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Film en leven
Niet de realiteit komt er in het leven op aan, maar de wijze waarop men deze verwerkt.
Soepel, weerbaar en blijmoedig, ofwel onaangepast, zwaartillend en stroef. Maar
ook afgezien van deze individuele verschillen kan men zeggen dat onze tijd de
werkelijkheid in sneller tempo en tevens op oppervlakkiger manier verwerkt dan een
vorige eeuw. Meer in de breedte dan in de diepte.
De ontwikkelingsgang van de film, die een steeds groter plaats in de op den mens
werkende invloeden ging innemen, heeft het zijne tot deze verandering, die zich
uiteraard aanstonds ook in de litteratuur spiegelde, bijgedragen. Op de uitwerking
in de letterkunde van de voortschrijdende verbreiding der film wezen twee factoren.
De toenemende rol van beeldassociaties, uiteraard een verslapping der continuïteit
van den puur logischen gedachtengang tengevolge hebbend, was een eerste van die
verschijnselen. Een niet minder belangrijk symptoom waren de richtingen, die
unanimisme en simultaneïsme genoemd zijn; over haar heb ik elders in dit werk
reeds herhaaldelijk in extenso geschreven, zodat zij hier niet meer opnieuw toelichting
en definitie behoeven.
Heeft dus de film in hoge mate tot de technische verruiming en vernieuwing der
letterkunde bijgedragen, de geestelijke vernieuwing van deze laatste hield hiermede
geen gelijken tred. Deze immers kan slechts tot stand komen met de middelen, die
essentieel en in beginsel van de letterkunde zijn. Daarom is het ook hier van groot
belang, schijn van wezen te onderscheiden. Zijn de bedoelde nieuwe technische
middelen eenmaal ontdekt, verworven en getoetst, dan hebben zij hun taak vervuld
en is het niet nodig, er te uitdrukkelijke of te stelselmatige toepassing aan te geven.
Zij hebben in hun uiterste eenzijdigheid - die in dit geval het begrip van den duur
aan het ruimte-besef opofferde - een nuttig en nodig element aangebracht en
toegevoegd, dat nu verder als vaststaande waarde geconsolideerd is ook bij het
natuurlijk, historisch herstel van het evenwicht, waarbij de nieuw gewonnen eenzijdig
technische elementen als zodanig nauwelijks meer herkend of gevoeld zullen worden,
en wat hun theoretische waarde betreft op den achtergrond raken en vergeten.
Na het voorafgaande zal de lezer begrijpen, dat het boek waarover ik hier schrijf
zeer modern kon worden en toch de op-
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zichtig moderne, dogmatisch begrepen technische nieuwigheidjes kon ontberen, die
in zo menigen roman van dezen tijd al lang niet meer dan klakkeloos en onnodig
nagevolgd modieus cliché zijn. Dat moderne, dat nieuwe werd er n.l. met wat ik
hierboven noemde de middelen van de letterkunde in bereikt, en - doordat de
schrijfster sociaal voelt en den geest van haar tijd ‘gleicht’ en ‘begreift’ - niet door
een kunstmatig aangewend ezelsbruggetje. Het indrukwekkend romandebuut van
Grete Garzarolli, dat aan de grote filmindustrie zijn ontstaan dankt, is daardoor vrij
gebleven van de boven aangeduide buiten-litterair filmische invloeden op stijl en
compositie, invloeden welker verschijningsvormen ik reeds dikwijls heb geschetst.
Ook hiervan afgezien maakt deze roman gelukkig meer den indruk van waarheid
dan van zakelijkheid. Niet zonder bedoeling schreef ik hierboven dat hij ‘zijn ontstaan
dankt’ aan de filmindustrie. Klaarblijkelijk is de auteur hier onder den stormachtigen
aandrang van overmachtige belevenissen en gebeurtenissen letterlijk gedwongen
geworden, daaraan uiting te geven. Daar zij een rijk begaafd kunstenares was, werd
zij door het geweld van den chaos, die deze woest kokende, uitgebreide, verbijsterende
filmwereld van Neu-Babelsberg was, niet meegesleept en vermeesterd; maar lijf aan
lijf worstelend met dit ontzaglijk conglomeraat van waarnemingen, ervaringen en
gevoelens behield zij de overhand, vermocht orde in den baaierd te scheppen, en,
het wezenlijke overziende, overwon zij hem door hem uit te beelden in een
onvergetelijk tableau. Zo ontstond een typisch document humain, niet echter in den
zin dien de naturalisten aan deze uitdrukking hechtten, daar immers het menselijke
van dit getuigenis juist in dit corps à corps, in deze moeizame en heldhaftige
transponering naar het boven het louter persoonlijke uitgaande ‘omheinde domein’
der kunst, tot schoonste uiting en bestemming kwam.
De roman, in de eerste persoon geschreven, geeft het relaas van den langen,
gruwbaren lijdensweg van een meisje van goedburgerlijke familie uit de provincie,
dat door de dodende eentonigheid en bekrompenheid harer omgeving verstikt, het
ouderlijk huis ontvlucht en te Berlijn het eindeloze leger werkloze filmfiguranten
gaat vermeerderen, wier leven dag in, dag uit slechts uit martelend, zenuwslopend,
afstompend wachten bestaat. Wachten in filmbeurs, opnemingsatelier en cantine,
wachten in de stampvolle wachtlokalen der productieleiders en regisseurs. Wachten,
hongerend, in ondragelijke spanning,
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uren, dagen. Er gebeurt nooit iets. Het zijn steeds weer dezelfde enkelen, die door
protectie of intieme relatie of intrigue aangewezen worden voor het weinige werk.
Een enkele maal, bij een massa-scène bijvoorbeeld, komen ook wel eens de anderen
even aan de beurt, maar hen wacht, bij schamelst loon, niets dan teleurstelling en
onmenselijk harde, aan geen tijd gebonden arbeid. En geen vooruitzichten. Maria
Weidmann, de ‘ik’ die haar leven verhaalt, krijgt bij uitzondering op een bepaald
ogenblik van haar vreselijk bestaan een kans op groter, belangrijker werk, dat haar
de mogelijkheid zou openen uit deze eeuwige, hopeloze ellende verlost te worden
en misschien carrière te maken. Door haar onervarenheid en onhandigheid verspeelt
zij echter de kans.
De ontstellende wreedheid van Maria Weidmann's lot wordt nog oneindig
verscherpt door haar erbarmelijke wederwaardigheden op het gebied van de liefde.
Ook hier valt het diepste ongeluk haar telkenmale opnieuw ten deel, en wordt zij
meegesleurd in een maalstroom van verschrikkingen.
Wanneer ten slotte een opofferingsgezind en edel man, die haar liefheeft en dien
zij als besten vriend kan hoogachten, zijn verder leven aan haar wil wijden en zij
vrijheid, rust en welstand zou kunnen hebben, is het te laat. De volkomen
verwordenheid van het filmfiguranten-bestaan en het daarbij behorend milieu heeft
onverwoestbare sporen bij haar achtergelaten. Zij heeft nu de spanning en strijd om
het leven nodig, waar zij zo lang in ademde; zij kan een burgerlijk leven niet meer
verdragen, innig verbonden dat zij zich gevoelt met die naamloze velen, haar
kameraden in het bedrijf, dat ook Maria's karakter geboetseerd en gestaald heeft, aan
der samenleving zelfkant, op elkander aangewezen, met hun deugden en gebreken,
maar sterk levend, en in deze onuitgesproken gemeenschap van uitgestotenen
saamhorig.
Het is niet mogelijk, hier ook maar bij benadering een denkbeeld te geven van de
ervaringen van Maria, noch van de talloze, telkens nieuwe personen, allen met korte,
scherpe trekken helder gepenseeld, die zij ontmoet in het beloop harer trieste historie,
maar die toch in een sterke, positieve aanvaarding besluit. Zonder de minste tendenz
en met klaarblijkelijk autobiografische gegevens ontworpen, is het beeld, dat Grete
Garzarolli's roman ons van het filmbedrijf geeft, veel imposanter en overtuigender,
veel waarachtiger ook dan dat van Ehrenburg's Traumfabrik. Ook zij uit een
ontzettende aanklacht, doch die
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hier sterker spreekt daar zij niet opzettelijk en bedoeld was. Het zou moeilijk zijn,
uit te maken of haar werk van sociaal dan wel van psychologisch oogpunt uit groter
waarde heeft. Beide elementen grijpen hier in elkander en zijn ten zeerste samen
verweven. Documentair lijkt overigens de roman volkomen betrouwbaar, en de
toestanden die hij schetst zijn verschrikkelijk, doch doen geenszins aan als overdreven
voorgesteld. Tegen het slot wordt de opneming van een massascène in het zwembad
geschilderd, waarbij Jan Kiepura, op de springplank, zingt, en tientallen figuranten,
onder den fellen gloed der projectoren, voor 18 mark 8 uren in het smerige water
moeten vertoeven, dat 20 graden kouder is dan de lucht, waarbij herhaaldelijk
vrouwelijke figuranten flauwvielen en vervangen werden. En na een korte pauze nog
weer opnieuw anderhalf uur, dit laatste nadat het algemene verzet was gebroken met
de bedreiging, die gage van 18 mark in te houden, waardoor dus die 8 uren tevergeefs
zou zijn geleden. Deze episode slaat duidelijk op de film Ein Lied für Dich; welnu,
een der medewerkenden daaraan heeft mij uitdrukkelijk de juistheid van deze feiten
bevestigd.
Het psychologische beeld, dat de geschiedenis van de filmfigurante Maria
Weidmann ons met en in het documentaire beeld geeft, is kenschetsend voor een
vrouwelijk auteur. Het heeft n.l. een overgevoelige sensitiviteit. Bijna alle emoties
hebben een physiek correlaat. Met bewonderenswaardige nauwkeurigheid registreert
de schrijfster den ongedifferentieerden weerslag der gemoedsaandoeningen in de
onmiddellijke en onafscheidbare lichamelijke begeleidingsverschijnselen. ‘Over mijn
rug liep de wrede angst naar voren en zette zich onder het hart vast.’ ‘Het sidderen
in het hartkuiltje liep stralenvormig door het hele lichaam. Brand bestelde nog een
glas roden wijn en nodigde mij uit, met hem in den wagen naar huis te rijden.’ Elders:
‘Het geweten kwelde mij daarom; met een kleinen innerlijken schok, die zich uiterlijk
door rechtop zitten merkbaar maakte, gelijk ik licht geïrriteerd constateerde, bevrijdde
ik mij van al wat mij onzuiver scheen. Ik had zo graag mijn hand in de zijne
geschoven.’
Niet alleen met de eigen physieke gewaarwordingen zijn de psychische
aandoeningen van Maria eng verbonden, maar eveneens met gelijktijdige
waarnemingen van de buitenwereld, getuige veelvuldig voorkomende passages als
deze: ‘Ik overlegde, wilde mij niet blootgeven, en zag de witte bloesems in
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den wind, die door het open raam binnenstroomde, wapperen als kleine vlaggen’.
Deze combinatie van nadenkelijkheid en ontvankelijkheid is wel echt vrouwelijk:
bij een vrouw zijn vaak, evenals dit bij de eveneens plastisch-symbolisch denkende
primitieve volken of bij sommige geïntroverteerde geesteszieken het geval is, de
gedachten ineengevloeid met de simultane gewaarwordingen. Op meer onmiddellijke
wijze vertoont de schrijfster deze eigenschap in haar hoofdfiguur door een andere
passage: ‘En mijn hoofd werkte ingespannen, de gedachten renden, door angst
voortgezweept, door ontzetting opgejaagd: ik wil niet weg van hier. Steeds meer
verwarden zich de gedachten, steeds minder zag ik, wat om mij heen gebeurde, diep
dook ik onder in mijn eigen wereld, die mijn lichaam is, mijn zenuwen, en ik geloof
dat ik slechts met de zenuwen, deze langgerekte, wankele zuignappen heb gedacht.’
