenkt van natuurgevoel, stroomt deze evenwichtige
poëzie uit in den onmiskenbaar echten toon van een in wezen en oorsprong typisch
lyrisch sentiment. Zeker, dit sentiment onderscheidt zich noch door een diep
persoonlijk karakter, noch door nieuwe, eigen, oorspronkelijke uitingsvormen. Maar
ook het traditionele vers kan een overtuigend, levend en bewogen, een verantwoord
en boeiend gedicht opleveren, zo het, gelijk hier het geval is, uit een waarachtige
ervaring, uit een van de werkelijkheid der poëzie vervuld gemoedsleven voortkomt.
De hier bereikte, klassiek aandoende eenvoud is uit een geraffineerd en subtiel
uitwegen van de gevoelswaarde der taalmiddelen ontstaan.
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Deze over het algemeen droefgeestige en zachte lyriek is de loutere uiting van een
jong vrouwenhart, dat, zonder zelfingenomenheid of effectbejag, gedrongen wordt
zich uit te spreken in de golvingen van zijn ontroeringen, en de beweging van zijn
aandoeningen met een aandachtige stem te volgen en te begeleiden. Er zijn vele
sterkere, vele karakteristiekere uitingen in de dichtkunst onzer jongeren - zuiverdere
weinig. Er is een rustige waarneming in dit werk, een eerlijke afkeer van de
gemakkelijke en dankbare vaagheid, een oprecht afgaan op de juiste expressie. De
hier en daar nog zwakke concreetheid ziet men in toenemende mate sterker worden;
zij geeft een element van rake sobere doeltreffendheid aan vele dezer gedichten, dat
doet gevoelen, hoezeer een verdere ontwikkeling van de jonge dichteres in deze
richting moet liggen, welke tot sprekenden vorm kristalleert wat een enkele maal
nog enigszins haperend en zwevend bleef.
Clara Eggink is een dichteres, die blijk heeft gegeven te beseffen, dat zij haar
verzen alleen kan rein houden van onechte elementen, niet door ernaar te streven
anderen te vinden, maar door zichzelf te behouden.
In de in 1938 verschenen bundel Het Schiereiland bewees Clara Eggink tot de beste
jonge dichteressen te behoren. Jo Landheer is ingehoudener en beknopter, maar aan
haar nog het meest verwant. Bij beiden zijn liefde en dood de centrale gevoelens,
waarin het vers zich kristalliseert. De meer of min negatieve waardering van het
leven is evenwel Jo Landheer meer ingeboren, en komt bij Clara Eggink meer uit de
gemoedservaringen voort.
Zij is soberder en gedragener in haar prosodie dan Truus Gerhardt, die visueel
plastischer is. Zij is harmonischer en evenwichtiger dan Wanda Koopman, die
experimenteel modernistisch was, en na een opmerkelijk debuut de poëzie helaas
weer vaarwel gezegd schijnt te hebben. Zij is niet zo oorspronkelijk als Vasalis, wier
debuut in Groot Nederland en wier verzen in Werk een openbaring waren, maar ze
is doorzichtiger, eenvoudiger en toegankelijker dan deze. Vergeleken met Schaduw
en Water vertoont Het Schiereiland, naar ik meen, een groten vooruitgang. De
dichteres is verdiept en gerijpt. Anders dan de meeste dichters van haar leeftijd, volgt
zij niet de stijltraditie van Greshoff, Du Perron, Slauerhoff e.a. welke, reagerend
tegen het epigonisme van 1910 een verzakelijkte poëzie
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in het leven riep. Maar zij werkt in die oudere traditie van 1910, en zonder dat haar
poëzie daarom epigonistisch genoemd mag worden, d.w.z. zonder het woordgebruik
van Holst en Buning klakkeloos overgenomen te hebben, dat een geheel vorig tijdvak
overwoekerd heeft. Dat bij een zo jonge dichteres invloeden aan te wijzen zijn, niet
alleen van Bloem, maar ook, (o.a. in Het Verdronken Kind) van Nijhoff, spreekt bijna
vanzelf. Zij zijn echter in een eigen toon opgenomen en dus aanvaardbaar. De
ogenschijnlijke simpelheid van C. Eggink's vorm is niet de primaire uiting ener
gemakkelijke ontroerbaarheid. Deze verzen zijn klaar als kristal, maar ontspruiten
aan een schier mannelijke bezonkenheid en beheersing. Ze zijn kunstig geciseleerd,
resultaat van overwogen en kundige techniek. Zij zijn muzikaal; maar ook daarin
zeer ingehouden, drijven ze niet op hun welluidendheid. Vooral in de kleinere
gedichten blijkt, dat een zekere streng besloten structuur het stromende gevoel intoomt
tot een bijna epigrammatische precisie. Ongewoon nauwkeurig en doordacht van
woordkeus zijn gedichten als De Heks en De Luiaard samengesteld. Wordt dit element
geheel één met een doorbrekende innigheid van het elegisch-vrouwelijke, dan krijgt
men zoiets volmaakts als Liedje, waarbij het woord ‘klassiek’ stellig op zijn plaats
is. Overheerst het mannelijk-constructieve, dan ontstaat een tot tucht bedwongen
beschouwelijkheid gelijk in De Keuze, dat uit de school van Verwey had kunnen
zijn. De Verlaten Tuin, een prachtig gedicht, is een voorbeeld van de alleszins
vruchtbare wijze, waarop Bloem's invloed tot een eigen bezit verwerkt is.
Deze poëzie is introspectief: de buitenwereld wordt niet, als bij Truus Gerhardt,
uit zinnenlust en om zichzelfs wil waargenomen, maar is de aanleiding om zich in
het eigen sentiment te verdiepen. C. Eggink bewoont een ‘schiereiland’; de strook
die haar met de overige wereld verbindt is smal. Zij heeft zich, in haar verzen, van
die wereld teruggetrokken. Maar na haar gekend te hebben. Daarom heeft haar vers
dien echten, doorleefden toon, die volheid en geladen kracht, ondanks de onlust van
het gevoel, die al onze waarachtige dichteressen, door de tijden heen, gehad hebben.
Dat hoort ook bij haar persoonlijkheid, die nooit in bleke abstractie of logische
vaardigheid zou vervallen. Blond als het rijpe koren, heeft zij dien franken, helderen
oogopslag van wie uit een zeevaardersgezin komt. Zij is snel en gedecideerd in haar
spreken, spottend en impulsief, beschroomd voor gevoels-
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uitingen. Een sterke natuur die weet wat zij wil en het leven aan kan. Maar die kracht
wordt ondermijnd door een innerlijke onrust, welke zich weerspiegelt in de
beweeglijkheid harer trekken. Het is waarschijnlijk het conflict tussen die onrust en
het aangeboren lyrische sentiment, dat haar de ironie, als wapen tegen den gevaarlijken
droom, heeft gegeven en de volharding haar innerlijke tweespalt te aanvaarden en
ongebroken verder te gaan, steeds opnieuw ondanks een moeilijk leven. Alles, dien
mannelijke levensmoed en die vrouwelijke weerloosheid tegenover het leven, vindt
men naakt en open uitgezegd in het gedicht, Driemaal, dat tevens doordrenkt is van
de bespiegelende gelatenheid en, als de uitdrukking geoorloofd is, moedelozen moed,
welke de bewoonster van dit schiereiland een zo bijzondere bekoring verlenen.
1934; 1939
Clara Eggink, Schaduw en Water. De Vrije Bladen, Schrift 3, jaarg. 11, Maart 1934
Clara Eggink, Het Schiereiland. Den Haag, Boucher, 1938

Marianne Philips
Naar het onderwerp, en naar de daaruit voortspruitende gecompliceerde compositie
gerekend, is de derde roman van Marianne Philips, Bruiloft in Europa, volkomen
anders dan haar beide vorige. In wezen niet. Ik zal iets over het gegeven vertellen
en vervolgens over de wijze waarop dit is behandeld.
Maar eerst een woord over die twee voorafgaande werken: De Wonderbare
Genezing, het fijne en zuivere debuut van deze bijzondere schrijfster, en De Biecht,
een tegelijk meesterlijke en diep menselijke uitbeelding van een psychotisch proces,
gelijk men na Van Oudshoorn's boeken in onze letteren nog maar alleen kende van
Fré Dommisse (Krankzinnigen) en Maurits Dekker (Waarom ik niet krankzinnig ben;
Reflex; Aan beide kanten van de drempel). Deze beide romans waren in den ikvorm
geschreven, en dat was geen toeval. Zij vormden de directe uitdrukking van een
persoonlijke gemoedservaring. Weliswaar verkreeg in die formeel subjectieve
benadering de uitbeelding van een min of meer pathologisch zieleleven objectivering,
maar hier werd dan toch dat zieleleven om zichzelfs wil en van binnen uit
weergegeven, zonder meer aandacht voor de
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buitenwereld en de omringende bijfiguren dan hoogst noodzakelijk.
En hierin is het dat deze nieuwe roman van mevrouw Philips zich van de vorige
onderscheidt. Zij heeft thans niet één mens geschilderd, maar een complex, of beter
nog een conglomeraat van mensen, voor een deel niet nauwer samenhangend dan
door het toevallig samenwonen in één groot, in vele woningen verdeeld huis, en van
deze mensen de schokkende wederwaardigheden. En niet alleen door deze verbrede
belangstelling is de stof gemoderniseerd, maar ook doordat deze veelheid van personen
thans in een sociaal en politiek kader van dezen tijd is geplaatst, tegen den achtergrond
n.l. en wat de actie betreft in nauw verband met het ontwortelde Wenen van kort
vóór de gebeurtenissen van 1933, het Wenen met zijn verpolitiekte zeden, zijn
studentenrelletjes, werkloosheid, algemene verarming, onrust en schrille
tegenstellingen.
Maar toch - en dit is voor een recht begrip van de schrijfster veelbetekenend -,
toch is dit niet de laatste en diepste achtergrond van den roman. Want achter al deze
figuren, hun handelingen als het ware begeleidend gelijk een point d'orgue, telkens
tussen den gang van het verhaal weer opduikend tegelijk als versiering en als
tot-eenheid-verenigend-perspectief van al deze heterogene gebeurtenissen, staat de
viering van het gouden bruiloftsfeest van het echtpaar Hodl, de eigenaars van het
huis. Een viering, waaraan op hun wijze de talrijke bewoners, ja heel de donkere,
smalle straat waarin het tweehonderd jaar oude patriciërshuis van den vlijtigen,
braven schildersbaas Hodl staat, deelnemen, en in de eerste plaats de vele kinderen,
kindskinderen en aanverwanten van het echtpaar. Het is of in de verwarring en
ontbinding van de bloedige, roezige ‘bruiloft in Europa’ de auteur deze gouden
bruiloft heeft willen stellen als positief, stabiel, eeuwig-menselijk element, dit feest
van goede noch kwade maar nog gewone, gezonde, onaangetaste lieden, kinderlijk
en fel in hun leefdrift, burgerlijk maar zonder benepenheid. In den gevaarlijken,
waanzinnig geworden roes van een ongelukkige, aan zichzelf twijfelende en tegen
zichzelf gerichte wereld de goedmoedige, van traditie en berustend weemoedige
volkswijsheid doortrokken vrolijkheid van een groot en aandoenlijk gezinsfeest.
In overeenstemming met dit meer positieve element in een roman, waarin van de
meeste personen de ondergang zich voltrekt, is ook dat een der hoofdfiguren, Otto
von Wernizek-Bol-
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nanyi, na jarenlang verblijf buitenslands teruggekeerd, de argeloos aan hem
overgegeven vriendin zijner jeugd nu als gerijpte vrouw terugvindt en in een huwelijk
een nieuw leven met haar aandurft, na lang aarzelen zijn stands-, oeconomische,
psychologische bezwaren overwinnend, bezwaren die alweer nergens enghartig of
bekrompen worden voorgesteld, maar hier van zeer reëlen en daarbij geenszins
onedelen aard zijn.
Mensenkennis, milieukennis, het uitbeeldingsvermogen van een, aan alle
opzettelijkheid vreemd, rijk en natuurlijk schrijftalent hebben samengewerkt om
Marianne Philips op dit voor haar zo volkomen nieuwe gebied geen ogenblik onzeker
te doen zijn. Dit boek bereikt wat het wilde bereiken, het is levendig en indringend,
het geeft een belangrijk aperçu van door innige en ook scherpe aandacht belangrijk
wordende mensen en toestanden. Het geeft een wijd en naar zijn algemene aspecten
treffend geobserveerd tijdsbeeld. En toch - geheel modern is het niet geworden, niet
omdat de knappe techniek bepaalde hedendaags experimentele kenmerken mist (dit
immers zou in geen geval den doorslag mogen geven) maar omdat - ik zei het in den
aanvang - in wezen, psychologisch, ondanks de zo enorm verschillende materie deze
roman evenzeer om den individuelen mens, om gemoed, ziel, gedachten en emoties
van den enkeling is geschreven. Dit blijkt op het eerste gezicht niet zo aanstonds.
Immers, hier is een bonte warreling van mensen, hier wordt het tableau ener ganse
samenleving ontvouwen, hier worden politieke problemen en sociale vraagstukken
in het beloop der geschiedenis betrokken.
De ideeën van dezen tijd, welke de personen uit Bruiloft in Europa bewegen,
verbinden en verdelen zijn zeer juist, zonder abstrahering maar in hun concreten
verschijningsvorm als drijvende krachten getoond; ook ziet men in de overwegingen
dierpersonen hun groepen, hun ascendentie, hun maatschappelijke drijfveren en
aanknopingspunten ten duidelijkste leven. Toch blijft het werk van mevrouw Philips
een werk over individuen, en daarmee zet zij au fond den geest van haar vroegere
boeken voort, en verschilt zij, ondanks haar stof, van enkele der vernieuwingbrengende
jongeren in ons land en in het buitenland. Omtrent de intrinsieke waarde van haar
bijzonder uitnemenden roman is hiermede niets aangemerkt. Maar wel wordt er de
verwachting mee uitgesproken, dat haar geestesgesteldheid eens nog verder met haar
nu van binnen weer naar buiten gekeerde aandacht zal mee-evolueren.
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Is die aandacht eigenlijk wel zo zeer naar buiten gekeerd? O, er is nauwlettend
waargenomen en gevoelig uitgebeeld, maar de kern, het uitgangspunt bleef, als in
De Wonderbare Genezing, als in De Biecht, het menselijk Ik. Niet één Ik ditmaal,
maar verscheidene Ikken.