Echt scherpzinnig vrouwelijke intuïtie vindt men ook waar Robert, Maria's eerste
geliefde, in een plantsoen een na een val schreiend langskomend knaapje opbeurt
met de woorden: ‘waarom huil je? ben je een meisje?’ Het kind is dadelijk stil, en
deze solidariteit, dit snelle onderlinge begrijpen, deze verstandhouding voelt Maria
jaloers als ‘een samenzwering van twee mannen tegen de vrouw’. Zij voelt zich
beledigd, maar begrijpt tevens ‘dit saamhorigheidsgevoel der mannen als
verdedigingsstelling tegen het aan het eigen wezen vreemde’; zij is daartegenover
hulpeloos. Robert bromt alleen iets, als zij hem vraagt waarom hij dat tegen het
jongetje met zoveel verachting gezegd heeft. ‘Hij wist waarschijnlijk zelf niets van
dat, wat ik begrepen had.’
Ik moet nog even terugkomen op de hierboven besproken eenheid van het
bewustzijn en het lichamelijke in dezen roman. De verbondenheid tussen die twee
polen neemt soms schier mystieke gestalte aan. Ik verwijs b.v. naar de prachtige
eerste alinea van blz. 177, te groot om hier geheel aan te halen, waar Maria, direct
na een hevige emotie in een schemerend park gekomen, de moederlijkheid der aarde
gevoelt en zich onder den indruk van het pas doorleefde met die moederlijkheid zo
één voelt: ‘dat: ik verlangde, mij in de aarde op te lossen, haar te doordringen met
mijn zelf (...) Ik wilde in ontbinding overgaan, voedsel zijn voor de levenswezens.
die uit de bruine donkerheid te voorschijn breken, niets als voedsel, niets anders dan
dit vochtig, bitter geurend gras zijn, aarde, vruchtbare aarde. Het water, dat onder
mij, die op de licht gewelfde brug stond, stroomde, klok-
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te en steunde, trok mij aan, maar mijn handen hielden de bruggeleuning vast. Ik weet
niet, of het lafheid is geweest, of een gebaar der gewoonte.’
Dat de eenheid van het psychische en physieke zozeer den vorm aanneemt van
een mystisch pantheïstisch sentiment (in deze passage zich uitend als half bewust
doodsverlangen), blijft inmiddels in Filmkomparsin Maria Weidmann uitzondering.
Meestal is het integendeel een nuchter en helder bewuste simultaneïteit, waarin zij
zich uit. Daardoor paart deze roman een grote, levendige exactheid - waarheidlievend,
openhartig en vrijmoedig - in haar getrouwen, echten werkelijkheidszin ver boven
de sociaal-documentaire betekenis der scherpe, interessante milieu-uitbeelding
uitreikend, aan een soms uit visionnaire zielsdiepten opstijgende, droomachtige,
ongehoord suggestieve vertekening, die de gewichtigste bijkomstigheden dierzelfde
realiteit dan plotseling in hoogrelief uit de verhoudingen doet springen, grotesk en
spookachtig opdoemend, geladen met psychische krachten die als kortsluiting maken
met het lot, pathologisch bijwijlen gelijk in Fré Dommisse's Krankzinnigen.
Zo bijvoorbeeld waar Maria - ik zinspeelde hierboven reeds op de gebeurtenis in een vollen trein eerst, dan in de bus, van de studio's te Neu-Babelsberg naar haar
woning te Berlijn terug rijdt. Zij is, na eindeloze ontmoedigende ervaringen, voor
het eerst voor een grote rol gekozen; er is een proefopneming gemaakt die uitstekend
is geslaagd; de reeds beroemde oudere ster in deze film, wier partner zij is, en die
zij bij de proefvertoning ontmoet, vraagt haar dan kwasi-argeloos en -hartelijk: ‘ken
ik u niet, m'n waarde?’ ‘Onmogelijk’, valt de regisseur snel in de rede, maar in den
roes van het eerste succes en reeds zeker van het in het vooruitzicht lokkende contract,
begaat de debutante een fatale onhandigheid en zegt: ‘Ja natuurlijk, mevrouw. Dat
is meneer Schmitt vergeten. Ik heb voor ongeveer negen maanden in uw voorlaatste
film gefigureerd.’ En op verdere vriendelijke vragen, of ze reeds vaker gefigureerd
heeft, vertelt ze dat ze tot nu toe eigenlijk daarvan heeft geleefd. De als een ‘goedige
zuster’ ‘stralend glimlachende’ ster gaat bevredigd heen, de regisseur Schmitt zucht
ongeduldig en ongelukkig en en zegt tot de pers en de exploitanten ‘moedig, nietwaar,
heren?’, maar het wordt een algemene, overhaaste, zwijgende aftocht, men haalt
medelijdend de schouders op of lacht spottend, en Maria beseft dat zij iets doms
heeft gedaan. Ze wordt
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dan ingelicht, dat de verhuurkantoren een film met een nieuwe hoofdrolspeelster,
die figurante is geweest, onverkoopbaar achten, en dat haar afgunstige collega er
haar in heeft laten lopen. Vol bange voorgevoelens groot onheil duchtend en het
mislukken van deze laatste, enige, uitzonderlijke kans - en zij zal inderdaad niet
geëngageerd worden - zit zij nu, na den trein, in de bus. Maria's stemming van
moedeloze, verstrooide, verbijsterde gedeprimeerdheid komt dan weder, tot een, als
gezegd vertekende, waarneming geprojecteerd tot uiting: ‘De mensen die met en
tegenover mij in de autobus zaten, waren merkwaardig, de ene vrouw had een scheef
gezicht, het ene oog een centimeter lager dan het andere, als midden in de wang
verplaatst, de man naast haar een dichte snor, waarachter zwart verrotte tanden
kauwgom maalden. Ik had er geen voorstelling van, wat ik doen zou als er niets van
het engagement kwam’.
De dooreenmenging van gewaarwordingen van binnen uit en van buiten af is
somwijlen zo sterk, dat zij tot Pirandelleske realiteitsverwarring voert: ‘Deze
herinneringswaarnemingen waren zo sterk, zo overtuigend dat ik minuten lang niet
wist, ook vandaag den dag nog niet weet, of dit de herinnering aan dagenlang,
kwellend ontwaken uit de verdoving van zware geschoktheid is geweest, dan wel of
ik het op het ogenblik van het rijden in den glijdend voortsnellenden wagen droomde.
Het moet zeker wel zo zijn geweest, dat bepaalde feiten zich mede in dromen, die
uit den snellen rit en de voorafgegane opwinding voortkwamen, mengden, maar
misschien waren het toch alleen maar de herinneringen aan den ziekenhuis-tijd’.
De grote nauwlettendheid en concentratie, waarmede de roman is geschreven,
blijkt wel uit het volgende. De meeste gewichtige, dramatische momenten, die van
de belangrijkste actie, zijn niet regelrecht verteld, d.w.z. in de volgorde en op het
tijdstip dat ze in het beloop der handeling plaats vonden, maar indirect, hetzij
retrospectief - als inwendig gerecapituleerd herinneringsbeeld van de hoofdpersoon
- of b.v. gelijk door de ‘bode’ bij de tragici of Vondel, als mededelend relaas in een
later gesprek, indirect. Welnu, dit procédé vermindert in geen enkel opzicht den
samenhang der compositie, noch de strakheid der nerveuze, beklemmende spanning.
Integendeel, deze laatste wordt er wellicht nog door verhoogd, al vergt waarschijnlijk
de methode iets meer van des lezers aandacht.
Die aandacht zal echter ten volle beloning vinden. Wie dit aangrijpende boek, dat
men stellig niet voor een debuut zou hou-
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den, leest, kan zich niet onttrekken aan den stroom van aandoeningen en gestalten,
die de knappe auteur vóór ons stelt met de strenge omlijndheid, de zekerheid en de
dwingende kracht, die slechts uit waarlijk kunstenaarsschap worden geboren.
1934
Grete Garzarolli, Filmkomparsin Maria Weidmann. Roman. Berlin, Rowohlt

De hoedanigheden der muze
Indien schoonheid een bepaalde orde is en dichters dus scheppers van orde zijn, dan
zijn zij daarom nog geen orde-bewaarders. Want een gedicht heeft men niet te zien
als een (voltooide, bereikte) orde of een herhaling of bewaarplaats daarvan, maar als
een ordening. Een poging tot een orde, nieuw of oud, een groei naar een gedroomde
en onbereikbare orde, welke voor den mens en de aarde niet is weggelegd. Dit reiken
naar het onbereikbare (en als zodanig erkende) zou een wanhopig ondernemen zijn,
zo niet juist het streven in zichzelf zin en doel vond, en als maatstaf juist die
groeikracht aangenomen moest worden, welke zo vaak ook en bovenal in
ogenschijnlijk bij uitstek ordeloze, ongeordende, chaotische poëzie zeer sterk kan
zijn. Voor een gedicht zou elk modern, vernieuwend, experimenteel streven dodelijk
zijn, als de nauwe benadering van een harmonische orde, in plaats van de erin tot
uiting komende mate van ordeningsvermogen, het criterium ware. Maar zelfs Henri
Bremond, die op zijn wijze Valéry's term ‘poésie pure’ tot ideaal der dichtkunst heeft
gesteld, moet in Prière et Poésie toegeven dat volgens zijn eigen definitie absoluut
zuivere poëzie een abstractie is welke in de natuurlijke orde der dingen niet kan
bestaan. ‘...Niets dan een abstractie’, noemt Dr. K.H. de Raaf (Problemen der Poëzie)
haar terecht, ‘welke eerst in het concrete moet overgaan, voordat men van haar
spreken kan. De ziel moet een levend lichaam, de poésie pure een wezenlijk organisme
worden’. Houdt men het bovenstaande in het oog, dan moet worden erkend dat in
een weinig harmonisch en schijnbaar rudimentair gedicht een sterker poëtisch gehalte
aanwezig kan zijn dan in een àf, gaaf werkstuk.
Voor een nadere verklaring van het begrip poésie pure moet ik
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naar de bekende publicaties van Henri Bremond verwijzen. De neiging, om haar
sterk en uitsluitend aan een element van wording en groeikracht te verbinden, komt
echter in de dichtkunst van na den oorlog en in toenemende mate tot in den
allerjongsten tijd zo sterk op den voorgrond, dat het zeker niet onnodig is na te gaan,
waar de grenzen liggen, welke de uitingen van sterke vitaliteit nog binnen het domein
der menselijk verstaanbare poëzie behouden. Voor ons land, waar reeds een reactie
in traditionele richting is ingetreden - hoewel niet algemeen - is zulk een onderzoek
nog minder nodig dan wel voor het buitenland. Voor Engeland is het op meesterlijke
wijze door John Sparrow geschied. Zijn uiteenzettingen, welke tot de scherpzinnigste
en beste behoren die na Bremond over poëzie zijn geschreven, hebben intussen ook
buiten zijn land een ver strekkende geldigheid.
De duisterheid of, gelijk de Fransen het met een tekenend woord noemen het
hermetisme van een deel der moderne poëzie is van de hier geschetste ontwikkeling
een van de voornaamste gevolgen geweest. De betekenis, welke vroeger in eigenlijken
zin toch geen probleem der dichtkunst was, is dit in de voortbrengselen der
tegenwoordige in hoge mate geworden. De kwestie der verstaanbaarheid, der
begrijpelijkheid van een gedicht stelt den lezer van onzen tijd veelal voor
moeilijkheden, welke vroegere geslachten niet hebben gekend. Het is aan haar, dat
John Sparrow deze verzameling van zes onderling nauw samenhangende opstellen
- die hij m.i. beter als hoofdstukken van één omvangrijke studie dan als essays had
kunnen bestempelen - heeft gewijd. De vraagstukken waar zij zich mede bezighouden
zijn zo veelomvattend, dat ik niet anders kan doen dan een zo kort mogelijk overzicht
van den inhoud van het werk te geven, zonder daarnaast mijn eigen overwegingen
ten aanzien van dit probleem te stellen. Daar bestaat voor het overige des te minder
bezwaar tegen, omdat ik zo doende geen kritiek achterhoud maar mij over het
algemeen met volle instemming bij den auteur kan aansluiten.