Daarin is niets, wat aan de grote schoonheid van dit werk afbreuk zou kunnen
doen. Maar deze materie zou een anderen schijn kunnen wekken, en het is slechts
billijk, daartegenover te waken dat geen verkeerde maatstaf bij het lezen van den
roman worde aangelegd.
De boeiende, compacte wemeling van personen en gebeurtenissen tekent hier, in
den grond, nog geen collectiviteit, gelijk deze in de letteren der laatste jaren langs
zo velerlei wegen wordt gezocht. Niet, dat ik nu zulk een collectiviteit, of een schier
uitsluitend van deze collectiviteit uit denkend en handelend mens bij uitstek een
aangelegenheid van moderne letterkunde zou achten. Integendeel: juist in dezen tijd,
en steeds weer, ontbloeit een nieuwe aandacht in leven en litteratuur voor de
persoonlijkheid, hetzij als reactie op wat ik nu maar de collectivistische stromingen
zal noemen (ik denk hierbij niet eens in de eerste plaats aan politieke, maar eerder
aan culturele verschijnselen), hetzij als op dat collectivistische geënte leidersidee.
Ook en juist persoonlijkheid kan dus een zeer hedendaags beginsel in het litteraire
scheppen zijn, maar dan een persoonlijkheid waarin niet, gelijk bij Marianne Philips
thans als voorheen het geval is, het gevoelsleven als centraal punt van uitgang wordt
beschouwd, ook niet het zieleleven of het gedachtenleven, maar: het karakter. Een
persoonlijkheid, die niet in haar gevoels-, ziels-, denkreacties ontleed, maar in haar
algemeen karakter, dit alles omvattend, als totaliteit wordt beschouwd, en niet slechts
psychologisch.
Dit, ik herhaal het, is een karakteristiek, geen litteraire bedenking tegen Marianne
Philips' volop prachtige en imposante boek. Het is een van mijn verheugendste
litteraire ontmoetingen uit den laatsten tijd; het gaat, op een ander plan maar op zijn
wijze toch ook, den te eng beperkten gezichtskring van de aandacht in ons kleine
landje te buiten gelijk Wagener's Sjanghai; daarbij is het doorademd van een innig
vrouwelijk, een teder en toch sterk levensgevoel, dat het lijden van de ziel diep peilt,
maar daarbij nog wijs en stil kan glimlachen om de schoonheid van het leven en van
de wereld.
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Hoewel het oppervlakkig gezien anders moge lijken, is de waarneming bij Bruiloft
in Europa, ofschoon zij een milieu en een groep omvat, au fond méér naar binnen
gekeerd dan in Het Oogenblik, in welken novellenbundel de auteur meer dan tevoren
het subjectieve loslaat om ook van den buitenkant nauwlettend en volledig bekeken
gestalten buiten zich te projecteren. Niet, dat in den voorafgaanden roman de
zintuiglijke wereld der verschijningen tezeer verwaarloosd zou zijn. Doch zij was
slechts toevoegsel, was achtergrond en stoffering voor de psychische ervaringen,
welke van den roman de kern en, als het ware, het beginsel uitmaakten. In deze
novellen echter is de psychologie meer in de geobjectiveerde gestalte
veraanschouwelijkt: de plastisch aanschouwde en uitgebeelde buiten-wereld verleent
in haar zinrijke verschijningen steun aan de innerlijke waaraan zij vorm geeft, en die
de schrijfster hier in, met en door haar eerst ontwaart en voor ons ontvouwt. Zij kijkt
niet meer van binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen.
Zulks is althans het geval met de twee omvangrijkste en naar mijn mening verreweg
belangwekkendste van deze verhalen, Hartons Hoogtij en Biografie van een
Tijdgenoot. Zij zijn als levensbeeld het compleetst in zichzelf. Met hun gedrongen
typering zijn ze eigenlijk beknopte romans, daar zij het gewichtigste zo toereikend
samenvatten, dat de indruk, ondanks het snelle tempo van de ontwikkeling der
handeling, in geen enkel opzicht fragmentarisch is.
Naast deze twee hoogtepunten bevat de bundel nog veel verdienstelijks, maar hij
is toch nogal ongelijk. Hetgeen verklaard wordt door deze aantekening: ‘Deze schetsen
en novellen werden geschreven en gepubliceerd in de jaren 1927-1934. Zij zijn hier
gerangschikt naar chronologische volgorde’. De kwalificatie ‘schetsen en novellen’
lijkt mij een zeer juiste onderscheiding. Meer dan een schets is bijv. het korte
beginstuk, Het Oogenblik, niet te noemen. En hoewel deze momentopneming uit het
leven van een straatveger zeker fijngevoelig en waardeerbaar is, evenals die, in de
daarop volgende korte schets, Wachten, uit het leven van een veile vrouw, kan men
toch vragen of de bundel niet aan eenheid en trefkracht gewonnen zou hebben indien
de herdruk van deze toch niet al te gewichtige stalen van bespiegelend-descriptief
proza ware achterwege gebleven. Zij dragen nog enigszins de kenmerken van ouder
werk, niet in dien zin dat ze tezeer aan een naturalistischen schrijftrant zouden
vastzitten - de sober voorname smaak der schrijfster ver-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 1

676
raadt zich ook hier - maar door de voor de luchtige tracering van deze omtrekken
wat te zware en algemene beschouwingen daarbinnen.
De Drenkeling - om nu maar ineens de kortere stukken af te handelen - is een
teveel door de affecten van parodiërenden haat vertekend, maar in den nuchter
ironischen toon toch wel raak en navrant verteld gevalletje van een ‘doodgewonen
man’ die dol is op zijn dochtertje, en verder niet veel is en wil, de kleine burgerlijkheid
van zijn nette, flinke vrouw voor wie geen hoger of dieper of directer gevoel bestaat
dan haar keurig en in de puntjes onderhouden ‘mooie boeltje’, en beider reacties
wanneer dit dochtertje op straat verongelukt. Het is de voorlaatste schets, en blijft,
ondanks een scherp en kort karakteriseren en een zekere schrijnende, van een verbeten
en verzwegen sentiment doortrokken atmospheer, toch iets beneden de bijzondere
betekenis die een schrijfster als Marianne Philips keer op keer getoond heeft te
hebben, zodat het hier zonder bezwaar gemist had kunnen worden.
Het - klaarblijkelijk dus ook chronologisch - laatste stuk, Weensche Film, om zijn
kortheid en het gemis van een meer afgeronde handeling ook weder meer als schets
dan als novelle te beschouwen, is echter van een grote voortreffelijkheid - een
juweeltje van een geestigen, puntigen, en vooral innigen en verfijnd sensibelen
croquis. Het is, wat het gegeven betreft, niets dan een licht niemendalletje: de korte
vertelling van hoe een jong, doodmoe meisje een dag en een avond lang, hongerig
en radeloos, in baltoilet door de straten en parken van Wenen loopt, gevolgd door
haar Pekineesje. Zij is dakloos en zonder een cent, en weet niet, wat te beginnen.
Des morgens is haar minnaar gearresteerd, omdat hij gelegenheid tot roulette-spel
had gegeven. Hij zal wel voor jaren achter slot gaan. Zij kan de huurschuld niet
betalen (Franz heeft trouwens het geld), en is nu door den ‘Hausmeister’ op staanden
voet de kamers af gezet. En daar dwaalt zij nu - zelfs een stoel in het park moet
betaald worden -, uren, uren, vreemd nagestaard in haar zeegroen satijnen avondjapon,
waarin zij was thuisgekomen en die ze nog aan had toen de politie, het was nog niet
helemaal dag, hun kamers kwam doorzoeken. Zo loopt zij, schier bezwijkend van
moeheid, tot diep in den nacht. Een klein fijn Chineesje, een jong student, met een
angstigen wrevel tegen de fors gebouwde, luidruchtige en sportieve Westerse vrouwen,
volgt ten slotte dit stille, kleine, smalle meisje, dat hij aanziet voor wat zij niet
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is, en dat hem aanvankelijk afweert. Maar eindelijk aanvaart ze zijn gastvrijheid. Dit
wrange verhaaltje, geserreerd en zonder een zweem van sentimentaliteit gedaan,
bewijst opnieuw, hoe verscheiden mogelijkheden de begaafde schrijfster bezit, en
wat verheugende verrassingen onder haar pen vandaan kunnen komen. Er zijn niet
velen in ons land, die een dergelijk betrekkelijk onbelangrijk gegeven zonder de
minste opzettelijkheid, en, ondanks den titel zonder experimenten van stijltechnischen
aard ook, zo volkomen toereikend en doeltreffend, met zulk een perfectie tot een zo
treffend en toch van toets zo onhollandslicht prozaschetsje zouden kunnen maken.
Van het fragmentarische, vrij grote Jeugdmomenten is naar mijn mening de opzet
wat gewild. De opzichzelf wel goed geziene, maar toch niet zo heel erg opmerkelijke
brokstukken van een jongensleven worden telkens aan het slot uitgeluid door een
korte alinea waarin, meest bij wijze van contrast, even een flits wordt getoond van
hoe het later den volwassene vergaat. Dit doet teveel aan als een litterair bedacht
procédé. Uit de brokstukken tezamen zou dan een soort totaalbeeld van de
ontwikkeling ener jeugd moeten oprijzen voor den lezer. Maar deze gehele vernuftige
compositie is daarvoor misschien te verstandelijk, en hoewel men vele knappe
gedeelten op prijs stelt - het incident met den Joodsen leraar b.v. - blijft het beoogde
effect uit.
Hartons Hoogtij en Biografie van een Tijdgenoot beschouw ik, gelijk gezegd, als
het uitnemendste, dat het boek bevat. Hier zijn, met weinig middelen, in korte trekken,
ten voeten uit gestalten geschapen. De graaf van Harton, die tijdens het feest van
zijn tachtigsten verjaardag, terwijl beneden het grove rumoer van het festijn voortgaat,
den brand steekt in zijn voorvaderlijk slot, als een instincthandeling eigenlijk, omdat
hij dezen dag ruw heeft moeten beseffen, dat zijn tijd voorbij is en hij, de patriciër
in edelsten zin, niet meer op kan, weerloos is, tegen de ontluistering van zijn naam,
zijn slot, zijn geslacht, zijn eer, door de alles neertrekkende, vervlakkende horde der
barbaars middelmatigen, baatzuchtigen, minderwaardigen.
Dat is de ene gestalte. De andere: de kruierszoon, die zich met fantasielozen ijver
van bediende, en later procuratiehouder, opwerkt tot gezien en schatrijk
koffiemakelaar. De beurscrisis van eind 929 breekt hem den nek; een jaar later sterft
hij op straat, nadat hij - ook alweer een atavistische instincthandeling - op den
bruiloftsdag zijner dochter plotseling, ondanks zijn grijs-
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leren handschoenen, zijn gezelschap laat staan om een kruier een verhuisvracht een
brug te helpen opduwen.
Zolang zulk zuiver, in zijn eenvoud volkomen geslaagd, eerlijk persoonlijk en
waarachtig levend prozawerk in ons land wordt geschreven, behoeven wij aan onze
hedendaagse letteren niet te wanhopen.
De roman Henri van den Overkant behandelt de jeugd van een Joodsen jongen, van
kindsheid tot jongelingsjaren, in het typische milieu van het oude Amsterdam. Hij
is in 1885 geboren, en de geschiedenis loopt tot 1904 ongeveer. Om hem heen is als
achtergrond een wemeling van breed geschilderde bijfiguren. Zo wordt met name
Henri's vader, - een uit gemak- en behoudzucht en sociale conventie de dogmatische
traditie naar buiten in ere houdend, maar in zijn hart liberaal en vrijdenkend,
aesthetisch voelend antiquair, - in de eerste helft van dit werk nauwelijks minder in
de aandacht geplaatst dan de hoofdpersoon zelf. De historie van dezen vader, Maurice
Godschalk, die met een meer dan twintig jaar jonger balletmeisje een van den aanvang
af mislukkend tweede huwelijk aangaat, is dan ook eigenlijk onmisbaar om een goed
inzicht te krijgen in Henri's verdergaande emancipatie, zijn schoolleven, zijn contact,
via een vriend, met de opkomende arbeidersbeweging en ten slotte het
onvermijdelijke, in dezen vorm en omstandigheden schier klassiek aandoende conflict
met zijn vader, eerst om de na een vertoning van Don Carlos, halfbewuste en
ongerealiseerde toenadering, in puberteitsverwarring, tot zijn slechts enkele jaren
oudere, mooie, uit wrange onvoldaanheid wegkwijnende stiefmoeder; vervolgens,
als hij zijn eindexamen aan de handelsschool en toekomstige carrière in het
antiquairsvak eraan geeft om schilder te worden. De aanmoediging tot dezen laatsten
groten stap vindt hij bij een vriendinnetje van zijn leeftijd, kameraadje en
speelgenootje sinds zijn kleuterjaren. Zij is zijn eerste geliefde, volgens de geijkte
standsgevoelens waarin hij is opgevoed als volkskind verre zijn mindere, maar de
goede genius aan welke hij op beslissende momenten steeds zijn moed, geestkracht
en de juiste impulsen dankt.
Legio zijn in ons land de Joodse schrijvers die zich voor hun romans Joodse stof
kozen. Er waren er onder, die, tegelijk cynisch en sentimenteel, aldus hun intiemste
zielsgebieden exploiteerden terwille van een goedkoop succes: het litterair-pittoreske
effect, door het speciale onderwerp bereikt. Hier ging het
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gebrek aan karakter meestal met gebrek aan talent samen. De schildering van het
Joodse milieu door Joden, niet zonder zelfvertedering, werd voor hen een bedrijf dat
op een vast Joods lezerspubliek kon rekenen. Anderen trachtten in hun werk
jeugdgevoelens, waardoor zij als volwassenen heimelijk belemmerd bleven, van zich
af te schrijven. Maar gelukkig schreven ook velen uit eerlijken drang en een levend
gevoel van verbondenheid, over wat hun het eigenste was.
Zondert men den Zionist Van Praag uit, dan ziet men dat de in ons land over Joodse
gegevens schrijvende Joodse romanciers allen ouderen zijn: Querido, Joost Mendes,
Heyermans, Goudsmit, Van Campen, Carry van Bruggen e.a.; de helft van de
genoemden is reeds gestorven. Hun generatie vond immers nog een meer gesloten
Joodse gemeenschap dan de tegenwoordige. Zo is het misschien niet toevallig dat
Marianne Philips - die, dit zij aanstonds vastgesteld, onder bovenbedoelde groepen
van auteurs tot de zuiverste en respectabelste kunstenaars behoort - in dezen nieuwen
roman alle modernistische en experimentele neigingen van vroeger terzijde heeft
gelaten en tot den psychologisch-naturalistischen stijl der na-tachtigers is gekomen.
Daardoor werd dit haar ‘gewoonste’ boek. Een litterair pionnier was zij weliswaar
nooit. Maar toch zeer hedendaags is haar subtiel analytisch doorgronden van
pathologisch zieleleven (De Wonderbare Genezing; De Biecht); of het synthetisch,
simultaan willen saamvatten van groepsverbanden (Bruiloft in Europa); of het snelle
tempo waarin zich de handeling ontwikkelt (een gedeelte van Het Oogenblik.) In
Henri van den Overkant niets van dat alles. Dit werk, omvangrijker dan een van haar
vorige en ook groter opgezet - een of meer delen over het volwassen leven van Henri
Godschalk moeten nog volgen - is buiten de tegenwoordige stijlstromingen gebleven,
welke mevrouw Philips vroeger influenceerden, gelijk het zich ook van den
tegenwoordigen tijd heeft afgewend naar het verleden. Het is rustig, breed, langzaam,
gedegen proza, zij het geenszins met Nieuwe Gids-bezinksel overladen, zoals men
nu misschien zou kunnen menen.
Belangwekkend is in dezen roman, naast de fijne, nuchtere en toch ongewild
liefderijke, uitbeelding van een stuk Amsterdams-Joodse wereld omtrent de
eeuwwisseling, die van het jonge socialisme in die dagen: het idealisme, de
eenzijdigheid, den haat aan de ‘vrijen’, de tweedracht in de arbeidersgroepen reeds
toen, den afglans der grote voormannen, het hoogtepunt
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der spoorwegstaking van 1903. En al gevoelt men, ook hier, de sympathie der
schrijfster doorstralen, een tendenzwerk is het boek in genen dele geworden. Daarvoor
ziet zij haar mensen te critisch, daarvoor beeldt zij ze te onpartijdig, met teveel
distantie en humor ook.
Maar al dit interessants zou niet zo tot ons spreken, als niet de fijne en gloedrijke
verbeelding van Marianne Philips het met den toverstaf der artistieke transformatie
had aangeraakt. Artistiek is evenwel vooral haar weergeven van de persoonlijke
zielsbewegingen, hetgeen van ouds haar kracht is geweest. De scène tussen vader
en zoon, wanneer de eerste den laatste bezig vindt zijn jonge vrouw in een gewaagd
négligé te tekenen, zal den lezer lang in herinnering blijven; ook de alleraardigste
wandeling van Henri met zijn vriendinnetje Mietje door Artis. Het kunstenaarschap
van Marianne Philips komt regelrecht uit haar diepe menselijkheid voort, gelijk ik
naar aanleiding van haar vorige boeken reeds heb opgemerkt, hoezeer die van dezen
roman verschilden. Dit geeft aan Henri van den Overkant een warmte, welke ons
niet al te streng maakt tegen de zwakheden, die het natuurlijk ook heeft, en misschien
meer dan het kleiner, zorgvuldiger geciseleerde, voorafgaande oeuvre. De hele opzet
en uitwerking zijn soms een beetje moraliserend en uitleggend. Een stijlfout zijn
verder nog de ouderwetse, conventionele terzijde's en raisonneringen. Maar nogmaals:
deze roman is zo door en door levend, in den zin van menselijk, hij is zozeer uit het
leven zelf opgekomen, dat dit alles niet zo erg hinderlijk is en detailstijlkritiek, hoe
gerechtvaardigd overigens ook, iets als vitten zou worden.
Want voor deze aandoenlijke innigheid vergeet men gaarne de koele knapheid
van vele andere boeken. Zeker is Marianne Philips in dit werk geen zuivere prozaïste:
er zijn herhalingen, een zekere achteloosheid, taalslordigheden en -fouten (b.v. op
blz. 91, 92, 151, 251 etc., misschien ook wel door nonchalante correctie).
Onbekommerd om het mooi schrijven, dacht zij alleen aan de geschiedenis, die ze
wilde vertellen, wetend dat er ook aldus iets moois tot stand kan komen, zij het van
anderen aard. De hoogste kunst echter is misschien die, waarin de schoonheid, welke
op die wijze ontstaat, juist niet van anderen doch van denzelfden aard is. Waarin dus
m.a.w. het functionele en het aesthetische vanzelf samenvallen. Maar dat alles neemt
niet weg, dat wij voor dit hartelijk boek dankbaar kunnen zijn en met verlangen naar
de voortzetting uitzien. Het is teder,
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jong, levendig, waarheidsgetrouw, historisch, leerrijk, zeer onderhoudend en niet
zelden ontroerend.
Marianne Philips is een van onze meest veelzijdige auteurs. Bijna elk van haar werken
is in een anderen stijl geschreven in een trant, wisselend met het gegeven, zodat de
vaste lijn van een eigen, herkenbare ‘factuur’ - om een term aan de schilderkunst te
ontlenen - moeilijk is terug te vinden. Zulk een veelzijdigheid kan aan verschillende
oorzaken worden toegeschreven. Meestal komt ze voort uit karakterloosheid: uit het
ontbreken van een sterke, oorspronkelijke persoonlijkheid die haar eigen stempel
drukt op heel het oeuvre, en dit tot een eenheid verbindt.
Het is bij Marianne Philips stellig niet het gemis aan een markanten eigen aard,
dat tot de veelzijdigheid van haar uitingen heeft geleid. Veeleer moet men denken
aan de beweeglijkheid van een speelsen geest die, weliswaar niet jeugdig genoeg
meer om in eigenlijken zin ‘experimenteel’ te werken, toch veerkrachtig genoeg is
om zich als het ware met elke nieuwe creatie te vernieuwen.
In De Biecht heeft zij wel het diepst eigenlijke uitgezegd waartoe haar scheppende
verbeelding haar in staat stelde, en dit prachtige werk heeft ze misschien nooit
overtroffen. Juist echter de beweeglijkheid van haar vruchtbaar talent heeft haar voor
een zwakkere herhaling behoed in dit genre van de grensgebieden van het bewustzijn,
waarop het haar waarschijnlijk niet alleen artistiek maar ook psychologisch onmogelijk
zou zijn geweest nòg verder te gaan. Van haar latere geschriften, alle weer in anderen
trant, trof Bruiloft in Europa als een gevarieerd, vlot en indringend tijdsbeeld, meer
simultaneïstisch verwezenlijkt; Henri van den Overkant was een omvattende
familieroman in min of meer postnaturalistisch opgezette schrijfwijze.
In haar romantisch verhaal De Doolhof vertoont zich de geest der schrijfster weer
onder een geheel ander aspect. In luchtig charmanten, zeer gevoeligen toon, verwant
aan Van Schendel maar meer nog aan Aart van der Leeuw, geeft 't het door vele
avonturen zeer bewogen leven weer van een jong Frans edelman uit de 17e eeuw.
Deze kleurige en boeiende vertelling, in een dichterlijke spheer gehouden, is door
en door romantisch van geestesgesteldheid. En dit niet zozeer door sommige ietwat
uiterlijke attributen, gelijk de passage in het vijfde hoofdstuk over de geraamten in
de kasteelkelders; maar veeleer door den glimlach van zachte, weemoedige,
wereldverachtende levens-
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wijsheid in de overpeinzingen over liefde en vroomheid, die het gehele boek
doortrekken. Niet opzettelijk, of didactisch, maar meer als een geur. Een zeer
algemene wijsheid, niet nieuw, niet bijzonder of oorspronkelijk; een gemeenzaam
doorleefde wijsheid van alle tijden, van den gewonen mens - maar een die uit het
hart komt.
Op elke bladzijde vindt men de bekoring van het rijke gemoed, het bijzondere en
nobele talent van de schrijfster.
1934; 1941
Marianne Philips, Bruiloft in Europa. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1934
Marianne Philips, Het Oogenblik. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1935
Marianne Philips, Henri van den Overkant. Een Jeugd tusschen Twee Eeuwen.
Bussum, Uitgevers-Mij. C.A.J. van Dishoeck, 1936
Marianne Philips, De doolhof. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1940

Oude romantiek kleed van moderne psychologie
Aan dichterlijk proza van fantastischen aard zijn onze letteren zelfs ten tijde van de
Romantiek niet rijk geweest. Het onverwachte, het schrikbarende, het geheimzinnige,
het verbijsterende - in tientallen geschriften van onze oostelijke naburen speelden in
dien tijd zulke elementen een overwegende rol. Bij ons is dat nimmer het geval
geweest; men moet aannemen dat het Nederlandse volkskarakter nuchterder is en
met meer werkelijkheidszin toegerust, of zo men wil, met minder verbeelding. Ook
in de jaren der beweging van Tachtig bleef dit zo; Van Eeden stond geïsoleerd met
zijn Kleine Johannes, waarvoor bij G. Kalff jr. trouwens buitenlandse invloeden
(Midsummernightsdream, Andersen, Hoffmann e.a.) zijn aangewezen.
Zowel van De Kleine Johannes als van het meeste dat in onze latere litteratuur op
dit gebied is geschreven onderscheidt zich het fantastische verhaal De Faun van
Johan van der Woude. Met Van Eeden's boek is het reeds hierom niet op één lijn te
stellen, dat het niet allegorisch of zelfs maar symbolisch is. Evenmin kan het
vergeleken worden met het uiterst merkwaardige, schandelijk vergeten Nachtgeest
uit Van Oudshoorn's Verhalen, noch met Van Schendel's Berg van Droomen, met
Van der Leeuw's Sint Veit, Bordewijk's Fantastische Vertellin-
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gen of Van Eysselsteijn's Zeven Fantomen. De Faun staat eigenlijk nog het dichtst
bij Couperus, den Couperus van Psyche, Dionyzos, Fidessa e.d., maar dan niet om
den ook bij Couperus weder zinnebeeldig verwerkten inhoud maar meer om den
tegelijk zinnelijken en idyllischen, zacht lyrischen en als het ware zuidelijken
schrijftrant; bovenal om de gestileerdheid der dialogen. Doch Van der Woude's zuiver
en eenvoudig proza is minder dan dat van den zoveel groteren oudere op schittering
van rijkdom aan taalschoon, op te welbewuste rhythmering van den volzin gericht.
De Faun lijkt wel een zonderlinge tegenstelling na des schrijvers zo streng zakelijk,
zij het in den stijl nogal sterk archaïserend debuut Straat Magellanes. Toch is die
tegenstelling niet zo groot als zij op het eerste gezicht lijkt. Onder een schier
sprookjesachtig verbeeldingrijk aspect vertoont zich een gegeven geschiedenis, welke
in den grond, hoezeer op de geestelijke realiteiten van het voorstellingsleven stoelend,
een natuurlijken gang van zaken niet te buiten gaat.
De wijsgerige grond van het verhaal is de vraag van een geloof, dat richtend tussen
leugen en waarheid beslist, en daarbij beider betrekkelijkheid en in zekeren zin zelfs
verwisselbaarheid laat uitkomen. Er is een klein berggehucht, welks luttele inwoners,
als de wind roept, het fluiten van een Faun menen te horen in het woeste gebied der
verre, ontoegankelijke macchiavelden. Slechts de dorps-oudste Pietro beschouwt
dezen Faun niet als een wezen van vlees en bloed, maar als een aanwezigheid van
eeuwenoude, levende herinneringen, overlevering van de verdwenen stad waar onder
bossen en eeuwige sneeuw de graven zijn der kameraden, die eens voor de vrijheid
van het kleine, vruchtbare eiland vielen in hun strijd tegen Italië en op de vlucht voor
de Turken, en waarheen nu de eenzame bosgeest is gevlucht. Voor de
volksverbeelding heeft deze god van weer, onweer en zengende hitte lijfelijke gestalte,
al zagen zij hem nooit. Alleen de kleine Pietro, kleinzoon van den ouden man, heeft
hem eens vóór zich gezien op een verren ontdekkingstocht en de Faun, vurig en
goedwillig, blies zijn fluit voor hem tot hij insliep. En Pietro, dit erkent iedereen,
liegt niet.
Het is onnodig in een samenhangende verstandelijke weergeving het dichterlijk
ineenvloeiende relaas van den schrijver te volgen, dat zeer gecompliceerd van nuance
is. Wat de grote verdienste van Van der Woude uitmaakt is, dat een zo zoetjes
voortstromend, poëtisch en fijn verhaal, welks waarde vooral
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in den schier lyrischen gevoelstoon ligt, bij begripsontleding standhoudt en zinrijk
verantwoord blijft in de natuurlijke orde der dingen, zonder ooit door de weelde
zijner zuidelijke verbeelding in psychologische of redelijke willekeur of ongerijmdheid
te vervallen. Men late zich dus niet, bij oppervlakkige lezing, door den schijn van
een eersten indruk misleiden, welke dit werk wellicht bij het te misbruikt en
platgetreden genre der goedkope want bedachte symboliek zou willen rangschikken.
Dit boek, welks personen, met sobere trekken, waarlijk léven, is symbolisch noch
bedacht. Het is opgebloeid, in fijne, tere toetsen, uit de levende aanschouwing der
dichterlijke verbeelding, en het staat afzonderlijk als een verheugende aanvulling
van ons tegenwoordige proza met een soort van speels maar toch diepzinnig,
fantastisch maar toch tot in onderdelen reëel en rationeel geloofwaardig, teder maar
toch strak logisch verhaal, gelijk ons nuchter geslacht er al te weinig oplevert.
Met zijn bundel Goud heeft Van der Woude van zijn talent ook op het gebied van
de novelle blijk gegeven. Hiervan is het titelverhaal, onder den titel Ondergang
tevoren als eerste Schrift van den tienden jaargang van De Vrije Bladen gepubliceerd,
het belangrijkste. In een stijl, welke in zijn strakheid en soberheid de karakteristieke
kenmerken van het hedendaagse proza draagt, wordt er scherp en zonder uitweidingen
de essentiële lijn der vertelling gevolgd, die uitsluitend de eigen suggestieve waarde
van het gegeven zelf doet spreken. Het is het verhaal van een stil, klein dorp, dat
door de plotselinge invasie van een horde niets ontziende goudzoekers ontaardt en
verwordt. De eertijds rustige, landelijke bevolking geraakt in een soort toestand van
slavernij, gepaard aan luiheid, losbandigheid, en dronken weeldezucht. Haar gouddorst
geeft den nieuwgekomenen volledige macht over haar, ontwortelt de gezinnen,
bevangt allen in een koorts van verdwazing. Tot, even plotseling, de gehele nieuwe
kolonie en de gouddelvers weer vertrekken, omdat buiten het dorp om een kortere
weg naar de groeven is gevonden. Leeggeblded blijft het dorp achter.