Een enkel voorbehoud moge ik nog vooropstellen: naar mijn mening heeft de
schrijver zich te weinig bezig gehouden met de soort moeilijkheid, als waarvoor Paul
Valéry, die moeilijkste en tegelijk grootste der levende dichters, ons stelt. Misschien,
omdat deze wijze van duisterheid eigenlijk in de Engelse poëzie niet voorkomt.
Misschien ook, omdat hij haar eenvoudig rekent tot de verstandelijke moeilijkheid,
die intellectuele poëzie
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oplevert. Maar dan ten onrechte. ‘Poëzie’, zegt T.S. Eliot zeer juist in zijn in A brief
Introduction to the Method of Paul Valéry, welke aan Mark Wardle's voortreffelijke
vertaling van diens Le Serpent voorafgaat, ‘poëzie, als een voortbrengsel, is noch
meer noch minder intellectueel; maar zij wordt door lieden geschreven van wie
sommige meer intellectueel zijn en sommige minder - zij kunnen gelijkelijk goede
poëzie schrijven.’ Hoe dan ook, de fascinerende en problematische figuur van Valéry,
en diens geweldige invloed, worden ons in dit werk niet nader gebracht; zij zouden
trouwens een afzonderlijke studie vereisen, en hoe belangwekkend die ook van zo
bekwame hand zou zijn, de litteratuur over dezen dichter is reeds al te uitgebreid.
Vast staat, en dit zij dankbaar erkend, dat Sparrow in zijn beschouwingen over de
betekenis in de poëzie, niet zijn betoog heeft vermoord door het standpunt van den
rationalist in te nemen, maar integendeel blijk geeft, van het wezen der dichtkunst
een juist begrip te hebben. Hij heeft, en terecht, het onderzoek naar de begrijpelijkheid
in gedichten in beginsel afgescheiden gehouden van de vraag naar hun waarde. Uit
het volgende, dat niet meer dan een exposé wil zijn, zal blijken hoe juist zijn methode
was.
Twee omstandigheden, aldus de schrijver in zijn inleiding, hebben samengewerkt
om de rol van het niet begrijpelijke in de moderne letteren bijzonder groot te maken:
de vorderingen in de psychologische wetenschap, en de invloed der experimenten,
die zestig jaar geleden Franse schrijvers (de symbolisten: Mallarmé en zijn
volgelingen) ondernamen met betrekking tot de suggestieve vermogens der poëzie.
Deze laatsten verwaarloosden de begrijpelijkheid om een nieuwe aesthetische
gewaarwording te scheppen, dus uit artistieke overwegingen. De moderne dichters
echter zoeken een naakte, directe uiting van het leven zelf, gelijk het zich in den
bewustzijnsinhoud voordoet. Zij schrijven on-zin niet ter wille van de kunst maar
ter wille van de waarheid, en staan dus lijnrecht tegenover de l'art pour l'art-theorieën
der symbolisten, wier erfgenamen zij toch in vele opzichten zijn.
In het eerste essay, Meaning and association, wordt eerst aangetoond hoe aan het
materiaal der poëzie, n.l. aan het woord, betekenis inhaerent is. In de tweede paragraaf
dezer afdeling wordt de woord- en de ideeënassociatie in de dichtkunst behandeld,
de atmospheer van een woord, afgezien van zijn klank en betekenis; het vermogen
van den dichter, door de betovering
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zijner woorden op het affectleven en de intellectuele gevoeligheid te werken met de
klanktekenen, die in het dagelijks leven slechts middel tot mededeling zijn.
De derde paragraaf stelt in het licht, hoe in de moderne poëzie niet dit werken met
associaties nieuw is, maar wel het uitsluitend werken met associaties. Een woord,
dat immers nooit tweemaal geheel en al hetzelfde wil uitdrukken, wordt niet, als b.v.
in de wiskunde, zo scherp mogelijk omgrensd, maar vaak met opzet dubbelzinnig
gehouden. Bij de groep jongeren, wier werk Sparrow voornamelijk behandelt, komt
de woordkeus uit synoniemen en associaties niet meer tot stand door het streven, een
- zij het niet welbewust - dominerend schema van idee, gevoel of gewaarwording
als hoofdthema tot uiting te brengen. Hun werk mist dit geraamte, en drijft op de
kracht van elk los, afzonderlijk woord-idee, een erfenis van het symbolisme; dan wel
het steunt geheel op de beelden en reflecties van de halfbewuste voorstellingen. In
beide gevallen zal het onbegrijpelijk zijn, en ook niet tot doel hebben begrepen te
worden.
Veel moderne poëzie intussen schijnt duidelijk rondom een verstaanbare structuur
te zijn geschreven: de grammaticale vorm, de volzin, de syntactische opeenvolging
zijn, zij het soms gedeeltelijk, even goed aanwezig als in traditioneler, orthodoxer
werk. Hier is de associatie niet de vervangster der betekenis, maar zij leeft te haren
koste; zij moet gene niet verhelderen of verrijken, maar kan ook zonder haar een
eigen weg gaan, welke vaak zuiver individueel is. Alleen voor zover de structuur zin
heeft en de associaties voor den lezer nog te volgen zijn, zal zulk werk, hoewel
moeilijk, zijn te verstaan.
Een laatste stap is de dada-richting van Gertrude Stein, waar ook de losgemaakte
woorden, opzichzelf beschouwd, slechts stemgeluiden zijn en geen zin meer hebben.
Het mozaïek der ideeën heeft voor een van simpele klankgeluiden plaats gemaakt,
hetgeen niet eens zo gemakkelijk is, daar steeds, waar woorden worden gebruikt,
betekenis doorbreekt. Het voornaamste technische procédé van Gertrude Stein, die
de schrijver een bewust kunstenares noemt ofschoon hij haar werk zeer verwerpt, is
de herhaling.
Met Symbolism and suggestion houdt zich het tweede essay bezig. De vervanging
van de gedachte door de associatie leidt ertoe, daar de laatste veelal strikt persoonlijk
is, dat des dichters bedoeling niet meer is na te voelen. Met de zeer rijke belezenheid
in moderne poëzie, die hem telkens in staat stelt zich voor
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theorie en practijk te documenteren, en in den fijn genuanceerden, helderen en
overtuigenden stijl, welke hem als zovelen Engelsen essayisten eigen is, wijst de
schrijver kort maar volledig de wezenlijkste elementen der symbolistische school
aan, zoals zij in een deel der hedendaagse poëzie opnieuw leven.
In zijn streven, niet van een logische constructie gebruik te maken en toch de
eenheid van zijn werk geen schade te doen, richt de dichter den blik naar binnen. Hij
tracht zijn uiting bijeen te houden door middel van de eenheid van het Ik, welks
ervaringen hem materiaal verschaffen. De bewegingen en overgangen in het werk
zijn eenvoudig de opeenvolging der ideeën in den ervarenden geest; zij zijn verbonden
door het feit dat zij tot een enkelen geest behoren. Zij vormen een psychologische,
geen logische eenheid. Hij slaat geen acht op hetgeen zijn ideeën den lezer suggereren,
maar veeleer is hij ervan vervuld dat in zijn eigen geest het ene idee het andere
suggereert.
Er is een bepaalde gemeenschappelijkheid van associaties tussen verschillende
geesten. Hierop steunen de symbolisten en hun moderne erfgenamen in hun
verstandhoudend verkeer met den lezer. Maar een groot gedeelte der in onze ideeën
vastzittende associaties is uitsluitend ons eigen persoonlijk bezit, en uiterst onbekend
en onkenbaar voor anderen. Vandaar de onmogelijkheid om den zin van zulke verzen
te verstaan. Te begrijpen, waarom een dichter iets zegt is niet, te begrijpen wat hij
zegt. Het enkele aanwijzen van de associaties, die over de opeenvolging van beelden
en voorstellingen in een symbolistisch gedicht hebben beslist, maakt dat gedicht nog
niet te begrijpen.
Incoherence is de titel van het derde essay; het is compact van gedachte, en ik zal
trachten den hoofdinhoud op mijn manier kort weer te geven. De zuivere navolging
van Mallarmé en de zijnen is in de tegenwoordige poëzie zeldzaam, en zijn uitbannen
van de gedachte ten behoeve van een op de muziek gebaseerd gestreng kunst-ideaal
komt niet zoveel meer voor. Het moderne streven, de poëzie ‘dicht tot het leven te
doen naderen’, behoeft gedachte niet uit te sluiten: zelfs in een moderne bewustheid
speelt de gedachte nog enige rol. Wie in de poëzie van nu een bedoeling zoekt stuit
niet zozeer op totale onverstaanbaarheid dan wel op onsamenhangendheid. Zij is te
verwarrender, daar ze soms zo merkwaardig op zinrijkheid gelijkt. Hoewel de dichter
om zo te zeggen een denkproces op den achtergrond van zijn geest heeft, laat hij de
associatie op twee plans tussenbeide komen: bij het ontstaan der beelden die zijn
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gedachte omgeven, en bij het verbinden van deszelfs verschillende bestanddelen.
Terwijl de symbolisten de betekenis in haar eigenlijken zin schijnen te hebben
verworpen en haar slechts in zover te hebben behouden als hun woorden voor iets
herkenbaars staan, gebruiken deze moderne dichters blijkbaar woorden zonder enigen
verstaanbaren samenhang en schijnen toch te trachten, door deze onmogelijke
bemiddeling een verstaanbare betekenis over te brengen. Enerzijds is de fatale grens
tussen herkenbare en persoonlijke associaties, tussen zulke die op algemene ervaringen
en die op toeval zijn gegrond, overschreden. Anderzijds is de winst van vrijheid aan
gesuggereerde beelden geen echte vergoeding, daar zij niet, als bij het symbolisme,
ononderbroken om hun zelfs wil voorkomen. Hun stroom, de gestalte der associaties,
welke in werken die de betekenis overboord gooiden een zelfstandige waarde hebben,
zijn verduisterd door de sporen van een intellectuele constructie; en de inspanning
van den lezer om te ontdekken wat bedoeld wordt dat hij moet begrijpen houdt hem
ervan af, zich te vermeien in de beelden en ideeën zoals die zich voordoen, gelijk de
methodische toevalligheid, waarmede zij tot stand kwamen, hem een begrijpen van
hun verband onmogelijk maakt. - Ook deze scherpzinnige analyse, evenals de vorige
en de volgende, wordt door tal van pakkende voorbeelden verduidelijkt.
Obscurity is de titel van het volgend essay. De auteur legt er hier nadruk op, dat
het hermetisme van Donne, Blake en Yeats wordt veroorzaakt doordat de lezer
voldoende kennis mist omtrent de symbolen hunner poëzie. Deze duisterheid is dus
van eenvoudigen aard. Yeats heeft reeds bestaande symbolen vrij toegepast; afgezien
van die toepassing is de sleutel tot dit werk in handen van ieder die de bron dier
zinnebeelden en hun overeengekomen betekenis weet.
In zijn latere gedichten verlaat Yeats het conventionele Gaelse stelsel van symbolen
voor andere van zijn eigen maaksel. De moeilijkheid voor oningewijden neemt toe,
maar verschilt slechts in graad, niet in karakter. Ook de wijsgerige gedachte verhoogt
de duisterheid, welke hier dus van intellectuelen aard is en niet meer op gebrek aan
kennis bij den lezer berust.
Ook Blake, hoe moeilijk ook, is te begrijpen; zijn werk geeft een systeem, bedoelt
een samenhang en wil een betekenis uitdrukken.
Bezwaarlijker voor het verstaan van een gedicht wordt het, als
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de sleutel niet in de kennis van een symbolenstelsel ligt, maar in die van het wezenlijke
ener veronderstelde situatie. Sommige gedeelten van Rimbaud's oeuvre, volkomen
duister lijkend, zijn gemakkelijk te begrijpen als schilderingen van zijn persoonlijke
omstandigheden voor wie de details van zijn leven kennen. Maar als de individuele
associaties zo de ideeën bepalen, zonder verband met enige associatie-gemeenschap
tussen schrijver en lezer, dan staat deze laatste voor een gesloten deur.
Dat daarachter een bedoeling verhuld lijkt, is des te verwarrender. De grammaticale
vorm wordt in zulk werk gehandhaafd; een denkende geest leidt, zo schijnt het, het
materiaal in een richting. Maar de ideeën staan er volgens de gril ener puur
persoonlijke associatie, en daarom is een verstaanbaar verband er even moeilijk in
te bespeuren als wanneer haar opeenvolging geheel willekeurig ware.