Beklemmend en wreed wordt de noodlottigheid der gebeurtenissen in deze
vertelling voelbaar gemaakt. Slechts enkele personen, de vrouw Bekka, de
raadselachtige, mismaakte Lars tekenen zich met enige duidelijkheid tegen den
achtergrond van het geheel af; voor het overige blijft dit een geschiedenis van
menigten, van een collectiviteit, en ook in dit opzicht spreekt
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het moderne karakter van dit prozastuk tot ons. De gebeurtenissen vormen een in
zichzelf besloten handeling, waarin geen persoons-analyse of descriptie op den
voorgrond komt, zodat zij bij uitstek den novelle-vorm organisch verantwoordt.
Van der Woude toont zich hier den veelzijdigen schrijver, dien men uit zijn
onderling zo verschillende romans leerde kennen: het tweede verhaal, Het Skelet, is
van gans anderen aard dan het voorafgaande. Het is een burleske en wat macabere
fantasie. Elk realistisch element is aan deze grillige verbeelding vreemd. Een soort
sprookjesachtige, eigenaardige humor ademt in deze bladzijden; als hieraan verwant
kan men in ons land wellicht alleen Gabriël van Henriette van Eyk aanwijzen.
De twee kortere stukken waarmede de bundel besluit zijn, hoewel niet
onverdienstelijk, van minder betekenis, en minder typisch voor den auteur.
Van der Woude was van huis uit een romanticus en, wat de technische behandeling
van zijn proza aangaat, een aestheet. De verbinding van deze beide kwaliteiten kon,
in den aanvang van zijn ontwikkeling, soms een zekere verwantschap met Van
Schendel doen bespeuren. Een nadere ontplooiing deed echter nieuwe eigenschappen
met de oude samengroeien. En allengs werd het duidelijk - het meest intussen in Spel
in Positano - dat ook een niet onscherpzinnig psycholoog in den schrijver tot wasdom
gekomen is.
Niet, dat Van der Woude hier door nauwkeurige en heldere karaktertekening
levende mensen voor ons zichtbaar heeft gemaakt. Daarin ligt niet zijn kracht, en
het valt niet te ontkennen dat zijn personen iets ontastbaars, vervloeiends en
onoverzichtelijks behouden. Want ook als psycholoog bleef Van der Woude zijn
romantische afkomst getrouw: het ongewone, de uitzonderingsnaturen waren het
vooral, van wie met vernuft de conflicten, overwegingen en geestesstructuur werden
blootgelegd. Zodat, na dien van Van Schendel, dit divinatorisch vermogen ten opzichte
van een lichtelijk pathologische spheer den naam Vestdijk op de lippen brengt. De
grote natuurlijkheid en onopzettelijkheid in het doorgronden van die spheer, waardoor
zij weder iets normaals, algemeen menselijks en vanzelfsprekends verkrijgt,
rechtvaardigt de associatie. Dat bij deze evolutie de primair aesthetische schrijfwijze
vermengd werd met een ironisch-critische, valt bij de genoemde uitbreiding van stof
en belangstelling gemakkelijk te verklaren.
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Voor de spheer en het materiaal van zijn gewijzigde gerichtheid vond Van der Woude
een dankbaar gegeven in de enigszins ontwortelde, onwezenlijke, van de wereld
afgesloten kleine bohème-samenleving van het Zuid-Italiaanse vissersdorpje Positano,
waar een zestigtal vreemdelingen, meest artisten of wat zich daarvoor houdt, een
soort van maatschappijtje opzichzelf vormt, welks mentaliteit en betrekkingen in dit
werkje indringend en subtiel worden geschilderd.
Zulks vormt dan tevens den hoofdinhoud van dezen kleinen roman, welke meer
een mengeling van natuurbeschrijving en psychologische ontleding is dan een verhaal.
Er wordt een statische toestand in ontvouwd meer dan een reeks gebeurtenissen. Een
aantal boeiende portretten wordt geschetst van in bepaalde condities, natuur en milieu
levende karakters, welker reacties op elkander de voornaamste handeling uitmaken:
het spel in Positano, welks regels en ernst en betekenis in een merkwaardig en
verwikkeld complex van oorzaken zijn gelegen. Vele personen worden ons hier
getoond; meer dan ten voeten uit gebeeld heeft de schrijver ze schetsend aangeduid,
met zo scherp bewuste luciditeit echter, dat wij ook zonder die volledigheid in hen
geloven. De Nederlandse auteur Pareau inmiddels - vaak pleegt Van der Woude met
een ongegeneerd genoegen zulke bestaande namen te gebruiken - speelt het spel,
met het stilzwijgend overeengekomen protocol, wel mede, maar blijft voldoende
toeschouwer om in deze kolonie ‘onbetrouwbaar’ te zijn. Naast Pareau's reactie op
de anderen individueel - gelijk ook die van deze anderen onderling - krijgen wij
tevens zijn reactie op hun collectiviteit, en daarmede op het ‘spel’ als zodanig te zien.
Zodoende is hij ook de enige, die zich aan deszelfs verlammende werking, welke de
levenshouding irreëel maakt, vermag te onttrekken. En waar in dit, zonderling de
werkelijkheid ontkrachtende, dorp de meeste andere vreemdelingen, tegen hun
aanvankelijk voornemen, voorgoed blijven hangen, weet hij zich los te maken en
vertrekt ten slotte. ‘Hij was toch te ernstig voor het Positaneesche spel.’
Het leven in dergelijke artistenkolonies is al vaker beschreven, van Van Suchtelen's
Quia Absurdum en Coenraad's Eiland van geluk af tot Dekker's Amsterdam toe. Maar
hier is de materie op originele en moderner wijze aangevat. Niet de milieuschildering
is hier hoofdzaak, maar de diepere zielkundige wezensgrond van zulk een samenleving
zelf, in haar wisselwerking van oorzaak en gevolg en haar in zichzelf besloten
kringloop van
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krachten. Met opmerkingsgave is hier van binnen de individuele karakters uit
verklaard, wat tevoren meestal voornamelijk als pittoresk verschijnsel verzichtbaard
was. En dat met deze methode niettemin juist zo fataal het essentiële van de door de
karakters gevormde, en deze zelf weer vervormende, kleine gemeenschap werd
doorpeild, geeft aan Spel in Positano zijn waarde.
Van der Woude's hang naar het fantastische, dat reeds in De Faun zich voordeed
in het dooreenspelen van twee tegenstrijdige werkelijkheden, en ook wel in De
Vreemdeling, heeft zich van een misschien te faciele dichterlijkheid ontdaan om zich
ten nauwste aan een concrete zielkundige realiteit vast te hechten, die met verfijnde
scherpzinnigheid in haar bestanddelen ontleed en weer ineengevoegd werd. De
gevaarlijke, want zich te weinig in een eigen richting bevestigende, veelzijdigheid
van den schrijver schijnt zich nu eindelijk in een definitiever gestalte te gaan
uitspreken.
Het is boeiend te zien, hoe hij in dit boek de proef neemt met een wel zeer
persoonlijke manier van vernieuwing, waarbij zijn heterogene eigenschappen voor
het eerst harmonisch samenwerken tot een oorspronkelijken trant van individuelen
en collectieven karakterroman. Dat dit experiment nog niet aanstonds een gaaf
meesterwerk kon opleveren, is niet te verwonderen.
Behalve de zekere vaagheid welke ik signaleerde, kan men b.v. ook tegen dit boek
aanvoeren dat het uit de mooie, sobere natuurschilderingen sprekend
schoonheidsgevoel (al kon dan dit proza hier en daar vlekkelozer bewerkt zijn) niet
voldoende tot een eenheid is samengesmolten met de meer van den geest en het
geraffineerd vernuft uit benaderde portretten van mensen en hun betrekkingen.
De belangrijkheid van Portelet blijkt eerst, indien men dezen roman met onvergegeven
aandacht leest. Het werk van Van der Woude vergt scherp gespannen concentratie
op de bedoelingen van den auteur. Hij maakt het zijn lezers niet gemakkelijk, want
hetgeen hij zegt heeft eerst waarde, als men het aanvult met het vele dat
onuitgesproken blijft. Meer verzwijgen dan zeggen, kan in de kunst een zeer gelukkig
resultaat hebben, zo het een welbewust en met zorg overwogen methode is, om de
al te rijke en verwarrende veelheid der materie door sobere tucht te ordenen, en
zodoende overzichtelijker te maken.
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Voor een deel is zulks stellig ook de toeleg van Van der Woude. Maar aan den anderen
kant krijgt men weleens het gevoel, dat hij alleen maar, wijl hij een nauwkeuriger
omlijning en strakker beeld nog niet voldoende beheerst, zijn figuren zo summier en
schetsmatig aangeeft.
Dit hangt ook samen met den aard van zijn romantiek, welke gaarne geheimzinnige
en onberekenbare, tot excessen en onvoorziene gebaren geneigde karakters uitbeeldt.
En in den roman Portelet is het verschijnsel dubbel begrijpelijk, omdat hij daarin
een zo hoge greep heeft gedaan naar een zo moeilijk te overmeesteren stof. Geeft
men zich de moeite, zich in de gegevens van het bedoelde ‘verzwijgings-procédé’
zoveel mogelijk in te leven, en aldus als lezer actief tegemoet te komen aan de
intenties van den schrijver, dan krijgt men bewondering voor de mate, waarin deze
de uitgebreide en verwikkelde materie tot leven heeft geroepen.
Portelet is geen historische roman gelijk ons doorgaans geboden wordt. De
hoofdpersoon is een gefingeerde figuur tegen een historischen achtergrond; en evenals
in de historische novellen en romans van Vestdijk is niet het historische, maar de
psychologie hoofdzaak. Een psychologie, die bij Johan van der Woude zowel
ontledend is als samenvattend. Niettemin is hier de historische situering ongemeen
belangwekkend.
De jonge Portelet inspireert den wapensmid Ambroise Jaghere tot het vervaardigen
van een nieuw wapen, dat een omwenteling zal brengen in de strijdwijze van man
tot man, een rapier, bestemd om te steken, en dat den zwaren houwdegen, bestemd
om te slaan, verdringen zal. Jaghere geeft vervolgens zijn positie van geacht en geëerd
burger en gildemeester op, om Portelet voortaan overal te volgen op zijn eindeloze
zwerftochten.
Het veelbewogen leven van Portelet, die leeft met de talloze rondtrekkende
vagebonden langs de heirwegen, maar ook geheime diplomatieke zendingen vervult
en krijgsscharen aanvoert, speelt zich af in dienst van Karel van Egmond in diens
strijd tegen Margaretha van Oostenrijk. Als diens vertrouwensman hult hij zich
bewust in een spheer van geheimzinnigheid, welke wonderwel klopt met Van der
Woude's voorkeur voor een suggestief aanduidende, weinig preciserende, romantische
schrijfwijze. Portelet blijft voor het volk en de grote schare der zwervers, gezien
tegen die bonte en bewogen vroeg-zestiende eeuw, een legende; en hij blijft in bijna
elk opzicht een raadsel zelfs voor de weinigen die hem persoonlijk nader komen.
Be-
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halve den genoemden Jaghere is dat voornamelijk de vrouw Lute, die hem liefheeft,
maar wier lot eerst laat en tijdelijk met het zijne verbonden zal worden. Wanneer
Portelet tenslotte uit den dienst van den hertog is getreden, legt hij ook zijn
vermaarden naam af, en zet zijn zwerftochten alleen voort, tot hij, ‘naamloos en
ongekend’ ondergaand, zich onwillekeurig geheel vereenzelvigd heeft met de
mythische figuur, die hij in het oog der wereld van den aanvang af was.
Veel in de menselijke betrekkingen in dezen roman blijft ongemotiveerd. Niet,
dat zij opzichzelf onwaarschijnlijk zijn, maar het ‘waarom’ ervan wordt ons niet
duidelijk gemaakt. Portelet, hoewel in talloze kleine trekjes gedetailleerd, wordt
nergens geheel doorzichtig. Toch is juist het zinneloos opgeven van bezit en loopbaan
van Jaghere, om in blindelingse gebondenheid, na zijn min of meer symbolisch
geschenk, den jongere te volgen, nog wel aannemelijk. Maar de gehele relatie van
Portelet tot den hertog van Egmond, de onvoorwaardelijke trouw aan zijn heer, die
toch al zijn handelingen in laatste instantie blijft beheersen, is iets dat wij moeten
aanvaarden, zonder het vóór ons te zien; waarschijnlijk doordat de hele Karel van
Egmond en ook de achtergrond van diens strijd tegen de landvoogdes te weinig
worden uitgewerkt. Van den band tussen Portelet en Lute, aan welks schildering de
auteur veel zorg heeft besteed en die, in zijn gecompliceerdheid, ook wel boeiend
is, krijgen wij eveneens een te uiterlijk beeld. Merkwaardig is alweer dat de, met
slechts enkele schetslijnen aangeduide gevoelsbinding tussen Portelet en Anna,
dochter van Maarten van Rossem, ondanks haar episodisch karakter een veel preciezer
indruk achterlaat, waarschijnlijk door de wel treffende wijze waarop het abnormale
meisje - zij mist het spraakvermogen - ons voor ogen wordt gesteld. Afgezien van
deze hoofdfiguren duiken uit de wemelende veelheid en volheid van den roman
talrijke bijfiguren op die, met weinig middelen weergegeven, tot kortstondig leven
komen maar zich wel degelijk in ons geheugen prenten.
Het is een respectabele hoeveelheid historiekennis en documentatie, die in dezen
roman verwerkt is. Maar, gelijk gezegd, is dit historisch element slechts gegeven als
het stramien, waarop de menselijke karakters worden geborduurd. Het behandelde
tijdvak van onze geschiedenis is interessant, met zijn vele woelingen vol avontuur
en strijd van geweldige krachten; en het werd nog zeer weinig in onze litteratuur
belicht. Maar Van der
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Woude's opzet was niet, dien tijd om zichzelfs wil tot ons te laten spreken: het was
hem te doen om zielelevens en bindingen en spanningen tussen karakters, gelijk zij
ook heden ten dage en in onze hedendaagse samenleving nog te vinden zijn.
Zijn werk vertoont een ietwat discursieve psychologie gelijk ze ook Jo Otten wel
eigen was, en die in onze letteren van nu min of meer apart staat omdat ze zo typisch
en onverbloemd romantisch is. Dit stemt overeen met den aard van Van der Woude's
schrijftalent. Zijn oeuvre valt uiteen in een gedeelte, waarin het psychologische, en
een, waarin het romantische overheerst. Tot het eerste behoren o.a. Een Hollandsch
Binnenhuisje, Spel in Positano, Blauwbaard en Octopus; tot het tweede o.a. De Faun,
De Vreemdeling, Macht over Granvell en Derk Waterman. En tenslotte ook Portelet,
al moet worden aangenomen dat in dit werk de auteur heeft getracht, beide
gerichtheden te verzoenen en te verenigen.
Dat hij in dit streven soms in aanzienlijke mate, maar nooit geheel slaagt, is
begrijpelijk. Van der Woude bouwt zijn romantische gestalten op uit clair-obscur,
of beter gezegd, uit weglating; evenals bij Vestdijk wordt zijn psychologie echter
gevormd door de groepering der uitkomsten, verkregen uit ontleding en saamvoeging
van waarnemingen, gewaarwordingen, aandoeningen enz. Zulk een ontleding nu kan
bij het procédé der weglating, der romantische eliminatie, alleen maar verzwakt en
ontkracht worden.
Terwijl deze omstandigheid enigszins afbreuk doet aan de overigens zeker
onderhoudende psychologie in dezen roman, berust anderzijds het te weinig gestalte
worden der romantische beelding op een tekortschieten van de gevoelsspheer. De
auteur is geen gevoelsmens, en slechts het sentiment in zijn volheid had de duistere
partijen, de onomlijnde suggesties, tot scherp ervaarbaar en zichtbaar leven kunnen
aanblazen, gelijk de wind het onder as donker smeulend vuur. Van der Woude is een
intelligent psycholoog, maar die als romanschrijver zijn psychologie te veel
redenerend en te weinig beeldend vertoont. Zijn scherpzinnige waarnemingen van
de afzonderlijke zielsbewegingen ordent hij daardoor niet tot voldoende eenheid. Zij
versplinteren en worden te weinig aanschouwelijk. Ze gaan niet van een greep op
de persoonlijkheid uit, in zover dat ze niet of niet voldoende in verband worden
gebracht met de dagelijkse zichtbaarheid en alledaagsen verschijningsvorm der
personen, maar ten hoogste met de algemene handeling van het boek.
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Ondanks den overvloed van historische details blijft er in Portelet, evenals in Macht
over Granvell, een zekere romantische vaagheid heersen, waardoor b.v. de diepere
grond der controverse Egmond-Margaretha in het duister gehuld blijft. En wat erger
is: duister ook, verdoezeld in een half opzettelijk gewild, half door tekort aan
uitbeeldingskracht ontstaan halflicht, blijven enigszins het wezen en de motieven
van de hoofdfiguur voor ons. Ziehier, met welke eigenaardige, bekwame, maar
misschien toch te ver gaande en daardoor onbevredigende kunstgrepen zulks veelal
bereikt wordt. ‘Ja, tenslotte kregen Portelet, de wapensmid en Lute één gestalte! Een
combinatie, welke het uiterlijk van allen volkomen vervalschte.’ Gebeurtenissen,
‘waaraan zij part noch deel hadden’ sprak Lute niet tegen, omdat ze haar ‘niet
onmogelijk of onlogisch’ leken. ‘Ook al waren zij onwaar, zij zouden evengoed waar
hebben kunnen zijn.’ ‘Vaak had zelfs Lute moeite de werkelijkheid nog te
onderscheiden.’ - En verder, afzonderlijk over verschillende passages van het boek
verspreid: ‘Waar hield de verbeelding op en begon de werkelijkheid?’ - ‘Daardoor
vervaagde ook Portelet's gestalte, werd schimachtig. Zijn uiterlijk gleed over in legio
gedaanten, die op elkaar leken en toch in alle kleinigheden verschilden.’ - ‘...zou zij
in staat zijn, in de legende van Portelet zijn persoon op den koop toe te nemen.’ ‘Dit feit slokte al de verhalen over Portelet op; als persoon verdween hij daarachter
en kwam er uit te voorschijn, als een begrip, dat voor velerlei uitleggen vatbaar was
en dat eerst vele jaren later opnieuw met zijn persoon zou worden vereenzelvigd.’ ...‘meermalen werd hij onbereikbaar: een gedaante, die, hoe scherp zichtbaar ook,
van haar weggleed.’ - ‘Al spoedig ontstond een roemruchte levensgeschiedenis,
samengeflanst uit gebeurtenissen... Daarin werd zijn uiterlijk misvormd en de
waarheid vervalscht.’ - ‘Wat hij was en wat men over Portelet en zijn rapier vertelde
versmolt tot een gaaf geheel.’ - Zo zijn er meer voorbeelden. Deze mengeling van
psychologische werkelijkheid en legende, die elkander in steeds wisselende
verhouding beïnvloeden en, ondeelbaar één geworden, eindelijk geheel samenvloeien,
is essentieel in de ganse conceptie der figuur Portelet.
Voor een groot deel is de bedoelde vaagheid dan ook een deugdelijk overwogen
opzet, die niet hoeft af te doen aan de groeiende waardering, waarmede men dezen
roman leest. Hij is compact geschreven; die compactheid vertoont zich niet zozeer
in den stijl als in den inhoud. Daarom is het boek moeilijk te lezen,
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tenminste als men eruit wil halen wat erin zit; zoals dat vaker bij Johan van der
Woude het geval is. Oppervlakkig gezien zou men den indruk krijgen, dat er meer
materiaal in is verwerkt dan voor den gang van het verhaal en de persoonstekening
noodzakelijk was. Deze indruk is echter onjuist en is slechts aan de bedoelde
gedrongenheid te wijten. Bij nadere beschouwing blijkt vrijwel elke historische
bijzonderheid op verwikkelde wijze een dienende, dus nuttige functie te vervullen.
Soms treffen ons herhalingen. Het is daarmee als met de vaagheid: voor een deel
zijn zij welberekend gebruikt ter versterking van het compositorisch effect; voor een
ander en helaas misschien groter deel ontsnappen zij den schrijver als het ware
onwillekeurig. Dit laatste doet zich waarschijnlijk dan voor, wanneer hij gevoelt, in
zijn verteltrant de eigen onstuimigheid te moeten betomen. ‘...misschien beschouwden
zij hem als iemand, wiens terugkomst zij zwijgend en met oneindig geduld
afwachtten.’ - ‘Mijn vrouw heeft veel geduld met haar.’ - ‘Dat vergt veel geduld en
allerlei voorzorgen.’ - ‘Met onuitputtelijk geduld en ontelbare voorzorgen bespiedde
hij Anna...’ - ‘grijsaards met piepende of fluisterende stemmen en met een oneindig,
bijna onaardsch geduld.’ - Ongetwijfeld heeft men in al deze geduldigheid een uiting
te zien van des schrijvers ongeduld, van zijn onbewuste neiging, zijn grote haast bij
het schrijven te compenseren.
Andere herhalingen zijn, hoewel even instructief, weleens minder gelukkig. Enige
keren heet, enigszins wonderlijk, het bloed van Portelet ‘licht en schuimend’. - Eerst
op blz. 152 vernemen wij plotseling dat hertog Karel van Egmond scheef, of met
scheve schouders loopt, maar dan ook tweemaal op één pagina. - Alle mogelijke
lieden hebben in Portelet altijd donkere ogen; door een slordigheid blijkt, dat ook
dit symptoom een conflict van den schrijver uitdrukt: de grote ogen van Anna van
Rossem waren op blz. 100 ‘half gesloten en onnatuurlijk donker van kleur’. Op blz.
236 zijn ze echter ‘zeer groote, lichte oogen’, die evenwel vier bladzijden verderop
van deze escapade weer in het goede spoor teruggekeerd zijn, want ‘de groote oogen
waren nog donker’. Dit jongejannen is een aanwijzing dat den schrijver zijn figuren
niet steeds even helder voor den geest staan; een gevolg alweer van het romantische
schemerlicht waar dit geen beoogd effect maar een te onvoltooide omlijning betekent.
Juist een groot opgezet werk als dit, dat in vele opzichten zo-
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veel bewondering verdient, doet allerlei nonchalances in de details betreuren. Maar
het verdraagt dan ook zulk een detailkritiek, waartoe trouwens een minder
waardeerbaar schrijver nauwelijks de lust zou opwekken. De uitvoerige passage van
blz. 17 en 18, die aanvangt met ‘Waar begonnen de wegen en waar eindigden zij?’
is een te duidelijke reminiscentie aan een overeenkomstige passage waarmee Jud
Süsz van Feuchtwanger begint. Te terloops duikt daarin overigens de naam Pier
Heemstra op, van wien niemand nog weet wie hij is en over wien wij eerst veel
verderop in het boek zullen horen. - Van schermen heb ik geen verstand, maar wanneer
ik lees ‘de arm strekte zich na den slag, de schijnsteek schoot uit’ en twee regels
verder ‘deze snelle, ontwijkende bewegingen waren het werk van de vingers en
kwamen niet uit den pols’ dan is mij als leek die tegenspraak niet duidelijk geworden.
Typisch voor Van der Woude's complicerende, ontduikende en verbergende methode
is overigens, dat hier de beschrijving van dit schermen slechts als een herinnering
van Jaghere wordt gegeven, terwijl zij gemakkelijk direct had kunnen zijn daar slechts
één bladzijde tevoren Jaghere deze oefening bijwoont.
Bepaald verwarrend van onhandigheid is in de volgende passage de opeenstapeling
van de door mij gecursiveerde woorden: ‘Le Clerk kreeg herhaaldelijk de
aanvechting... Hij vergenoegde zich er echter mee te schelden op Jaghere en af te
geven op de tallooze modellen die Ambroise vervaardigde. Deze nam proeven...; hij
smeedde... Jaghere diende hem echter niet van repliek en dit verontrustte Le Clerk.
Bovendien kon hij niet velen...’ enz. - In een andere passage noemt de auteur, even
wild en zonderling, in tien regels den wapensmid drie keer Ambroise en één keer
Jaghere, zonder naspeurbare reden.
‘Misschien wordt ook hij vermoord, evenals onzen vriend’ kan misschien nog een
zetfout zijn. Maar onvergeeflijk van achteloosheid is in elk geval een zin als deze:
‘Inplaats van een zwerftocht zonder doel, zonder bepaald einde, kreeg de weg dien
zij insloegen beteekenis’. Zo zou men ook ‘beduidend hoffelijker’ eerder in een krant
dan in een litterair kunstwerk verwachten, evenals ‘hen zoo noodig terwille waren’,
en ‘hoogzomer’! - En in een proza van dergelijke importantie zal elke lezer, ook al
is hij geen beroepscriticus, zich terecht ergeren aan dezen flodderzin: ‘hij was
ongevoelig voor pijn of nederlagen, voor tegen- of voorspoed en evenmin voor het
lot van zijn onderdanen’. - Fout is ook deze constructie: ‘in één nacht, ongezien,
onhoorbaar -
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een leger voorbij glijdende schimmen - vulde zich het kasteel’. - En welk vreemd
spraakgebruik brengt Van der Woude ertoe, wanneer hij het heeft over Anna van
Rossem, die het spraakvermogen mist, maar overigens zeer schoon en aantrekkelijk
is, op drie plaatsen te spreken over haar ‘mismaaktheid’?
Een eigenaardigheid van de stijlwendingen van Johan van der Woude is, dat zij
zo vaak vooruitlopen op den toekomstigen gang van de handeling. In een roman die,
met welken psychologischen toeleg dan ook, naar het uiterlijk een avonturenroman
is, lijkt mij dit een fout: het breekt de spanning. Deze gewoonte is eigenlijk ouderwets
te noemen: men vindt haar vooral in de meest decadente periode der
negentiende-eeuwse late romantiek. Dit vooruitlopen op de gebeurtenissen inplaats
van ze, wanneer ze aan de orde komen, regelrecht weer te geven, is wederom
kenmerkend voor het indirecte in Van der Woude's schrijfwijze. Het is bij hem een
frequent verschijnsel: ‘Misschien voorvoelde Sapper dat hij door een
spookverschijning sterven zou’. - ‘Vele jaren later nam de bultenaar subliem wraak...’
- In ‘den namiddag... begaf Portelet zich naar zijn kamer, totaal ervan onkundig dat
hij, inplaats van naar Lemmer te reizen... met den grootsten spoed naar Antwerpen
en Mechelen zou gaan...’ - ‘Vrede! Wat beteekende dat voor Portelet?... Zou zijn
leven daardoor veranderen? Zou hij in Nijmeghen blijven?’ - ‘Een geblindeerde
wagen met een groot escorte, en niemand bracht haar’ (lees: hem!) ‘in verband met
de ellende, die korten tijd nadien over de stad werd gebracht.’ - ‘...want in het rampjaar
stierf Lute en bezocht hij voor de laatste maal het Valkhof in Nijmeghen.’ - ...‘en
nog minder vermoedde Lute, dat Portelet door haar de man zou worden dien hij
wèrd.’
Maar genoeg van detailkritiek! Men zou er den indruk van kunnen krijgen, dat het
vooral aanmerkingen en bezwaren zijn, die de roman Portelet in mij heeft opgeroepen.
Het tegendeel is het geval. Ware het niet, dat het boek mij als belangwekkend geboeid
heeft, ik zou waarlijk niet den moed hebben gehad in een dusdanige critische
tekstbeoordeling te vervallen. Dat ik dit deed, was voor de helft in de hoop, dat de
schrijver bereid gevonden mocht worden, bij den herdruk dien het werk stellig verdient
zijn aandacht te wijden aan de gesignaleerde oneffenheden.