De Franse symbolisten poogden tenminste nog een soort lexicon van associaties
op te stellen, daar hun symbool-ideeën iets als dezelfde associatie-waarde hadden
voor iedereen, althans voor iedereen die soortgelijke ervaringen had opgedaan. Maar
- deze tegenwerping ontleen ik aan de volgende afdeling - een woordenboek van
associaties bestaat niet: zij worden niet door conventie maar door ervaring bepaald,
en al kan onze associatie veel gemeen hebben met die van anderen, zij is in talloze
opzichten enig. Deze symbolistische duisternis verschilt geheel van de hierboven
besproken intellectuele moeilijkheden. In zekeren zin is dit werk helemaal niet
‘moeilijk’: zijn moeilijkheid is een verkeerd begrepen eenvoud. Daarom kan het niet
geïnterpreteerd worden: er is geen ruimte in voor moeilijkheid; het zo te noemen is
zijn doel misverstaan. Ezra Pound is onder de hedendaagse dichters een goed
voorbeeld van de voortzetting van dit symbolisme.
Een andere bron van illusoire duisternis is de poëzie welke, gelijk die van Joyce
en T.S. Eliot, de begrijpelijkheid niet ten offer brengt aan een mozaïek van beelden
of gedachten, maar aan het optekenen van den ideeënstroom welke in den dagdroom
door een bewustzijn trekt, wanneer de rede niet ten volle toeziet, en de opeenvolging
door een andere oorzaak dan de intelligentie wordt bepaald. Deze dagboeken van
het halfbewuste moeten wij, als een droom, aanvaarden voor wat ze zijn, zonder een
betekenis te vermoeden of een verklaring te vragen. Zij, zonder het woord van de
laatste sporen zijner betekenis te ontdoen, geven de logische constructie op voor de
psychologische, en in
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hun associatieven ideeëntover houdt de moeilijkheid op en begint, op hoop van zegen,
het onmogelijke.
Wat dan niet mogelijk is? De overbrenging op den lezer van het onmededeelbare.
Het essentiële van het begrip en den aard der verstandhouding wordt door John
Sparrow zeer fijn in Communication, het volgende essay, ontleed. Hij geeft daar
eerst een overzicht van Bremond's inzichten. Wat de jongeren - zegt hij - die zich op
dezen beroepen, in de practijk van Bremond's op mystiek gegrondveste
beschouwingen doet afwijken, is dat het onmededeelbare dat zij willen meedelen
van onderscheiden aard is. Hun doel is niet om, gelijk de abbé meent, het algemene,
de in ogenblikken van zeldzame verrukking onthulde oneindigheidservaring uit te
drukken, waarbij het individu zichzelf schijnt te verliezen, maar veeleer het
particuliere, het individuele, het enige, aan den tegenovergestelden kant daarvan.
Overigens ontmoeten de uitersten elkander op dit punt. Intellectuele bemiddeling is
even verwerpelijk voor wie, hoe dan ook, deel wenst te hebben aan de transcendentale
ervaringen waarvan Bremond de mystagoog is, als voor wie, hoe dan ook, op anderen
zijn eigen lichamelijke en emotionele gewaarwordingen in al haar lenigheid wenst
over te brengen. Dit laatste is - ook onder invloed van de verbreiding van Freud's
ideeën over het onbewuste - het gewichtigste postulaat voor den modernen schrijver.
Hij zoekt de stof voor zijn kunst in de privé-schuilhoeken van zijn bewustzijn, en
het is zijn pech dat hij de minst gunstige methode heeft verkozen om deze minst
mededeelbare stof over te brengen.
Geestig als steeds gaat nu John Sparrow de consequenties hiervan na.
Mededeelzaamheid, toespreken, gehoor vinden, overbrenging van emotie of idee,
behoeft des dichters doel niet te zijn. Hij kan eenvoudig ermee tevreden zijn, zich
uit te drukken. Geeft zijn werk den lezer genot, dan mag deze zich er niet over
beklagen dat dit genot niet ontstond doordat hij iets heeft begrepen. Dat zou een
ondankbare tegenwerping zijn.
Maar aan den anderen kant: het is moeilijk aan te nemen, dat een kunstenaar ooit
iets maakt zonder een denkbeeldig gehoor in zijn handeling te betrekken, enig begrip,
dat niet zijn eigen is, ook al zou hij zijn werk nooit enig levend schepsel tonen. Hoe
zou anders het kunstwerk ontstaan? Hoe zou het verschillen van de ruwe materie
waaruit het is gemaakt?
In Specimens, de laatste afdeling van het boek, gaat de auteur aan de hand van met
grote objectiviteit gekozen voorbeelden
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nog eens, waardig, welwillend en eerlijk, den zin, de betekenis, en de waarde na deze laatste voor wat betreft het inzichzelf verwezenlijkte der bedoelingen - van
gedichten van Cummings, Pound, mejuffrouw Sitwell, Aldington, Read, Joyce, Eliot
en Auden. Met bijzonder grote ontvankelijkheid en gevoeligheid, onpartijdig en
onvooringenomen, onderzoekt hij het doel van den dichter in de aangehaalde verzen;
voorts, in hoever de opzet is, dat de lezer ze begrijpt, en in hoever, dat hij alleen maar
reageert; hoeveel van den inhoud aan louter persoonlijke associaties moet worden
toegeschreven, en waar c.q. de sleutel tot die associaties kan worden gevonden; en
indien ze als niet te begrijpen moeten worden behandeld, in hoever ze dan geslaagder
zijn dan werk van orthodoxen aard. Want niet de wijze van toebereiding van het
gerecht is ten slotte van belang, maar... de smaak.
Fijnen smaak, breed en diep inzicht, uitgebreide kennis heeft Sparrow doen blijken
in dit boek, dat voor elkeen, die oprecht belangstelt in de jongste poëzie en haar groei,
een bijzondere aantrekkelijkheid moet hebben, ook en even goed waar hij met den
schrijver van inzicht mocht verschillen.
1934
John Sparrow, Sense and poetry. Essays on the place of meaning in contemporary
verse. London, Constable & Co. Ltd. 1934

Peinzend over de muze
Twee zeer verschillende boekjes: het een is didactisch, het ander, onder didactischen
schijn, ironisch bedoeld. Maar die toch hierin overeenstemmen, dat beide, wars van
de zwaarwichtigheid welke vele geschriften op dit gebied zo ongenietelijk maakt,
beminnelijk luchtig zijn en aangenaam leesbaar, en een frissen geest ademen.
Frank Kendon's boek geeft het avontuur van den lezer, niet van den dichter. Het
wil het bevatten en genieten der poëzie bevorderen, en deze toegankelijk maken voor
velen. Waarbij de schrijver wel voornamelijk jongere, nog niet door het leven
definitief gevormde mensen op het oog zal hebben gehad, die nog impressionabel
en tot geestdrift in staat zijn. Ten aanzien der poëzie blijven dergelijke goedbedoelde
propagandistische po-
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gingen steeds een hachelijk ondernemen. Zeker, de criticus met het juiste gevoel en
inzicht kan veel doen, om moeilijkheden voor den lezer uit den weg te ruimen en
hem, vooral door technisch en gedetailleerd commentaar, een gedicht nader te brengen.
Maar dan toch alleen voor den lezer, die alreeds van nature de kern in zich heeft
welke dit mogelijk maakt: zin voor poëzie. Deze kan ontwikkeld en gericht worden
- aangeleerd nooit. Niet alleen de ware dichter, ook de ware lezer ‘nascitur non fit’
(wordt geboren, niet gemaakt). Inmiddels is Kendon's trouwhartig en pretentieloos
boekje, dat weinig nieuws vertelt en niet diep in de dingen treedt, maar dat zich door
zijn klaarblijkelijke oprechtheid toch pleizierig laat lezen, wel geschikt om hen, in
wie een poëzie-minnaar sluimert, wakker te maken en aan zichzelf te ontdekken.
Hij heeft tal van aardige opmerkingen die, typisch Engels, bij uitstek tot het gezond
verstand spreken, hetgeen wellicht niet de meest aangewezen wijze zou zijn om met
verzen om te gaan, als daar niet de grote gevoeligheid en bescheidenheid bijkwam
waarvan hij ten aanzien der door hem aangehaalde voorbeelden blijk geeft. Wat hij
dan zegt, is meer beschrijvend en suggestief dan scherp ontledend. Maar in een werkje
als dit, hetwelk dan toch waarschijnlijk min of meer populair wil zijn, is zulks geen
bezwaar.
Een van de bovenbedoelde ietwat nuchtere opmerkingen, maar die toch doel treffen,
is die over de radio. Wij vinden het mooi en wonderlijk, zegt hij, dat we, door aan
een knop te draaien, de stem van een spreker aan het andere einde der wereld in onze
huiskamer kunnen laten klinken. Maar veel wonderlijker is de wijze waarop poëzie
tijd en ruimte overwint, zodat b.v. een man met zijn eigen stem, maar geluidloos
want regelrecht in onzen geest, zo spreekt dat wij zijn lachen horen, zijn smaak leren
kennen en zijn intieme gevoelens, en dit alles wanneer - het gaat over Chaucer - die
toch zes eeuwen geleden leefde.
Kendon zet uiteen dat het lezen van poëzie een identificatie met den dichter
teweegbrengt, zodat men, als men werkelijk tot een gedicht is doorgedrongen, van
dat ogenblik af een verandering, hoe klein ook, heeft ondergaan. Niet alleen ondergaan
trouwens; men heeft haar zelf mede verwekt. Want niet in lijdzaamheid kunnen wij
tot de poëzie doordringen, dit vereist een eigen activiteit.
Nuttig voor wie nooit over vragen van dezen aard nadachten, hoewel natuurlijk
allerminst oorspronkelijk, zijn de passages
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waar de schrijver met voorbeelden laat zien hoe een goed gedicht niet in de eerste
plaats een weergeving van zinsindrukken hoeft te zijn. Het is een levende verbinding
van buiten- en binnenwereld, geen afschildering maar een beroep op de verbeelding
en de associaties, door rhythme en rijm en andere middelen van het gedicht zelf. De
auteur stelt een gedicht van Browning naast een van Wordsworth, om te doen gevoelen
hoe de nauwkeurige detailschildering van den eerste toch een minder indringend en
volledig beeld geeft dan Wordsworth's gedicht, dat de verbeelding van den lezer tot
aanvullende en completerende werking aanzet. De dichterlijke verbeelding kan het
materiaal, dat de zintuigen aandragen, niet bevatten en op anderen overbrengen,
tenzij ze er een eenheid in gewaar wordt die onthult, hoezeer alle impressies op
vreemde wijze samenhingen en met elkander waren verbonden.
Omtrent rhythme en metrum geeft de schrijver beknopte aanwijzingen (alle
problemen in dit werkje worden met begrip doch vluchtig aangeroerd), welke met
die in de twee vorige beschouwingen over dit onderwerp overeen stemmen. Ik acht
het echter onjuist, dat de auteur het principiële verschil tussen poëzie en proza anders
en verder ziet dan in den gebonden vorm van de eerste. Leest men omtrent De
Goncourt's (in de talrijke delen van hun eigen Journal of bij Jules de Gaultier: La
Fiction Universelle, 1903, Les Goncourt et L'Idée d'Art p. 87, 88) hoe zij trachtten
in hun proza ‘den loop (phrase) van een rhythme te doen aanzwellen, de woorden te
electriseren en hen met epitheta te omgorden, de onverwachtheid der wendingen af
te wisselen’, om van het woord ‘om zo te zeggen alleen rekening te houden met zijn
algebraïsche waarde’; denkt men aan Flaubert's proza, of aan de genesis van den
volzin bij de Tharaud's, gelijk Henri Bremond (Les deux musiques de la prose, 1924,
p. 65 noot) daar een treffend voorbeeld van geeft, dan ziet men dit wel anders in.
Hetgeen niet wegneemt, dat Kendon ook hier toch tot aardige formuleringen komt:
proza ‘legt woorden in uw oren, maar poëzie legt ze in uw mond; in proza verneemt
ge wat anderen wisten, in poëzie leeft ge’.
Magische incantatie bij primitief-religieuze dansen beschouwt Frank Kendon als
den oervorm der dichtkunst. Tot de eerste, oudste mensen-gemeenschappen brengt
ook dr. Max Schasler (Aesthetik, 1886, p. 222) het genetische (dus niet het historische
of begrippelijke) ontstaan der dichtkunst terug, waar hij er zich op beroept, dat ‘het
begin van alle taalontwikkeling in zover
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“poëtisch” is, als de oorspronkelijke betekenissen ook voor voorstellingen van
abstracten aard noodzakelijk uit de spheer van het visuele genomen en zolang in
zulke metaforische betekenis werden gebruikt, tot het bewustzijn van haar oorsprong
geleidelijk verloren ging.’ Ik kan niet nader in dit probleem treden, maar wil er nog
op wijzen dat latere theorieën, m.i. met groter overtuigingskracht, meer dan aan den
dans het oorspronkelijke bewegings-rhythme, waaruit met het lied de poëzie is
ontstaan, aan den collectieven lichamelijken arbeid toeschrijven.
Willy Koninckx, dien men uit twee verzenbundels, een roman en een bibliographie
en biographie (de laatste in het Nederlands) van Charles de Coster kent, heeft in zijn
Petit manuel d'un candidat poète een geestig, paradoxaal, sarcastisch en soms zelfs
cynisch grapje gepleegd. Het boekje heeft den ironischen vorm van raadgevingen
aan een aankomend dichter. Men kan gemakkelijk dichter worden en in de
encyclopaedieën opgenomen. Ook voor de kinderen is het later prettig. Mijn pa was
dichter, klinkt mooier dan: mijn pa was fabrikant. Ja, mijn pa was minister klinkt
mooi, maar mooier: mijn pa was Homerus, mijn pa was Victor Hugo.
Veel speels vernuft legt Koninckx in deze alleraardigste plaquette (in 130
genummerde exemplaren uitgegeven) aan den dag. Karakteristiek is een voetnoot,
waar hij over parnassiens, impressionnisten en romantici spreekt: ‘voor de verklaring
der technische termen een leraar raadplegen.’
Inderdaad gaat hij niet alleen in tegen alles wat schools is (zijn leraar verdeelde
de idylle in heroïsche en tedere idylles naar gelang de minnaars ondernemend of
weekhartig waren!), maar solt ook allerdolst met middelmatigheid en epigonendom.
‘Men mag imiteren, maar men moet zo imiteren dat alleen de geïmiteerde auteur
denkt dat hij geïmiteerd wordt. Daar er zich altijd een imitator van den eersten imitator
zal voordoen voordat de geïmiteerde tijd heeft gehad de imitatie aan te wijzen, kan
men zodoende op een onbetwistbare oorspronkelijkheid aanspraak maken.’
Over het maken van het duistere gedicht zegt de schrijver, met een onvertaalbare
woordspeling: ‘on coupe le tout en petits morceaux et l'on sert froidement’; ‘het
duistere gedicht’, verklaart hij met duidelijke en ondeugende toepasselijkheid op een
dichter van wereldreputatie, ‘leidt, naar men weet, naar de Académie française. Dat
is een niet te versmaden garantie’.
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Het snobisme - ik doe slechts enkele grepen uit deze vrolijke keuken, waarin geen
heilig huisje heel blijft - het snobisme gaat gaarne tegen de gangbare stroming in.
Dat is zeer aan te bevelen. ‘Men noemt deze houding een reactie en de denkers
verklaren haar door de beweging der ideeën met vloed en eb der zee te vergelijken.’
Geen vleiender excuus is denkbaar. Overigens kan men nog altijd tot een litteraire
groep toetreden of er een oprichten. Weinige immers blijven lang genoeg bestaan
om haar leden te compromitteren.
Een uitgever blijft de grote moeilijkheid: er valt aan verzen niets te verdienen. Die
lange dingen van Homerus zouden vandaag geen uitgever vinden. Evenmin die van
Goethe of Hugo. Met nog bijtender spot worden de tijdschriften der jongeren
overladen: ‘De jonge tijdschriften hebben een publiek. Het is altijd hetzelfde, maar
het is van een grenzenloze welwillendheid.’ Men kan ook door het ‘zeggen’ van zijn
verzen in kleinen kring, ongedwongen, aan deze bekendheid geven. Een desbetreffend
verzoek moet men twee of drie keer laten herhalen en elken keer een beetje meer
voor den aandrang bezwijken. Het verdient aanbeveling, met liefdesgedichten te
beginnen: de oude dames, denkend dat ge haar bedoelt, zullen u dankbaar zijn. En
daar gaat het maar om. Het klassieke gedicht wordt door den adel en de
geldaristocratie behoorlijker geacht dan het vrije vers.’
Voor het overige krijgt ook de poëzie-critiek een veeg uit de pan, welken de
bescheidenheid gebiedt zwijgend te incasseren: Ik heb, vertelt de schrijver, een paar
maanden de poëzie-rubriek van een klein tijdschrift verzorgd. Iederen morgen gaf
de besteller me postpakketten uit alle landen waar Frans wordt gesproken en nog
vele andere, en de gedichtenbundels stapelden zich op mijn tafel op.
De eerste dagen trachtte ik het onder het oog te zien. Ik heb alle boeken
opengesneden. Ik ben zorgvuldig alle gedichten beginnen te lezen die aan mijn
oordeel werden onderworpen, in de volgorde waarin de schrijvers ze hadden
gerangschikt. Mijn taak was nog niet afgelopen of ik viel om van de slaap. Den
volgenden dag begon ik opnieuw. Maar gauw begon ik die kilo's poëzie op mijn
eigen manier te verslinden. Ik sloeg de langere verzen over en las alleen de kortere.
Na een week, volmaakt afgestompt, koos ik op goed geluk een boek uit den stapel,
las een vers en wierp het op den stapel ‘gelezen’. Na een maand maakte ik zelfs de
pakketten niet meer open. Toch
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schreef ik geregeld over gedichten in mijn kroniek. Er waren zelfs dichters die mij
bedankten... Ongelukkig kan zodoende een goed dichter onopgemerkt blijven. Pijnlijk!
Wat de stof der dichtkunst aangaat: liefde op het twintigste jaar is poëtisch. Op
het dertigste bijna niet meer. Op het veertigste niet meer. Zij wordt het soms opnieuw
op het zestigste. Maar dat is niet de schuld van de liefde. Heb de oprechtste achting,
raadt Willy Koninckx zijn jongen dichter, voor hen die je niet als een stommeling
beschouwen.
Door al deze kostelijke persiflage heen breekt aan het slot toch iets van den ernst
door van wat de poëzie, dit ‘enige getuigenis van de eeuwigheid dat we hebben’,
voor dezen vaak zo wrangen schrijver betekent. ‘Men verklaart de poëzie niet. Men
verklaart de verskunst. Evenzo verklaart men God niet, men verklaart den godsdienst.
Evenzo zal men ook nooit een werkelijk dichter verklaren. Slechts de pseudo- en
slechte dichters hebben een rechtvaardiging nodig.’
De slotconclusie van Koninckx, in den grond negatief en pessimistisch voor de
kunst van het gedicht, is in overeenstemming met het zakelijk vitalisme der moderne
jongeren, die de oude tegenstelling (of althans gescheidenheid) tussen (dicht)kunst
en leven willen opheffen door beide zo nauw te verbinden, dat de eerste in het tweede
opgaat. Poëzie, besluit hij zijn vermaning aan zijn vriendje, heb ik dag en nacht onder
alle breedtegraden gevonden: juist dan stond lezen me het meest tegen. Welbeschouwd
is het nergens goed voor, dichter te zijn. Neem een goeden raad, ga liever in den
handel of het bankwezen. Ge kunt u ook van kant maken.
Indien in dergelijke hedendaagse opvattingen geen moment van blague en boutade
zat, dan was zelfmoord inderdaad het eind - zelfmoord van de poëzie. Maar dit is
goddank een contradictio in terminis: zij is onsterfelijk, zelfs in 1934.
1934
Frank Kendon, The adventure of poetry. The How & Why Series edited by Gerald
Bullett. London, A. & C. Black Ltd.
Willy Koninckx, Petit manuel d'un candidat poète. Bruxelles, René Henriquez
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Grandioos debuut
Hoewel de jonge auteur, die met dit bijzonder opmerkelijke en fijne werk debuteert,
het zelf ‘eine Legende’ noemt, is het dit meer om den toon en om bepaalde elementen
in de uitdrukkingswijze, dan omdat het eigenlijk een hetzij overgeleverd of
bovenzinnelijk gegeven zou behandelen. Indien hier al van traditie sprake is, dan is
het die van de Duitse, typisch noordse Romantiek - ik bedoel thans de 19e eeuwse
stroming -, welke zich in Der Main doet gelden. Het is boordevol vage, in halfduister
zich afspelende, verwarrende, catastrophale en in de gewone realiteit maar uiterst
onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Beschouwt men dan de zeer fascinerende historie
nuchter en op den keper, dan blijkt, dat er in den grond toch niet zo heel veel gebeurt,
en dat de volheid en het psychisch verbijsterende meer in de hele atmospheer van
het boek zitten, in de wijze van verwerking van een korte reeks vreemde, zij het dan
niet onmogelijke wederwaardigheden.
Het is bijna ondoenlijk, deze exact samen te vatten: buiten toon en spheer waarin
Weyrauch ze verhaalt, lijken ze haast grotesk. Een jonge man, de onechtheid en
teleurstellingen en leegheid van het leven te Berlijn moede, onderneemt te voet in
zijn geboortestreek een tocht langs de Main, van haar bron af. Door een ontmoeting
met rondtrekkende dagloners in een bos, waarvan de aanvoerder hem verzoekt een
brief te bezorgen, komt hij als gast in een hut van uiterst arme lieden terecht, vlak
aan de Main gelegen, door een zeer uitgebreide familie bevolkt. Hij vertoeft daar
enige dagen, en het is de beschrijving van wat zich, angstaanjagend van onmenselijke
verschrikking, tussen de lieden in deze hut voltrekt - en misschien, denken wij, is
het toch alleen maar menselijk en heel gewoon - dat dan, mèt den omkeer en katharsis,
die zij bij Martin, het jongemens opwekken, den inhoud van het boek uitmaakt.
Wat zich in de bouwvallige, op gestampte aarde zonder vloer gebouwde,
overbevolkte donkere hut, waarin een stokoude overgrootmoeder, man, vrouw, twee
jonge kinderen, vele volwassen broers van den man, een oude ongetrouwde zuster
der vrouw, een verloofd meisje, op lompen op den grond (bedden zijn er niet) samen
hokken dan in die twee dagen afspeelt? Niet minder dan een poging tot gifmoord,
een poging tot doodslag, een bevalling, een overlijden, een poging tot zelfmoord,
een ontrouw... En de opsomming is niet volledig.
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Nu is het merkwaardige, dat deze opeenstapeling van schokkende gebeurtenissen
toch allerminst een drakerigen of volkomen ongeloofwaardigen indruk maakt, zo
natuurlijk zijn zij in toon en spheer van de hele vertelling opgenomen. Die toon, die
spheer zijn al even moeilijk te definiëren. Veel van de nachtmerrie-achtige voorvallen
worden van den bewustzijns-schemer uit van Martin beleefd, telkens tussen diens
uitgeputte weer-insluimeren in: hij is n.l. den dag na aankomst ziek geworden en kan
niet meer opstaan. Aan de rivier wordt op deze slechte, verworden lieden - alleen
het ruwe strijdlustige hoofd der familie (de echtgenoot der vrouw die in de kraam
zal sterven), en het ontrouwe jonge meisje, alsook de twee argeloze tienjarige kinderen
zijn menselijker van aard - een bozen invloed toegekend: zij nestelt zich als het ware
in hun zielen (blz. 40 heeft hier een suggestieve passage over). Toch vindt de schrijver,
onder het schilderen van de diepste verworpenheid, vaak tedere en zelfs vroom
vertrouwende woorden, b.v. telkens waar hij over de twee jonge kinderen spreekt.