Maar niet alleen om dien herdruk stond ik zo uitvoerig stil bij de aanmerkingen,
die op Van der Woude's tekst te maken zijn. Het is ook omdat het iemand met wrevel
en bitterheid vervult,
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wanneer, gelijk de noodzaak nu eenmaal meebrengt, een prozaschrijver van het peil
van Johan van der Woude zich gedwongen ziet te werken in een tempo dat nu eenmaal
onvermijdelijk tot een dergelijke lichtvaardige verwaarlozing der afwerking van den
vorm dwingt. Hoe geslaagd had deze van opzet zo oorspronkelijke roman in het
geheel van onze hedendaagse publicaties niet kunnen worden, indien de auteur,
ondanks zijn duidelijke toewijding aan de techniek van het schrijven, niet telkens
weer was vervallen in een veronachtzaming van den vorm. Het zou niet erg zijn, als
dit alleen de schoolmeesters ergerde; zoals het geval ertoe ligt, heeft deze te grote
haast echter ook afbreuk gedaan aan de artistieke waarde van het boek. Deze is
aanwezig, maar toch slaagt al te vaak de auteur niet in de verwezenlijking van zijn
inzichten, doordat hij te weinig gebruik maakte van dat ‘oneindig, bijna onaardsch
geduld’, dat de ware kunstenaar zozeer van node heeft, n'en déplaise het alweer
verouderde gescheld der halfmodernen op Flaubert. Een verwijt aan Johan van der
Woude valt hier nauwelijks uit samen te stellen. Alleen zou men hem van harte
moeten toewensen, eens in staat te zijn, om in plaats van enkele romans per jaar, één
roman in enkele jaren te schrijven. Hij is dat waard.
1934; 1941
Johan van der Woude, De Faun. Geïllustreerd door Rie Cramer. Utrecht, W. de Haan
Johan van der Woude, Goud en andere vertellingen. Hilversum, Het Boekengilde
Johan van der Woude, Spel in Positano. Folemprise. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher,
1937
Johan van der Woude, Portelet. Amsterdam, L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij,
1940

Een indrukwekkend debuut
Over de waarde van dit voortreffelijke werkje verkeer ik geen ogenblik in het
onzekere, doch wel moet ik erkennen dat het den beoordelaar weinig steunpunten
biedt wanneer het geldt, deze waarde nu eens voor den lezer nader te karakteriseren.
Van een debuut heeft Am Rande der Nacht alle eigenschappen, - behalve dan de
technische onrijpheid, het nog schier dilettantisch ongeschoolde, de handwerkelijke
tekortkomingen in geoefendheid, de inadaequaatheid en wanverhouding tussen be-
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doeling en expressie, al welke zaken zovelen eersten publicaties eigen plegen te zijn.
De kunst van het schrijven van een door genoegzame routine gedragen, volgroeid
proza bezit Friedo Lampe in toereikende mate. Het is zijn geestelijke gestalte, welke,
hoewel op zichzelf niet onduidelijk zichtbaar, iets ondefinieerbaars, moeilijk
bepaalbaars behoudt.
De oorzaak hiervan moet gelegen zijn in de tegenstellingen, die het boek van
Lampe in zich verenigt. Het is te chaotisch om een roman te heten - toch is het zeer
overwogen en zelfs overzichtelijk gebouwd. Het heeft een bitteren, wrangen inslag
en verwijlt bij de duistere zelfkanten des levens - toch domineert de zoete, pure en
bijna idyllische toon, die in het fluitspel van den armen, ongeneeslijk zieken huurder
Berg te beluisteren is, telkens en overal weer na alle wrede of trieste scènes even
gehoord, om te tonen dat het intussen is doorgegaan zonder ophouden. Het geeft de
snelle doorsnede van het moderne leven der grote havenstad, waarin het speelt,
tegelijk van alle kanten, in korte fragmenten, gezien en getypeerd - toch is hier een
verdroomde, lome sfeer van romantische surrealiteit, een lyrisch en verzonken
levensgevoel in rustig afgeronde volzinnen. De koorts van het hedendaagse leven,
vol van een als schimmel woekerende wanhoop en het verbeten bederf der door een
keiharde samenleving ten diepste geschondenen, is er overal voelbaar - toch wordt
dit overstraald door den langzamen, bezonnen avondgloed van een liefelijk
natuurgebeuren en een ongeschokt dichterlijk gemoed. En het merkwaardige is, dat
dit alles, dat dit conglomeraat van innerlijke tegenspraken en uiterlijke tegenstellingen,
geen onrust of disharmonie in dit zeer bijzondere boek heeft teweeggebracht. Men
leest het, aangegrepen door zijn onmiskenbaar menselijke echtheid, maar tevens
getroost en bevredigd door die evenwichtige, bevestigende, evenmin te omschrijven
als te ontkennen gevoelens en gewaarwordingen, die de zekerheid geven dat wij hier
worden aangeraakt door de schoonheid.
Het is onmogelijk, van Am Rande der Nacht den inhoud vertellend weer te geven.
Een te groot gebied bestrijkt het. Zeker, ook Dostojewskij b.v. laat in één roman zeer
talrijke personnages optreden, terwijl het daar toch mogelijk blijft, den gang van de
gebeurtenissen te schetsen. Alle personen van Dostojewskij hebben op een of andere
wijze echter deel aan die gebeurtenissen. Bij Lampe is dit ook wel het geval, maar
hun deelnemen in het beloop der handeling is anders, is veel indirecter, geschiedt
van
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gans verschillende, uiteengelegen en elkander nergens rakende punten uit, hetgeen,
oppervlakkig gezien, een enigszins verbrokkeld aspect geeft aan wat toch in den
grond volkomen uitgemeten en ‘einheitlich’ is. Ondoenlijk en onnodig is het
inmiddels, een overzichtelijk beeld - nog verkorter dan Lampe zelf reeds biedt - van
deze aaneenschakeling van ogenschijnlijk losse taferelen te geven, die geen anderen
samenhang hebben dan hun gelijktijdigheid en hun betrekkelijke eenheid van plaats.
En, niet waar, met het benaderen en omschrijven van de wijze, waarop deze taferelen
tot stand zijn gekomen en uitgebeeld, van de bijzondere manier, waarop zij
ondergronds verbonden zijn, hebben wij dan toch immers tevens reeds het meest
essentiële ook van den eigenlijksten inhoud van Lampe's indrukwekkende schepping
aangegeven?
Deze wemeling van in vlekkeloos proza voortreffelijk getypeerde personen is au
fond niet onsamenhangend. De draad, die door al deze gebeurtenissen loopt is de
nacht. Anders dan in Joyce's duister compacten Ulysses (1922), of het oudere Les
lauriers sont coupés, van Edouard Dujardin (1887), die elk één etmaal in zijn volheid
uitbeelden, meer misschien gelijk in Georg Hermann's Die Nacht des Dr. Herzfeld
(1922), is hier de éne nacht het actief bindende element, dat tegen den achtergrond
van het tot den ochtend voortdurende Bach spelen van den fluitist Berg, de eenheid
teweegbrengt en alles omvat - een warme zomernacht in de grote, Noord-Duitse
havenstad, waarin kinderen, ouders, studenten, zeelui, prostituées, oude mannen,
jonge vrouwen, pervers afgedwaalden en zuiver natuurlijken, cabaret-artisten en
worstelaars, kooplui en straatpubliek, getrouwden en ongetrouwden, overspeligen
en bedrogenen, vurigen en lauwen, vrijgezellen, zonderlingen en rustige burgers,
hospita's, pasgeborenen en stervenden, hun kleine of grote, gewone en toch belangrijke
en eeuwig menselijke rol spelen, en telkens in een verder stadium van deze nocturne
en van hun lot en doen even, kort, opdoemen, en weer verslonden worden in de
duisternis van den onveranderlijken, zwijgenden, zwaren nacht. De nacht omvat hier
zowel de bepaaldheid van duur als die van ruimte. Binnen het kader van
eerstgenoemde bepaaldheid wordt de betrekkelijke ruimtelijke gescheidenheid dan
telkens doorstroomd met een uit het simultane voortkomende rangschikking. Het
simultaneïsme is als litterair procédé niet nieuw; het is uiteraard sinds zijn opkomen
in de moderne litteratuur geevolueerd. Bij Romains beoogde het eenheid en causaliteit
uit te
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drukken, bij Ramuz stijlgevoel als verwezenlijking van het visuele beeld, bij Dos
Passos massabeelding en groepswerking, bij Joyce de veelheid der psychologische
‘étages’, bij Döblin spheer en stemming van stad en tijdvak.
Bij den jongsten telg uit het geslacht der simultaneïsten, W.A. Wagener, is de
functie dier methode: de versterking van het ruimtegevoel. Anders gezegd: de
ruimtelijke uitbreiding van het tijdbegrip. Deze nieuwe toepassing vindt men ook
bij Lampe; maar naast Shanghai lijkt zijn boek veel ordelijker en met haast
mathematische regelmaat en strenge nauwkeurigheid afgewogen. Doordat de figuur
der over verschillende personen en handelingen uitgebreide gelijktijdigheid er wellicht
meer compositorisch dan stilistisch in verschijnt, kan het - natuurlijk alleen in dit
opzicht - eer met Kaiser's Nebeneinander dan met Romains' Mort de Quelqu'un
worden vergeleken. De zorgvuldig uitgemeten, nergens zich opdringende maar eerst
bij nuchtere ontleding zo strak blijkende opbouw is het merkwaardigste aan dit half
lyrische, half epische werk. De stijl, àf en uitnemend, bevat dit element van nieuwheid
veel minder; hij is ongewoon noch experimenteel. Het is een soepele en toch sobere
stijl, die echter het dogmatisch zakelijke der tegenwoordige richting alweer
overwonnen heeft in een rustiger maat en in een iets voller, natuurlijker uitgewerkten
trant.
Ook buiten compositie-elementen, indeling van hoofdstukken e.d. om, vertoont
inmiddels dit proza toch herhaaldelijk de unanimistische of simultaneïstische methode.
Een willekeurig voorbeeld: de korte paragraaf van blz. 104 tot 112. In den aanvang
zien wij daar den hypnotiseur van het cabaret, dat in den tuin van Astoria optreedt:
hij laat zijn zoontje, het door hem gekwelde en mishandelde kind, in den boom
klimmen voor het nummer ‘de zingende nachtegaal’, om een vogel na te bootsen.
Berta, die wij van een tochtje op een pleizierboot kennen, maakt van de algemene
aandacht van het publiek voor dit nummer gebruik, om haar man en den stuurman,
met wien zij aan boord een amourette heeft gehad, in den steek te laten en zich met
den neger, die haar den helen avond heeft aangegaapt, in den verlaten achtertuin af
te zonderen. Het zingen van Addi, het kind, klinkt over stille tuinen en huizen, waar
de straten leeg zijn; in de haven ligt de Adelaïde, die straks vertrekken zal en van
welker passagiers Anton en de theologische student Oskar eveneens in den tuin van
Astoria zitten; wij kennen hen uit het voorafgaande gedeelte van het verhaal, evenals
kapitein
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Martens, die in de kajuit van de Adelaïde zit te schrijven. De zwanen en ratten in de
stadswal-gracht, waar bij het begin van het boek de twee jongens en meisjes, tot het
donker werd, naar lagen te kijken, worden even getoond. Het park is leeg; in den
verlaten, tot woning ingerichten molen op den heuvel slaapt de parkwachter, die zijn
lichtzinnige dochter heeft verstoten, welke thans met Peter samen is, den jongen man
die dagelijks op hetzelfde uur het langverwachte praatje maakt met een hoogbejaarden
grijsaard op een bank in het park, waar hij steeds langs komt, eenmaal per avond.
Addi zingt. Niet ver vandaar speelt Berg op de fluit, hetgeen hij reeds uren lang doet.
Hij speelt voor het open raam, en heeft het verzoek geweigerd van zijn hospita om
dit te staken daar de benedenbuurman stervend is. Want Bach, zegt hij, is muziek
zowel voor leven als voor dood. De klanken van de fluit dringen door tot den tuin,
iets verder, waar Hennicke, de leraar, met zijn vriend den belasting-inspecteur
postzegels zit te ruilen; ook van deze twee hebben wij in het voorafgaande reeds een
duidelijk beeld gekregen. Jacobi, de benedenhuurder, is inmiddels gestorven.
Mevrouw Mahler, de hospita, komt mevrouw Jacobi met een handwerkje gezelschap
houden bij het waken. Het is bestemd voor haar dochter Else, die wij ook al kennen.
En dit alles flitst ons in nog geen acht bladzijden voorbij - maar niet nerveus gejacht,
doch in een kalme, ononderbroken stroming gelijk de diepere bewegingen van het
leven zelf.
Wonderlijk en toch niet bizar, eerder volkomen natuurlijk, combineert Friedo
Lampe droom en werkelijkheid. Zo vangt blz. 117 aan met een beschrijving der
slapende zwanen. Dan komt een leger van sijfelende ratten die den zwanen bloed
afzuigen. Dit laatste geschiedt echter in den droom van Luise, een van de hierboven
genoemde kinderen uit de beginscène van het boek, een dochtertje van den eveneens
bovengenoemden leraar Hennicke, die in zijn prieel met zijn vriend naar Berg's
fluitspel luistert. Maar de slapende zwanen werden, en dit is het typische en
opmerkelijke, niet in Luise's droom maar in de tijdruimtelijke realiteit getoond.
Een ander soort van een even eigenaardige dooreenmengeling van de werkelijkheid,
thans niet met droom doch met fantazie, vindt men in de paragraaf van blz. 144 tot
147, waar de man van Anni, de dochter van mevrouw Hennicke, de zuster dus der
kleine Luise, beschonken thuis komt, waarbij na de schildering dier dronkenschap
en de daaruit voortvloeiende scène blijkt,
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dat de man dezen toestand voor de grap heeft gesimuleerd.
Wij willen er nog eens den nadruk op leggen, dat het feit, dat Lampe een enkel,
kort tijdsbestek als één nacht tot uitgangspunt voor zijn boek neemt, waarmee hij
dus niet oorspronkelijk is (behalve op Dujardin, Hermann en Joyce had ik nog op
een recenter voorbeeld, Night in the Hotel van E. Crawshay-Williams kunnen wijzen),
aan de kwaliteiten daarvan niet afdoet. Zijn scheppende eigenheid meen ik reeds
genoegzaam in het voorafgaande te hebben aangetoond. Dat zijn stijlprocédé - het
simultaneïsme - in engeren zin niet nieuw is, mag zonder de minste betekenis heten.