Wanneer het kind wordt geboren, breekt echter bij alle personen even een omkeer
en verzachting door, zelfs bij Toni, die haar zuster mèt het komende jonge leven had
willen vergiftigen.
‘Bij ons is alles dood’, antwoordde Toni tegelijk grimmig en angstig. ‘Neen’,
besliste Martin, ‘dood is bij jullie niets. Maar veel is ziek. Daardoor lijkt alles dood.’
Na een woedenden uitval van de verbitterde oude vrouw, waarin zij den vreemden
indringer op den onderlingen haat en het elkaar in den weg leven van de hutbewoners
wijst, antwoordt Martin: ‘Wanneer er een klein kind bij jullie is, zal het beter met
jullie worden’. En van dit ogenblik af heeft er een volslagen verandering in Toni,
aan wie het leven alles onthouden had, plaats. Bij alle anderen is die echter slechts
tijdelijk, en voorbij wanneer de moeder sterft. Dan vallen zij in verhardheid en
onverschilligheid terug, met uitzondering van den weduwnaar en het verloofde paar.
Als een licht glanst over de jammerlijke verwordenheid van al deze mensen de
verheven heiligheid van de geboorte van een nieuw leven. De arme, afgetobde
veertigjarige vrouw, zonder hulp van een vroedvrouw (neen, neen, onze vrouwen
doen dat altijd alleen, verklaart de man aan Martin) op een lompenleger, te midden
van al de anderen, ligt in haar weeën. ‘De roep Gods bruiste door de hut (...) Hij
vulde de hut geheel. Hij brak van de zoldering neer, welker kalk vol gaten en met
stro en biezen van de Main dichtgestopt was. Hij sloeg op de aarde, die hem
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gewillig, als tot haar behorend, aannam (...). Hij zette zich in de oren en harten van
allen, zodat zij nooit vergaten. Hij sloeg allen, die in de hut vertoefden, met zwepen.
Hij woedde, brulde, krees, kreet, steunde, huilde, juichte, joelde, hijgde, toornde,
weende, zuchtte, jammerde, bad. Hij was niet slechts de roep Gods, maar ook de
schreeuw van ieder dier, mens en grashalm’. In den mystieken, hier en daar schier
‘primitief’ middeleeuwsen inslag, die door heel het boek heenzit, detoneert geenszins
de aan Mathias Grünewald in haar apocalyptische ijselijkheid herinnerende, wreed
realistische descriptie van dit smartenbed, op blz. 88.
Archaïserend en wel degelijk legendarisch doen de acht-regelige gedichten aan,
waarmede elk hoofdstuk begint, en waarin het als in een soort ‘moraal’ wordt
samengevat. Het zijn ongelijkvoetige verzen waarvan de eerste zes en de beide laatste
één rijm hebben; ze zijn kinderlijk in den trant der oude toverrijmen die men wel in
de sprookjes van de gebroeders Grimm tegenkomt, en in den wijzen volkstoon die
ook verder veel van het karakter van dit boek bepaalt. Toch is anderzijds die toon
weer hedendaags, doordat alle breedsprakigheid of onnodig uitweidende
beschrijvingen zijn vermeden en alleen de meest suggestieve, sobere taal wordt
gebruikt.
Van dien stijl vindt men steeds weder voortreffelijke specimina. ‘De vrouw hoorde
en zag niets. Zij kreunde, als kon ze nooit meer van dat gekreun aflaten. Nooit meer,
nooit meer, luidde het bleke opschrift dat boven alles, wat in dit dal geschiedde, stond
geschreven. Zon - zo ze ooit scheen -, maan en sterren vertoonden het in hun banen.
De regen ruiste het in herfst en voorjaar. De verdorring tekende het in de verdorde
oeverwegen. De sneeuw woei het overal heen.’
Hoe aangrijpend kan te midden der vele verschrikkingen Weyrauch plotseling een
idyllisch geluid - in den zuiversten zin des woords, zonder deszelfs conventionelen
bijsmaak - doen horen. ‘Waar waren de kinderen?’, eindigt een hoofdstuk. ‘Zij hadden
de verwarring, die met kreten en de toebereidselen tot de tocht om de verlorene te
zoeken eindigde, wijselijk gebruikt om zich stilletjes te verwijderen en in het hun
toegewezen hoekgedeelte in te slapen. Reeds rustten zij in de kanen, welke naar de
verkwikkende zee der dromen drijven. Reeds hadden zij, daartoe door onbevangenheid
en trouweloosheid in staat, het gebergte van nood, bitterheid, geheimenis en
verschrikking verlaten.’
Des schrijvers buitengewoon beeldend vermogen blijkt ook,
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waar hij de Main een kwaad, griezelig, tweestaartig dier noemt. ‘De romp vernauwde
zich nu eens, dan weer verbreedde hij zich, als was hij een slangelijf, waardoor een
konijntje zinkt...’ Van zeer grote schoonheid is het gesprek tussen Martin en den
man, bij een kruik bier (het is Kerstmis): het schijnt Martin of de zojuist overleden
vrouw, op haar legerstee, meedrinkt. ‘Zij heeft een mooien dood gehad’, zegt de
ruwe man innig. ‘Ja’, antwoordt Martin niet minder innig, ‘eerst een kind ter wereld
brengen, dan onder den blik van den man sterven. Het is mooi. Vaak sterven de
mensen anders’.
Treffende wijsheid geeft soms een enkel tussenzinnetje reeds: ‘Had zij niet voor
een adempauze, die schone inkerving der bezinning in het spreken der mensen,
moeten stoppen, dan had zij nooit haar mond gehouden.’ En aan tal van prachtige
beelden is deze schrijftrant rijk. De oeroude overgrootmoeder heeft een
spraakverlamming, maar onder den indruk ener oppermachtige emotie - zij was
getuige van Toni's poging tot vergiftiging - heeft zij een enkelen kreet (‘waarom?’)
kunnen uitstoten. ‘De grijsaardin was weder stom geworden. Slechts een enige maal
was zij uit haar diep, donker woud opgestegen, gelijk een oud everzwijn, dat de
bewoonde vlakte reeds verlaten heeft.’ De moeder zweet in haar smarten: ‘Vele
kleine meertjes liepen over haar heen, als tranen, die de smart zelf weende.’
Psychologische fijnheden zijn er talloze. De broeder van den verloofden jongeman,
die het meisje van zijn broer heeft verleid, zegt, door dezen ter verantwoording
geroepen, geringschattend: ‘Ach, ze zijn allemaal hetzelfde, maar dat weet jij nog
niet, jij bent nog te jong.’ ‘En zie, hij zei dien ontzettenden zin, die alle verlangen
en innigheid uitsloot, eerder bitter dan glimlachend, alsof hij zelf een verschrikkelijke,
teleurstellende ervaring had doorgemaakt. Wel lachte hij, maar hij lachte onder
smarten.’
Ik meen met deze voorbeelden genoegzaam de waarde en de betekenis van dit
uitermate interessante en verheugende debuut te hebben doen uitkomen. Dat de
uitgave met vele pentekeningen van den groten Alfred Kubin is verlucht, verklaart
de ongemene voortreffelijkheid der illustraties.
1934
Wolfgang Weyrauch, Der Main. Eine Legende. Berlin, Rowohlt, 1934
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Een nieuwe jonge romancière
Met twee vrijwel gelijktijdig verschenen romans, La Mort de Marie en L'Homme
Criminel, debuteerde een jong schrijfster, die zich op geen enkele wijze duidelijk
met enige bepaalde richting in de Franse letteren vereenzelvigde. Zij maakte derhalve
niet mechanisch gebruik van bestaande stijlprocédés, en kon dan ook reeds in haar
eerste werk als een oorspronkelijke geest worden beschouwd. Het is echter niet
eenvoudig na te gaan waar deze oorspronkelijkheid dan in bestaat. Het proza van
deze auteur draagt in geen enkel opzicht de experimentele en daardoor veelal
ongewone en in het oog lopende trekken, die vaak aan een origineel debuut eigen
zijn. Het zijn dan ook meer subtiel psychologische verbindingen dan vernieuwingen
naar den vorm, die de romans van Edith Thomas kenmerken. Een samengesteldheid
van zielkundige elementen, die in deze combinatie niet zo vaak wordt aangetroffen,
tekent het eigenaardige van haar talent, dat voor het overige, reeds geoefend, beheerst,
rustig en rijp, niet den indruk maakt, uit te zijn op het zoeken naar nieuwe wegen.
Zoals reeds gezegd, is het moeilijk de litteraire ascendentie der schrijfster aan te
wijzen. Telkens, wanneer men meent een lijn te zien, een draad gevonden te hebben,
knapt hij af. Het zichtbaarst is misschien nog een richtingwijzer naar Charles-Louis
Philippe. Gaat men, oppervlakkig, alleen met het onderwerp te rade, dan treft
eenzelfde voorkeur voor de verborgen, verdiepte, nederig bescheiden, onaanzienlijke
maar innerlijk volle levens. Voorts zou men een overeenstemming kunnen zien in
de dooreenmenging van het verhalende met het lyrische.
Die overeenstemming wordt echter weder teniet gedaan doordat bij Edith Thomas
alles, wat naar sentimentaliteit zweemt, ontbreekt; en doordat het lyrische bij haar
ook iets heel anders is dan bij Philippe. Het staat dichter bij den later in zwang
gekomen ‘monologue intérieur’, en zou dan ook als zodanig niets opmerkelijks meer
hebben, ware het niet dat het zonder overgang eersten en derden persoon doorelkaar
gebruikt, gelijk ook vaak bij den Zwitser Ramuz het geval is. Wie er enige pathetische
of welsprekende exaltatie aan verbindt, zou het begrip lyrisch hier evenmin mogen
toepassen. Deze sobere en bij alle bewogenheid concies doordachte
beschouwelijkheden - vooral in La Mort de Marie vullen zij gehele hoofdstukken geven meer de ongetransponeerde spiegeling van gedachteninhou-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

31
den dan de dichterlijk gekleurde vertolking daarvan, welke laatste in een roman ook
niet thuishoort.
In beide werken ontwikkelt de schrijfster gevallen van een aan het pathologische
grenzend zielsproces, dat bij alle curiositeit inmiddels door het fijne inzicht, waarmede
zij het tekent, menselijk geheel invoelbaar blijft. Manisch getinte levens; in La Mort
de Marie vooral weerspiegeld in de reactie van een mens op ziekte en verscheiden
van een ander, - zodat dit boek in twee onderscheiden spheren en portretten uiteenvalt
-, in L'Homme Criminel in één persoon geconcentreerd.
Elk van deze twee boeken is geschreven met diep indringende genegenheid voor
het zieleleven van eenvoudige, gewone, kleine mensen, in wier gemoed, onvermoed
en sluimerend, de fatale, destructieve krachten der ongeweten, duisterste
bewustzijnslagen op de loer liggen, die onverwachts en onaangekondigd in werking
komen en een leven langzaam, onafwendbaar, van binnen uit aanvreten en te gronde
richten. In La Mort de Marie heeft Edith Thomas het sterven als wijsgerig
levensprobleem gezien, dat, in het eerste deel als wreedste werkelijkheid door de
ene hoofdpersoon ervaren en doorvoeld tot het bitterst einde, in het tweede deel in
de andere hoofdpersoon de hierboven bedoelde verontrustende krachten ontketent.
In L'Homme Criminel heeft zij het loskomen van die krachten meer uitsluitend
vertellenderwijs, en met een schat van navranten humor, zichtbaar gemaakt. De
verscheidenheid van haar beeldend talent blijkt wel uit het grote karakterverschil
tussen de twee figuren, in wie zij dien groten psychischen storm laat losbreken: de
grootmoeder uit den enen, den bankloper uit den tweeden roman.
Veel gezien en veel opgemerkt heeft Edith Thomas: uit tal van kleine waarnemingen
blijkt haar begaafdheid op het terrein der psychologie, blijkt ook haar kennis, haar
ervarenheid in het leven; dit alles vindt bij haar korte en raak samenvattende
formuleringen. In de gespannen, volkomen liefdeloze verhouding tussen de
grootmoeder uit La Mort de Marie en haar kleindochter komt, eersten en enigen keer,
iets als een zachter gevoelsvleug, wanneer de oude vrouw Marie haar bloementuin
laat zien. Een ogenblik ook schijnt Marie, wier ogen en haren de grootmoeder haar
geliefden zoon Paul, maar wier glimlach haar de gehate moeder, ‘de Andere’, in de
herinnering roept, de oude vrouw nader te komen, als deze, voor wie de bossen te
ver zijn, de door haar gekweekte tuinhyacinthen laat zien. ‘Marie
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keek dankbaar haar grootmoeder aan. Het leek haar dat ze menselijker werd, dat er
nu een grondslag van verstandhouding tussen haar beiden bestond. Zij keek
glimlachend naar haar, Mevrouw Chanteau zag den glimlach der Andere, die de
tanden zichtbaar maakte.’
In de wanhopige eenzaamheid harer slopende ziekte martelt Marie zich af met
allerlei vragen betreffende den zin van het bestaan, van het physieke lijden, van den
dood, de samenleving der mensen, godsnegatie, vrijheid, evenwicht, gelatenheid.
‘Op al die vragen’, heet het dan, ‘geeft de ziekte uitnemend antwoord alleen door
haar aanwezigheid, en maakt ze ongedaan.’ Een even scherpe en sceptische
gedachtentucht blijkt uit een uitlating verderop: ‘Het leven bestaat alleen uit details.
Het moet toch ergens uit bestaan.’
Een voor een jonge vrouw, als deze schrijfster is, merkwaardig vermogen, vreemde
zielsgesteldheden als eigen mede te doorleven - onontbeerlijk voor een overtuigende
persoonsuitbeelding - komt tot uiting in de beschrijving van de oude grootmoeder
in haar betrekking tot haar huis vol herinneringen aan haar doden, waarin elk voorwerp
spreekt - het ‘heiligdom van een nauw luisterende religie’: ‘Mevrouw Chanteau was
de trouwe bewaakster van een museum, waarin elk ding slechts een symbool was
met een nauwkeurige betekenis voor haar alleen’.
Voortreffelijk verbeeldt de auteur de omzichtige hardnekkigheid waarmee de
grootmoeder het verblekend herinneringsbeeld aan Marie, kort na haar dood, tracht
weer te vinden, dat nu ineens zo bovenmate belangrijk voor haar is: ‘Op de sneeuw
laten de schreden van de vos sterren achter. Men volgt ze tot aan het hol. En dan stelt
men den strik op. De lucht opsnuivend, gebogen over onzichtbare voetafdrukken,
zoekt mevrouw Chanteau het spoor van Marie’. Hoe levend en aannemelijk weet
Edith Thomas dit wonderlijk verschijnsel voor te stellen: ‘Wat mevrouw Chanteau
nooit voor een levende zou hebben gedaan, daartoe besloot ze omdat Marie dood
was en er iets voor haar gedaan moest worden’. Ternauwernood uitgesproken ironie
gaat hier met grote zielkundige scherpzinnigheid samen. Een soort van humor, die
binnen het psychologische verantwoord blijft, maar toch wijder geldigheid bezit,
vindt de schrijfster vaak om den gedachtengang van Jean Petit, ‘L'Homme Criminel’,
te schilderen. Zo wanneer hij in den tuin, zacht en droef een merel hoort zingen:
‘Niet als de merel van de con-
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cierge der rue des Etuves, die het begin van de Internationale floot, tot aan de
“verworpenen der aarde”, zonder ooit verder te gaan, want alles welbeschouwd
gingen die mensengeschiedenissen haar niet aan’.
Maar ik meen de qualiteiten dezer romans reeds voldoende voelbaar gemaakt te
hebben. Met de twee boeken, waarmee zij debuteerde, had Edith Thomas blijk
gegeven een zeer gevoelig schrijfster te zijn, die in een sprekenden en zeer
ontwikkelden en schonen vorm ook die gebieden van het menselijke zieleleven weet
uit te beelden, welke, nog weinig bekend en ontgonnen, diep onder de oppervlakte
liggen.
Sept-Sorts, een jaar later verschenen, ging niet op dezen weg voort.
Ware het mijn taak, den inhoud van dit werk weer te geven, of vroeg iemand mij,
den gang der gebeurtenissen na te vertellen, waarlijk, ik zou verlegen zitten. Want
meer dan een verhaal is deze roman - zo de benaming gehandhaafd mag worden een stroom. Een brede stroom van gewaarwordingen, gevoelens, handelingen,
voorvallen, door geen anderen band verbonden dan dat zij dezelfde personen betreffen.
Een uitgebreid aantal gezinnen in hun gewone, dagelijkse leven, lieven en sterven
flitst aan ons oog voorbij. De figuren uit dit werk treden telkens maar kort naar voren,
om aanstonds voor andere plaats te maken uit een ander gezin en dus in andere
omgeving en omstandigheden. Te kort om hun gestalte te geven zou de schrijfster
ze voor ons oproepen, ware het niet, dat ze telkenmale weder afwisselend terugkomen,
zij het steeds in gevarieerde volgorde. Elk gezin is een wereld op zichzelf, besloten
in het familieverband. Hun onderlinge aanraking is betrekkelijk gering, en bestaat
voornamelijk hierin dat zij alle tezamen weer deel uitmaken van een, eveneens
beperkte en afgesloten, wereld op zichzelf: die van het boerendorp, bekrompen,
wantrouwig, kwaadsprekend, banaal, maar zonder de ijdele huichelarij der stad. Arm,
geheel gericht op de dagelijkse levensfuncties, blindelings instinctief aan de aarde
en haar seizoenen onderworpen, leven deze mensen uit een kleinen bewustzijnskring,
maar des te sterker verankerd in de kracht hunner natuurlijke, onoverdachte neigingen.
Een zevental gezinnen, waarvoor de naam van het hen met taaie wortels vasthoudende
gehucht Sept-Sorts symbolisch is, in hun als een doem en vanzelfsprekende
noodzakelijkheid leven en sterven beheersende lot - ziedaar wat Edith Thomas ons
heeft willen zichtbaar maken. En na het voorafgaande zal men
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begrijpen dat het ondoenlijk is, de talloze brokstukken van het op zo minutieuze
wijze en altijd opnieuw na enige bladzijden afbrekend geschilderde, bestaan of
wedervaren van haar vele personnages in een samenhangend exposé onder te brengen,
al rijst dan uit hun totaliteit wel een zeker globaal beeld duidelijk op. Maar bovendien,
de naakte feiten, voorzover ze uit dezen baaierd te abstraheren zouden zijn, zouden
van dat beeld geen voorstelling kunnen geven, in hun alledaagsheid. Het berooide,
middelmatige, zwoegende, beperkte van deze levens, zonder uitzicht verankerd in
den tragisch kleinen, en toch ongeweten schatten aan liefde en hoop verstikkenden
loop des lots, beseft ge eerst wanneer geen der zo zorgvuldig saamgebrachte kleine
bijzonderheden van de scherfjes uit dezen kaleidoscoop uw oog ontgaat.
Men aarzelt of men, bij zo schijnbaar onsamenhangende, steeds weer afgebroken
en zeker niet streng mathematisch opgebouwde indeling, dezen roman gebrek aan
compositie, dan wel geraffineerd overwogen compositie moet toeschrijven. Ik moge
de vraag, welke nadere definitie van het begrip zou vereisen, onbeantwoord laten,
onder verwijzing naar hetgeen in het essay Aantekeningen over het Proza over Stijl
is opgemerkt.
In elk geval vereist het gezegde, dat de door elkaar in losse, afzonderlijke taferelen
geschetste personen in hun actie, aandoeningen, sentimenten, naar gezinsverband
gegroepeerd, aan het oog voorbij flitsen, in zover correctie dat men bij flitsen aan
iets snels denkt, terwijl de werkwijze van de auteur maakt dat de lezer bij de
ontwikkeling van hun zichtbaar lotsbestel eigenlijk eerder den indruk van
langzaamheid krijgt. Die werkwijze doet de ‘handeling’ schier niet-bemerkbaar
voortschrijden, en verdeelt de aandacht door het elliptische, het vermijden van (om
een benaming aan de filmtechniek te ontlenen) ‘rijmende overgangen’ in de losse,
aparte bestanddelen van dit dorpspanorama. Al blijft, bij aandachtige concentratie
(dat men dezen roman moeilijk leest, ligt voor de hand) de draad der gebeurtenissen
en mensen en stemmingen niet zonder samenhang, niet, wat de Fransen met een
aardig woord ‘décousu’ (letterlijk: losgetornd) noemen. Wil men dezen stijl lapidair
noemen, dan denke men niet aan rotsgrond maar aan de steentjes van een mozaïek;
beter nog zou het zijn, hem met het pointillisme of divisionnisme der schilderkunst
te vergelijken. Niet om het proza der volzinnen, maar om de manier, waarop de stof
over de samenstellende delen van het boek is verdeeld: los en toch systematisch.
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Deze manier, en het landelijk onderwerp van de dorpsgemeenschap, doen de gedachte
opkomen aan Ramuz. Maar de behandeling is die van een nuchterder Ramuz, zonder
mystiek, zonder metaphysischen inslag. De herhalingen, de boerse, beeldrijke
suggestie van den Zwitser, diens zo oorspronkelijke toepassing van het simultaneïsme
zijn hier verre. De schrijftrant in Sept-Sorts zou eerder als een soort vertraagd
unanimisme beschouwd kunnen worden, ingekrompen echter doordat het ruimtelijke
zo sterk gelocaliseerd, tot een onbetekenend dorp bepaald is.
Het is merkwaardig op te merken, hoe ver de ontwikkeling van de schrijfster haar
van haar oorsprong heeft afgevoerd. Het versmaden van werktuiglijk overgenomen
uiterlijke stijlprocédé's is stellig ook thans nog te constateren, maar toch is deze
nieuwe roman door zijn gansen opzet veel experimenteler te achten dan de vorige
werken. Zonder zich bij enige moderne richting geheel aan te sluiten, heeft Edith
Thomas naar een vernieuwing van haar vorm gestreefd, en de rijpe, geoefende
beheersing, de subtiele psychologische verdieping van het debuut heeft daar in
Sept-Sorts stellig onder geleden. Nog steeds kan zij als afstammelinge van
Charles-Louis Philippe worden beschouwd. Maar de dooreenmenging van het
verhalende met het lyrische is aan haar tegenwoordige schrijfwijze vreemd. Ook de
eigenaardige, klakkeloze neveneen-stelling van eerste en derde persoon (zooals b.v.
ook Jean Rhys die geeft), de gehele toepassing van den monologue intérieur bleef
hier vrijwel achterwege.
Concies, sober, niet door welsprekende exaltatie gekleurd, ook deze roman is het
nog, maar de zielkundige uitbeelding is, waarschijnlijk door het verbrokkelende
opdienen van het geheel, veel summierder geworden. Edith Thomas heeft haar fijn
inzicht in en belangstelling voor aan het pathologische grenzend zieleleven behouden;
in Sept-Sorts is dit manische echter niet zozeer aan het uitzonderlijke der
persoonlijkheden eigen dan wel natuurlijkerwijs voortgevloeid uit de situaties,
gewoonten, psychische toestanden, welke het primitieve boerenbestaan nu eenmaal
meebrengt. Meer mensenmateriaal omvattend, is het boek tegelijk harder, zakelijker,
rationeler, nuchterder geworden dan de eerstgeboren tweeling. Men vindt er een
zelfde indringende genegenheid voor het innerlijk van eenvoudige, gewone mensen;
maar doordat die mensen geen kleine burgers meer zijn, of provincialen gelijk die
van Julien Green, doch
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boeren, zijn de trekken grover, simpeler, schematischer. Ook den navranten humor
van L'Homme Criminel zoekt men in dit koude, heldere licht tevergeefs, waarin
eigenlijk alleen de verbondenheid met natuur en aarde een tederder glans doet trillen.