Want in den tijd van de Barok, van de rederijkers, van den renaissancistischen
alexandrijn, van het symbolisme of van Tachtig werd evenzeer volgens een min of
meer algemeen gangbare manier geschreven en werden toch ook meesterwerken
gemaakt. En meer nog dan de zakelijkheid is wellicht dit simultaneïsme een
schrijftrant in opkomst, die eens even universeel zal zijn als eenmaal het sonnet in
onze poëzie was. De enige vraag, waar het op aankomt, is dus niet die naar den
schrijftrant, maar of deze een eigen, oorspronkelijke en doorleefde toepassing heeft
gevonden. Dat is hier stellig het geval. Deze vereniging van een lyrische gestemdheid
met werkelijkheidszin; van zwaarmoedigen levensangst (het hele boek is van een
pessimistische spheer doortrokken) met een bijkans mystische gelijkmoedigheid;
van donker beseft natuurgevoel en leefdrift met moderne, genadeloos onbewogen
begrepen sexuele afdwalingen, zij vormt een van een eigen, bijzonder en intiem licht
overgoten vergezicht op het landschap der ziel, ademend van leven, gedragen door
de nachtelijke atmospheer van diepe, verzonken bezinning.
Niet het lot der enkelingen is hier hoofdzaak, maar hun verre verbondenheid door
tijd en ruimte, door de spheer van den nacht; het ogenblik van associatie, dat zij
samenkomen in het gezichtsveld van den auteur. En toch is dit samenrijen van korte
en zeer verschillende levensmomenten nergens brokkelig of willekeurig geworden.
Sterker dan een systematisch en chronologisch opgezette complete vertelling geeft
de samenvattende visie van Lampe hier het besef van het leven zelf, van eenheid en
noodzaak.
Een zo prachtig debuut is wel een zeldzame vervulling, en Friedo Lampe heeft er
zich reeds aanstonds als een van de beste schrijvers van de jonge generatie mee doen
kennen.
1934
Friedo Lampe, Am Rande der Nacht. Berlin, Rowohlt, 1934
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Een evenwichtige roman
Evenals in zijn vorige werken laat Walther von Hollander zich in den roman Alle
Straszen führen nach Haus als een man van grote en evenwichtige schrijversgaven
zien, als een scherpzinnig karakter-uitbeelder en als iemand met een sterke
ontvankelijkheid voor de natuur. Zijn stijl kenmerkt zich door een litterair zeer kundig
gedoseerde menging van de beide laatste elementen - dialoog en psychologische
ontleding enerzijds en natuurschildering aan den anderen kant-; een menging zo fraai
en van zoveel kunstgevoel getuigend, dat zij zich als een organisch gegroeide, niet
als een artificieel tot stand gekomen eigenschap van dit proza voordoet. Een typisch
verschijnsel bij dezen schrijver, en dat men tegenwoordig nog maar zelden vindt.
Von Hollander tast zich nauwkeurig beeldend een weg van situatie naar situatie, van
tableau naar tableau. De beweging in dezen roman bestaat uit den overgang naar
elkander van in wezen statische momenten. Een eigenaardige bekoring, een grote
rust gaan van deze werkwijze uit.
Een tweede voor dezen auteur zeer karakteristieke, direct herkenbare
stijleigenaardigheid is gelegen in de stilistische figuur, die het emotioneel en
aesthetisch zwaartepunt en hoogtepunt van vrijwel elk hoofdstuk naar een slot-alinea
van enkele, meest natuurbeschrijvende volzinnen verlegt. Niet, dat deze door een
onevenredigen nadruk uit de lijst van het geheel zouden springen en een
ongemotiveerde apotheose vormen. Zij zijn integendeel de volkomen natuurlijke
afsluiting van dat geheel, waarin de stemming ver-ebt en wegsterft, gelijk ook in de
laatste terzine van een goed gebouwd sonnet geschiedt. Ditzelfde procédé is terug
te vinden bij vele meesters van het oudere Franse proza - Flaubert voorop -, die niet
zonder invloed op Von Hollander schijnen te zijn gebleven. Bij de toepassing van
dit niet nieuwe, maar daarom toch alleszins geoorloofde middel heeft de auteur zich
grote terughouding opgelegd: het geeft nergens een gevoel van opzettelijkheid.
Dikwijls is het niet eens zozeer een natuurbeschrijving als wel de enkele
beeldgroepering of overweging, die als een soort anticlimax deze slot-stijging, een
critisch moeilijk ontleedbaar effect, moet bereiken. Hoofdstuk 3: ‘Ze ging snel in
het huis terug. Ze voelde zich zeer eenzaam. Het was ook koel’. Hoofdstuk 16: ‘Hij
hield van zulke overdreven uitdrukkingen’. Hoofdstuk 25: ‘Ze verscheurde het portret
langzaam en met onbewogen gezicht in kleine stukjes. Ze had ten slotte
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twee handen vol papiersnippers. Die hield ze buiten het venster, en de storm likte ze
van haar handen, joeg ze ver over de dennen weg het park in’.
Het statische beeld, ik zei het reeds, is voor Walther von Hollander typerend. Vaak
is het van voornamen humor, die met een enkel detail wordt veroorzaakt. Peipper,
de pachter van een buitengoed in Pommeren, die zijn buurvrouw met een geheime
liefde vereert, komt bij haar op bezoek. ‘Toen ze het huis uitkwam (...) hield de
wagen van den heer Von Peipper voor de deur stil en de pachter met den treurigen
Caesarkop steeg uit, een ananasplant met een opgebonden ananas op zijn arm, die
hij als een entreebiljet naar Gesine uitstrekte.’ Mij herinnerde dit trekje sterk aan de
passage uit Von Hollander's prachtige novelle Tatjana (uit Der Eine und der Andere,
zwei kleine Romane, 1925), waar Prantikoff Tatjana in haar hotelkamer opzoekt: ‘'s
Avonds verscheen Prantikoff. Drie knechten in zijn gevolg. Die droegen reusachtige
seringenbomen, zetten ze, zes stuks, midden in de kamer en gingen zwijgend heen.
Prantikoff stond met zijn hoed in zijn hand, tussen de seringenbomen. Zijn jaskraag
stond wat van zijn hals af en gaf zijn figuur iets aandoenlijks. Hij durfde niets te
zeggen. Tatjana zei ook niets. Maar ze was blij, dat er iemand was. De eenzaamheid
was haar onverdraaglijk. Zo verward was ze. “Nu, komt u dan maar”, zei ze eindelijk
en stak een hand door de seringenbomen.’
Ik heb er hierboven op gewezen dat Alle Straszen führen nach Haus een bijzonder
evenwichtig boek is. Dialoog en descriptie wisselen af in juiste verhouding en
afmeting. Toch doet deze schrijfwijze allerminst verouderd aan. Dit is traditie, de
beste klassieke romantraditie. Maar zij is niet verstard doch levend gehouden. Een
organisch verband bestaat steeds tussen het zieleleven der personen en de, nergens
overbodige of te uitvoerige, descripties, voor welke laatste dan ook het woord geldt:
un paysage est un état d'âme.
De twee mannelijke hoofdfiguren, onwrikbaar vast van karakter, bezitten deze
vastheid alleen diep aan den binnenkant. Voor het overige hebben zij, als alle andere
figuren van dit boek, het nomadische, het tastend, peilend onvatbare, het zwevend
romantische, dat Von Hollander zo onromantisch exact, zo zonder tasten, met vaste
hand heeft uitgebeeld.
Een precieze concretisering van vage nuances der ziel vindt b.v. de reeds genoemde
Gesine, over haar bigotten vader en buitenlandse moeder sprekend, in een enkele
korte formule: ‘Vader
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was niet van deze wereld en moeder niet van deze streek’.
Ik sprak reeds over de mooie landschapsschilderingen. Ze zijn nergens
los-van-buitenaf-aangebracht. Een diep natuurgevoel uit zich in een strak sobere,
doch nergens hard wordende taal, die met de zuiverste middelen een plastisch
waarnemingsvermogen samenvattenderwijs verwoordt. Dit proza is elegant en toch
sterk; het is nauwkeurig en klassiek evenwichtig, en toch aan nuances rijk en
gevoelssubtiliteiten; het is gezond, kernachtig, en toch kneedbaar en vol dichterlijkheid
en gang. Het is, wat proza moet zijn: mededelend, doeltreffend zonder technische
excessen of opzichtigheden, aangepast aan een verhalende functie, een organisch
dienen, en rhythmisch opgenomen in den gang der geschakeerd vertellende beweging
en in het grotere compositorische verband. Het is doorzichtig en er gaat een
suggestieve kracht van uit; doch alle ambachtelijke moeiten werden er zozeer in
overwonnen, dat men zich met geweld tot een critisch ontledend zien moet dwingen
om zich de middelen bewust te maken, waar de schrijver het mede tot stand heeft
gebracht.
Ik wees hierboven op het classicistisch element van dit proza. Ook nog in anderen
zin zou men dezen roman tot het klassieke genre kunnen rekenen: hij is, zonder week
te zijn, menselijk; hij is zonder nuchter te zijn, aards; men vindt er niet de
metaphysische onrust om het transcendente, die de romantiek eigen is, noch haar
vormloos onvoltooid, onomlijnd dynamisme. Dit boek is scherpzinnig en koel, maar
niet kil, niet levenloos.
Ook met dezen roman, hoezeer hij tegen den achtergrond van een woesten en
chaotischen tijd speelt en van onrust en wilde driften is doortrokken, heeft Walther
von Hollander zich weer een kerngezond en toch verfijnd kunstenaar getoond, een
schepper van een levende wereld met levende mensen, een even krachtig als sierlijk
talent. Gedreven tot, maar bedreven in wat hij zeggen wil. Sterk maar gevoelig,
beheerst maar bewogen.
1934
Walther von Hollander, Alle Straszen führen nach Haus. Roman. Berlin, Paul Neff
Verlag, 1933
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Van de rede uit geschreven
Friedrich Michael bezit de vertelkunst en de klassieke vormbeheersing, die aan twee
grote romantici doen denken: aan Theodor Fontane (b.v. diens Irrungen Wirrungen)
en aan Gottfried Keller (b.v. diens Das Sinngedicht). Zijn plaats in de Duitse
prozalitteratuur is vrij gemakkelijk te bepalen, wanneer wij in het oog houden, dat
het Duitse proza twee tradities heeft. De ene is die van de zo hevig en zo levendig
mogelijke weergeving van het bewegende, bewogene of beweeglijke. Het volkse of
romantische komt erin tot zichzelf. In Büchner's toneelfragment Woyzeck, in Novalis'
duister eruptieve mystiek had het reeds vorm gevonden, en zette zich voort tot in de
expressionnisten. In velerlei gestalte ontvouwde het zich in werk van Brecht, Ungar,
Benn, Döblin e.a.
Tegenover deze opgedreven uitdrukkingskracht, die altijd meer in Oost- dan in
West-Duitsland haar voedingsbodem heeft gevonden, staat een meer klassieke traditie.
Zeker, het element van wonder en daemon, van passie en exaltatie of idyllisch lyrische
sierzucht ontbreekt ook hier niet geheel. Maar het is er tot een beknopten en
nauwkeurigen verhaaltrant omgesmeed, het is er opgenomen en versmolten in de
harmonische eenheid van een vasten, kalmen maatgang, een vreedzaam duidelijken,
zakelijk vertellenden, niet gejachten toon. Dit proza laat den tijd niet onmiddellijk
spreken, want spiegelend overschouwt het hem. De kleinere novellen van Heinrich
von Kleist zijn er een zuiver staal van, of in onzen tijd b.v. Thomas Mann's Der Tod
in Venedig, Musil's Drei Frauen, geheimzinnig, strak en fataal, en het werk van den
betreurden Franz Kafka, wiens diep peilende wijsheid zich eveneens in dezen
doorzichtigen eenvoud wist uit te spreken.
Deze laatste traditie dan mag men klassiek noemen, zo men daarbij slechts aan
een evenwichtigen, overwogen bouw denkt en noch aan de beschaving der oudheid
(is, om iets te noemen, Tacitus' proza niet ‘expressionnistischer’ dan dat van Edschmid
of Houwink?), noch aan een tegenstelling tot de romantiek. Want het geldt hier een
vormprobleem, en juist in elk der vier hierboven gekozen voorbeelden der
beschouwelijk uitgewogen schrijfwijze is psychologisch een sterk romantische
geestesgesteldheid aanwezig.
Het werk van Friedrich Michael is ten volle te rekenen onder den West-Duitsen
proza-bouw, hetgeen zowel in den stijl van
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elk hoofdstuk afzonderlijk als in de samenwerking der hoofdstukken tot uiting komt.
De spanning waar zulke werken uit worden geschreven, is veelal meer een
intellectuele of geestelijke dan een dramatische, en hun geconcentreerdheid pleegt
den dialoog tot een minimum te beperken, daar de beeldingswijze er middellijk en
de afschildering vrij en niet-spontaan is.
Zijn boeken, Die gut empfohlene Frau en Flucht nach Madras, zijn geschreven
met een scherp inzicht gepaard aan rijpe wereldwijsheid, waar het de aangelegenheden
van den eros betreft. Zij hebben daarbij het zuivere en tot de kern doordringende
begrip voor de doolwegen des harten, dat men in vele jonge Fransen kan vinden,
wijlen Radiguet bijvoorbeeld of Martin Maurice; maar ook hebben zij iets van het
probleem van Stendhal's Armance in het vrouwelijke overgebracht op een frigide
natuur. Zij zijn zonder sentimentele idealisering, helder en open, maar ook zonder
nuchterheid.
Van hoeveel inzicht getuigt niet een passage uit Die gut empfohlene Frau als deze:
‘...plotseling gonst het bloed in Schott's hersenen, en hij staat geheel ondergedoken
in een hartstochtelijken haat, niet alleen tegen deze vrouw, die hij helemaal niet kent,
die ook hem niet kent, en verder niets van hem weten kan, dan dat hij man is, neen,
het is de afgrond-diepe haat van Don Juan tegen de vrouw in iedere gedaante, deze
gloeiende haat, die het stuwende element in al zijn liefdesavonturen is. Niemand
weet ervan, en niet eens hijzelf...’
Juist waar zijn personen tot een plotselinge verheldering komen ten aanzien der
duistere aandriften die hun leven beheersen, bereikt de schrijver sobere en krachtige,
zeer aangrijpende samenvattingen: ‘Die vrouw in Bern wist en bemerkte niets van
zijn ontroering. En zo was het altijd: in hem gebeurde iets door iemand anders; maar
hij was daar toch altijd heel alleen mee. Wist iemand dat? Wisten allen het misschien,
omdat het allen zo ging? Maar wie kon men ernaar vragen!’... ‘...Muralt maakte zich
van zijn plek aan den Seine-oever los en liep langzaam verder. Hoe verdroegen dan
andere mensen het leven? Door grenzen te trekken om zich te beveiligen, te beperken,
zichzelf niet te verliezen. Zulk een grens was het huis. Toen we thuis waren, dacht
hij, als kinderen thuis, toen was alles veilig en vast en duidelijk. Dit was van ons,
met vader en moeder, kamer en tafel. Zo vanzelfsprekend was dat. Daar, de straat
over, naast den tuin, was het andere, ook in zichzelf besloten, en boven strijd en
tweedracht groeide de grotere eenheid stad, weer een
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grens. Waarom is dat alles me te nauw geweest op een goeden dag, waarom sta ik
nu hier, buiten alle grenzen, verloren, aan mijn twijfel prijsgegeven en hulpeloos,
geen dwepende jongeling meer maar een man van wien men zekerheid verwacht!
Voelt Caroline dat niet? Haar eigen grens...’ ‘...Liefde - wat een licht woord in zo
groten nood! Ik kan niet liefhebben, dacht Muralt, ik zal wel niet kunnen liefhebben.
Ik wil Caroline opgeven.’
Met merkwaardig juiste middelen van opmerking wordt elk uiterlijk detail zinrijk
voor het innerlijk leven der drie hoofdfiguren, en spreekt een eigen taal. Schott, van
wien hierboven reeds sprake was, heeft onder bijzondere omstandigheden een vrouw
veroverd, die hij zes maanden te voren den dag, dat zij trouwen zouden, ontvlucht
was om drijfveren, welker ingewikkeld complex in het boek fijn en boeiend
verantwoord wordt. Hij is de man van de verovering, de eeuwige onrust, niet van
het bezit, en daarom bedrukt hem reeds zijn nieuw geluk van enkele uren, nog eer
hij zich dit bewust is. Op dat ogenblik ontvangt hij van de Hamburgse firma, aan
welker hoofd hij staat, het verzoek om voor enkele jaren naar Zuid-Amerika te gaan
om zekere zaken te regelen. Dezen brief vindt hij, thuisgekomen van zijn eerste
bezoek aan de vrouw die hij trouweloos op den bruiloftsdag in den steek had gelaten,
en die hij toevallig weer ontmoet en nu in het huis waar zij zich met haar eersten
man had gevestigd overrompeld had. ‘Schott las niet verder, maar sprong op en liep
met snelle schreden de kamer door, waarbij hij in het voorbijgaan iederen stoel met
zijn knie een stoot gaf - hij had op zulke ogenblikken een lichamelijken weerstand
nodig, dien hij kon overwinnen -, en terwijl hij de stoelen zo van hun plaats bracht
zag hij zich gedwongen zijn loop door de kamer te wijzigen, met bochten en hoeken
te lopen, en hij deed het, steeds sneller stappend, met een steeds intenser wordend
dansmeestersgebaar, tot hij tenslotte, geheel buiten adem, op een der kussens
neerzonk. Deze kleine slotscène, vreugdedans als men het zo noemen wil, voltrok
zich nog vóór alle overleg. Een vogel, opgesloten, draait in de kooi rond, plotseling
ziet hij een deurtje open, spiedt naar buiten: wat nu? Zo zat Schott en overdacht, wat
voor hem lag.’
Het afwisselend en niet aanstonds overzichtelijk landschap der zielelevens van de
drie hoofdfiguren - de vrouw en de beide mannen, elk meer dan middelmatige
karakters, geesten en persoonlijkheden - is door Friedrich Michael met veel aandacht
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zorgvuldig in kaart gebracht. Hij laat onze belangstelling geen ogenblik los. Zijn
dun, ijl, transparant Duits, bijna schraal van onopgesmuktheid, benadert zeer
toereikend den verborgen zin zijner bedoelingen. Men mene inmiddels niet, alleen
maar met een psychologischen roman van goede hoedanigheden te doen te hebben.
Want daarvoor is dit werk te zeer met voortreffelijke vertelkunst geschreven, en juist
het verhaal als zodanig, van wending tot wending redelijk uit de innerlijke
ontwikkeling der gevoelens en karakters voortgekomen, heeft een uiterst verrassend
en fascinerend vermogen.
Op de scherpzinnigheid, waarmede ook de minder bewuste en gewilde
aandoeningen van het gemoed door den schrijver worden nagespeurd, had ik reeds
gelegenheid de aandacht te vestigen. Geen klaarblijkelijke dan wel ongeweten reactie
of drijfkracht van zijn personen ontgaat hem. En toch missen zijn taal en de bouw
van den roman zwaarheid, gedrongenheid, overladenheid. Het is alles geordend en
kunstig gebonden. Helder ontraadseld zijn de duistere gangen van de zielsbewegingen
dezer zo overtuigend levende gestalten. En zij bewegen zich om deze éne levenskern:
liefde. Liefde in alle vormen, in alle schakeringen, grof dierlijk en mystisch
vergoddelijkt; liefde beladen met geheime oer-instincten van macht en wreedheid,
spel en wellust, dwalingen der verbeelding, onmacht en zelfopoffering; liefde
bedorven door overbewuste geestesverfijning of in eenzaamheid geheiligd door haar
opheffing, boven het persoonlijke, tot de eeuwige, algemene mensengevoelens.
En dit alles treft vooral door de directe, onweerstaanbare en onweersprekelijke
levenswaarheid, die de macht van den kunstenaar is over zijn imaginaire figuren en
over de mensen tot wie hij spreekt.
Dat wat aan Flucht nach Madras ontbreekt, is de goddelijke, de musische waanzin.
Het dynamische, het demonische, het dionysische. De dronkenschap ener verrukking
of smart, die uit zo diepe lagen van het gemoed losbreekt, dat zij over vorm en
evenwicht en vaste grenzen heenbruist. Het pythische, het mystische, de regelrechte
ingeving uit het onbewuste. Het primitieve, het irrationele van de natuurdrift, het
bloed.
Ik verscherpte deze opmerking omdat het vrijwel mijn enige bezwaar tegen dit
werk van Michael is. Het bezwaar is eenzijdig en tendentieus geformuleerd, nl. met
de tendenz, om er onmiddellijk de noodzakelijke keerzijde van te kunnen laten uitko-
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men. Want zo dit boek goddelijken waanzin mist, dan komt dit, doordat het geschreven
is van den geest uit. Dat moge dan een hoger of een lager stadium zijn - daarover
kan men, volgens subjectief inzicht, van mening verschillen - dit is zeker, dat het
een verder stadium, een stadium verder is. Het dynamische enz. enz. (men leze het
ganse tuiltje qualificaties van de vorige alinea nog eens over), is nu in de mode. Het
is de richting, waarin de cultuur, de politiek, het hele leven van deze verdwaasde en
verwilderde wereld zich bewegen, - en wij hebben er alom de prettige resultaten van
gezien. Maar indien het inderdaad mogelijk zou zijn, iets van het beste onzer
West-Europese cultuurtraditie, vrucht van eeuwenlange continuïteit en moeizaam
onbaatzuchtigen arbeid, in een onzekere toekomst mee te redden, dan zal dit te danken
zijn aan hen die, den door Ortega y Gasset zo treffend gekenschetsten ‘horden’ ten
spijt, de waardigheid van dat hoogste en edelste mensengoed, den geest, de rede, als
een fakkel in de stormen hebben weten brandende te houden en door te geven. Waarbij
natuurlijk niet ontkend behoeft te worden dat tegenover decadentie, conventie,
wancultuur, onnatuur en gekunsteldheid terugkeer tot het primitieve, onbewuste etc.,
ondanks alle daaruit voortgekomen verschrikking, dwaling en ondergang, zijn
zuiverende betekenis kan hebben.
Uit den geest dus, gelijk in zijn aard lag, is deze roman van Friedrich Michael
geschreven. Men moge hieruit nu niet afleiden, dat hij louter-verstandelijk, droog,
dor en bedacht zou zijn. Wie deze gevolgtrekking maakt, moet zelf wel volslagen
van geest gespeend zijn, en van begrip van wat geest is. Men hoeft nog geen volgeling
van Hegel te zijn om in te zien, dat rede de onredelijkheid omvat en vooronderstelt.
De donkere troebele aandriften van het natuurlijke, het onredelijke en het collectieve
zijn in den geest niet ontkend, niet eens opgeheven, doch beheerst en getransformeerd,
bedwongen tot vormscheppende kracht, begrepen in haar grenzen en beperktheden,
en onderworpen tot dienende vruchtbaarheid als werktuig van een meer synthetische
en begrippelijke samenvatting. Het is in dezen zin dat Friedrich Michael zijn eigen
weg is blijven volgen, ver van de gemakkelijke bedwelming der ogenbliksleuzen en
het in zwang gekomen luidruchtige conformisme der letterkundige conjunctuur.
Het heeft een eigen bekoring, in Flucht nach Madras van Michael in nieuwe
facetten de zelfde persoonlijkheid terug te vinden, die de auteur in Die gut empfohlene
Frau vertoonde. Tot
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zelfs in de stof vindt men hier zijn voorkeur terug voor een bepaald, ietwat frigide
doch in vele opzichten superieur soort van vrouw. Een vrouw met zin voor het
essentiële en, om met onze dichteres te spreken, ‘geboren met een aard, die sterk
Vanzelf gaat naar de kern van alle dingen’. Een vrouw met zelfkennis, wilskracht
en een vaste lijn, vrouwelijk gebleven doch evenzeer afkerig van beuzelarij als van
excessiviteit. Michael heeft zich dan ook in Flucht nach Madras niet vernieuwd; hij
heeft slechts een ander thema op een gelijke melodie gegeven.
Met merkwaardig juiste middelen van opmerking weet de schrijver soms een
ogenschijnlijk weinig gewichtig uiterlijk detail zinrijk te maken voor het innerlijk
leven zijner figuren en een eigen taal te doen spreken. Wanneer Bernd bij het gesprek
over de reis naar Madras voelt, dat de kamer hem te klein wordt, de deur naar het
balcon openrukt en naar buiten stapt, dan is dit een symboolhandeling, maar niet als
zodanig theoretisch uitgedacht, doch geobserveerd. Een natuursymbool is, even
veelzeggend, verwerkt in het afscheid van Elisabeth van haar oude landgoed, waarvan
ze onbewust, al geldt het slechts een studiereis, reeds het weemoedig donkere
voorgevoel heeft, dat ze het niet weer zal zien: ‘Een lichte wind kwam van het bos
af het dal door en raakte haar aan. Het was niet veel - het was slechts deze
middagwind, die reeds de koelte van den nacht aankondigt’.
Scherp blijken Michael's psychologisch doorzicht en zijn observatievermogen uit
tal van rake trekjes. Wanneer Lona haar vertrek, den volgenden dag, heeft
aangekondigd, begint Fanny een dolle improvisatie op de piano, half uit verdriet,
half uit een gevoel van triomf, dat ze het toch zal winnen. Elisabeth staat op en loopt
den tuin in. ‘De belladonna begon te bloeien. Ze boog den tak diep tot zich neer. De
weerzinwekkende lucht deed haar goed en kwaad tegelijk. Nog in de opwinding van
dit uur drong het tot haar bewustzijn door, hoeveel vertrouwder, natuurlijker ja
menselijker deze slecht riekende plantetak, naar haar gevoel, was dan de muziek
daar in huis, dit schaamteloos musiceren.’ Vereenzelviging dus van de ambivalentie
van het pianospel met den geur der belladonna. Bij een andere gelegenheid gevoelt
ze ‘dapperheid, en ook het vermoeden van den heimelijken angst, zonder welken
geen dapperheid bestaat’.
In de pijnlijke spanning en de stilte, die aan den maaltijd heersen enige ogenblikken,
voordat de beide logeergasten zullen vertrekken, begint plotseling Alex, Elisabeth's
dochtertje, ‘ontroostbaar, wild en in steeds nieuwe vlagen van haar bezeten-
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heid’ te huilen, ‘en de groten, wreed en verstandig, laten het kind de tranen schreien,
die zijzelf niet mogen laten stromen, troosten zichzelf met het troostrijk sussen en
weten zich van hun eigen gevoel gered’.
Wanneer zij haar onmacht als moeder gevoelt om de wereld harer kinderen binnen
te dringen, heeft Elisabeth deze zeer menskundige overdenking: ‘Ook de herinnering
aan eigen jeugd kan daarbij niet veel helpen, want zij is reeds vertroebeld door alles
wat later kwam - en niemand weet als volwassene, wie hij als kind is geweest; hij
spreekt het slechts den nog ouderen na, die het ook niet kunnen weten’.
Een ander voorbeeld van fijne psychologie. Op de boot komt, voor het eerst na
langen tijd, Bernd in rustiger vertrouwelijkheid naast haar zitten. ‘Misschien zou dit
een uur zijn geweest om zich helemaal uit te spreken. Ze voelde, hoe hij zijn hand
op de leuning van haar stoel legde. Ik zou hem moeten tegemoetkomen, dacht ze, en
bleef toch onbewegelijk stil. Ze kon het niet’.
Ten slotte een alinea uit het aangrijpende gedeelte, waar Bernd er eindelijk in heeft
toegestemd, zonder zijn vrouw naar huis terug te gaan. ‘Ze liepen samen door Madras,
spraken over wat ze zagen, en leken elkaar bijna opgewekt toe. Er is een grens aan
de innerlijke draagkracht - is zij overschreden, dan wordt alles weder licht, maar op
een griezelige manier, zodat men deze lichtheid wantrouwt. Zij bespeurden het
waarschijnlijk beiden. Een gevoel van verlossing stond in tegenspraak met den twijfel:
of dit nu goed was en of het werkelijk het einde kon zijn’.
Flucht nach Madras is geen boek, dat den zo bijzonderen vorigen roman van
Friedrich Michael overtreft. Het handhaaft zich echter op hetzelfde peil van
kunstenaarschap, kundigheid, voornaamheid, fier terughoudende beheerstheid,
sierlijkheid van compositie, scherpzinnige mensenkennis, doeltreffende soberheid,
uitdrukkingsvermogen, evenwicht, rust, opmerkingsgave, diepzinnigheid. Dat het
den schrijver mogelijk is geweest, in een tijd als dezen, ver van de berekende en
goedkope middelen tot een succes van den dag, deze kwaliteiten ongerept te houden,
pleit niet alleen voor het gehalte van zijn talent maar dwingt tevens voor zijn karakter
bewondering af.
1934
Friedrich Michael, Die gut Empfohlene Frau. Frankfurt am Main, Rütten & Loening
Verlag, 1932
Friedrich Michael, Flucht nach Madras. Frankfurt am Main, Rütten & Loening
Verlag, 1934
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