Tot de weinig bekende en ontgonnen gebieden van het zieleleven leidt de ervaren
scherpte van waarneming der schrijfster in Sept-Sorts dus niet meer. Het is, of zij
voorlopig al haar kracht aan de uitgebreider stof en aan den technisch groteren greep
heeft gegeven, en of haar schitterende psychologische en gevoelsqualiteiten daardoor
tijdelijk enigszins buiten werking zijn gesteld, gereed, een volgend maal verrijkt van
uitdrukking op den voorgrond te treden.
Sept-Sorts getuigt intussen van een zeldzaam intiem begrip voor den geest van
den boeren-landbouwer, en schept tal van zo aanschouwelijk en overtuigend tot leven
gekomen figuren (vooral de vrouwenfiguren zijn prachtig geslaagd), dat het toch in
elk geval treft als een in veel opzichten te bewonderen boek van een hoogst begaafd
schrijfster die, hoe jong ook, een eigen plaats inneemt in de Franse letteren.
1934; 1935
Edith Thomas, La mort de Marie. Paris, Gallimard, 1934
Edith Thomas, L'homme criminel. Paris, Gallimard, 1934
Edith Thomas, Sept-sorts. Paris, Gallimard, 1935

Drie vonkelende kelkjes
C.J. Kelk is altijd een enigszins afzijdige in onze letteren geweest. Weliswaar
behoorde hij tot de groep van jongeren die in De Vrije Bladen hun werk in het licht
gaven. Maar aan hun litteraire opvattingen en bestrevingen, en vooral aan hun
geestesgesteldheid, had hij in den grond geen deel. Zijn zwierige en dartele smaak
was meer Frans dan Duits georiënteerd, en een hang naar de burleske pastiche, naar
mystificatie en snaaks aplomb, naar een half ironisch, half vertederd, op de brede
boertigheid der zeventiende, de woordenrijk gekunstelde romantiek der achttiende,
de gekruld sentimentele praal der negentiende eeuw gericht eclectisme bepaalde zijn
geschriften. De eigen tijd noch een aesthetisch streven kwamen daarin, gelijk dit bij
zijn leeftijdgenoten het geval was, tot uiting; wel een belangstelling voor het
gemoedelijke, het anecdotische en het curieuze, iets dat den anderen juist geheel
vreemd was.
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In hoofdzaak zijn deze wezenstrekken den schrijver dan ook op later leeftijd
bijgebleven, en het ligt voor de hand dat bovenal typen uit de volkstraditie als Jan
Klaassen, of uit de blijspeltraditie als Pierrot en Harlekijn, hem stof van zijn gading
boden. Het is evenmin toeval dat een derde traditie, de geschiedkundige, hem de
gegevens voor zijn romans Jan Steen en Baccarat heeft verschaft.
Kelk's Baccarat is als een drink-kelk met schuimenden champagne-wijn, waarin
de zon vlaagt en buitelt over ontelbare kleine, flonkerend vonkende luchtbelletjes,
kraaltjes licht, pareltjes licht, een lichtsproeifontein, en het is alles meer geur dan
smaak en het maakt op vreemde, zorgeloze wijze het hoofd helder, en vrolijk zonder
te benevelen; er zit iets van lente in, en tegelijk, dooreen, herinnering en verwachting;
het behoort bij glanzende vrouwenogen en geestige, snelle, onnadrukkelijke
gesprekken, welke toch vertrouwelijk zijn, met van onuitgesproken weemoed slechts
een vleugje, maar veel plaagzieken overmoed en ingehouden pret, een barok spel
van lente en dolle gedachtensprongen en sterk, feestelijk ogenbliksleven. Zo is dit
kostelijke en charmante boek, dat trouwens vroeg of laat van Kelk te verwachten
was; iets immers van het carnavals- en verkleedpartij-vermaak van zijn poëzie is erin
overgegaan, en iets van den potsierlijken, raken, rappen, Ubu-achtigen dialoog van
wat hij, op de wijze der commedia dell'arte en gedeeltelijk in samenwerking met
Constant van Wessem, voor toneel had geschreven.
De bonte inhoud, een aaneenschakeling van losse verwikkelingen die echter in
den toon en de spheer hun compositorische eenheid krijgen, is moeilijk samen te
vatten. Plaats der handeling is voornamelijk het Parijs van de jaren omstreeks 1860,
en daarnaast een onduidelijk gehucht ergens buiten, een dagreis verderop, ‘onder
Caudebec’. Het milieu is de schitterende wereld van hoge diplomaten en jonge
prinsen, die toen in het lichtende, bevleugelende centrum van het oude Europa
vertoefden en hun intriges, politieke zowel als amoureuze, vaak beide nauw
door-eengemengd, tegen elkander uitspeelden. Op couleur locale stelt de auteur geen
prijs, uitvoerige schilderingen van historischen aard komen niet voor. Over de
geschiedkundige getrouwheid waag ik niet te oordelen, maar vast staat, dat de auteur
heel deze krioelende, levendige, bruisende, felle, luidruchtige, schilderachtige en
decoratieve wereld, die ook op filmgebied thans wederom, als antidotum voor onzen
ondraaglijk zwaren tijd, zo-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

38
zeer de voorkeur van het publiek heeft, alleen als aanleiding en voorwendsel aanvat,
om naar hartelust met zijn hoofdpersoon te sollen en te dollen en er een bonte
maskerade, parade, cavalcade van te maken, die boeit en amuseert en de zorgelijke
rimpels voor een ogenblik met zachte hand wegstrijkt.
Baccarat is het spel, waartoe de jeugdige vorstelijke personen, die met een
staatkundige opdracht te Parijs vertoeven, telkens hun toevlucht nemen om hun door
vele avonturen gederangeerde financiën weer in het gerede te brengen. Meestal loopt
dit echter averechts uit, en de ‘gevolmachtigden’ van hun land, over wie zij gesteld
zijn, schijnen wel vooral tot taak te hebben, steeds opnieuw hun regeringen aan te
sporen om de aldus ontstane ereschulden aan te zuiveren, en lijken meer hun
gouverneur dan ambassadeur. Het zijn, deze loszinnige vrienden, overigens
beminnelijke en innemende jongens: George en Christiaan van Denemarken, Edward
van Engeland, en de wilde Alexander van Rusland, die tenslotte, volkomen geruïneerd
aan de speelbank, door Edward met veel moeite wordt geprest om zich met Dagmar,
de zuster van George en Christiaan, te verloven. De centrale figuur is prins Willem
uit Den Haag.
Niet de minst onbesuisde van den vriendenkring is hij, die de hoofdpersoon is van
het boek. Wel is zijn hart minder wuft en gevoeliger, maar juist dit doet de geheime
liefdesverhouding, welke hem met een jonge, charmante vrouw van behoorlijke
familie en onbesproken gedrag, verbindt, ernstige afmetingen aannemen. Hij scheert
zijn baard af en verdwijnt plotseling met zijn geliefde uit Parijs, om met haar in een
idyllisch verblijf op het land den vrede en de rust te vinden die het roezige, veeleisende
leven in de hoofdstad, met zijn talloze wereldse en diplomatieke verplichtingen, hem
onthield. Den gevolmachtigde van zijn land, die tegenover zijn regering natuurlijk
voor den hooggeplaatsten jongeman, aan wien hij was toegevoegd, verantwoordelijk
is, vervult deze plotselinge, geheimzinnige verdwijning uiteraard met angst en vrezen.
Om haar geheim te houden, bij de vele gelegenheden waar de zorgeloze knaap zich
representatief zou moeten vertonen, huurt hij voor grof geld een vertrouwd persoon
van de geheime politie, om als dubbelganger van den betrokkene op te treden, welke
persoonsverwisseling naar beproefd recept een reeks koddige verwikkelingen ten
gevolge heeft.
Hij die de oorzaak is van deze bezwaarlijke verwarringen geniet ondertussen,
incognito aan alle nasporing ontsnapt, voor
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het eerst van zijn leven een onbekommerd geluk met zijn vriendin Charlotte, in de
prachtige natuur rondom het dorpje waarheen zij zijn gevlucht. Na enigen tijd drijft
hem echter zijn ingeschapen onrust tot een vluchtigen en nodelozen minnehandel
met Poupée het jonge, aantrekkelijke boeren-dienstmeisje dat bij hen op de villa
leeft. Dit bedrog vervult hemzelf met afschuw, maar hij kon nu eenmaal aan zijn
korte doch hardnekkige zwakheid niet langer weerstand bieden. De schone Charlotte
zal het eerst na zijn heengaan ontdekken, en het hem, na een tijd van verbitterden
wrevel, met ondanks haar jeugd moederlijk gevoel vergeven. Voor hem is nu echter
de bekoring verbroken, en hij keert, onder een pretext, spoorslags naar Parijs terug.
Daar is intussen Edward, die om redenen van hoge diplomatie den geheimen agent,
die allerminst een ‘vertrouwd persoon’ is gebleken (hij heeft o.a. Alexander aan de
baccarat-tafel een fortuin afgewonnen), in zijn vanzelf uitermate kostbare taak had
gefinancierd, zeer ontevreden met diens prestaties en hij doet hem gedurende een
opera-voorstelling arresteren en naar het Engelse gezantschap leiden. Zo denkt hij
althans, de gearresteerde is echter in werkelijkheid de zo juist te Parijs teruggekeerde
jonkman zelf, dien Edward voor zijn vermomden dubbelganger had aangezien.
Hoe na de ontknoping en opheldering van al deze gecompliceerde zotternij de
hoofdpersoon, die Edward eindelijk heeft doen inzien dat voor hèm althans een
huwelijk niet in aanmerking kan komen, door plotseling berouw en verlangen
aangegrepen naar Charlotte wederkeert, nog juist op tijd om deze te behoeden voor
een misstap met een ouden plattelandsbaron, waartoe de omstandigheden haar
aanspoorden maar dien zij zelf op het laatste ogenblik al niet meer wenst en als een
vreselijke dreiging beschouwt - men leze dit zelf in den bij uitstek onderhoudenden
en aangenamen roman van Kelk.
Tintelend van esprit is het boek en vol kernachtige kenschetsingen, gelijk de
schrijver ons reeds in Jan Steen had gegeven. ‘Nu scheen het plotseling of hij zou
gaan niezen’, heet het van een slapende, ‘zijn fijne neus trilde eenige malen op en
neer als een onwillige sleutel in een slot’. Elders leest men fraai verwoorde notities
gelijk de volgende: ‘Hanen kukelden hartstochtelijk tegen de glinsterende zon, met
dichtgeknepen oogjes’. Of de auteur schrijft een mooien volzin, evenwichtig en
eenvoudig, als dezen: ‘Zij dacht aan niets of niemand, zoo werd
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ze gevuld door de middagstilte, die geluk beteekende zonder reden of vorm’.
Dit neemt niet weg dat de stijl van Baccarat ietwat onwezenlijk blijft, niet door
vaagheid, maar door een neiging tot het gesierd groteske en fantastische, die ook het
vroeger werk heeft beheerst, zij het in sterker mate dan waartoe de gesloten
verhaalvorm van dezen roman gelegenheid biedt. Het is niet alleen om het historisch
onderwerp, dat hij zo onmodern aandoet. Hier en daar denkt men aan Couperus, een
Couperus zonder psychologische verdieping, maar ook zonder woordkunst. Het
plezier in komische situaties, ook aan Kelk's toneelwerk eigen, wordt nooit op de
spits gedreven, doch slechts in de soberste details voelbaar gemaakt: ‘De heer Den
Doelen kroop met een zwakke glimlach tegen het venster in een plooi van de zware
fluweelen schuifgordijnen, terwijl de prefect kneveldraaiend achter het bureau plaats
nam.’
Over dit alles zweeft een vleug van bloesemende verbeelding, die de
geschiedkundige realiteit in een sfeer van speelse, vrije inventie tilt. Ergens, bij de
beschrijving van een opera-voorstelling, is hier sprake van den overgang van een
wereld van mensen in die van personnages. Een dergelijke overgang heeft zich bij
den auteur voltrokken in den helen toon, den helen opzet van dezen roman, die tintelt
van een leven, dat zich voedt aan den grilligen en lieftalligen humor der specifiek
dichterlijke fantasie. Het is verheugend, dat men den laatsten tijd dit element bij een
toenemend aantal van onze jongere prozaïsten (ik denk aan Stroman, Henriëtte van
Eyk, Otten, Vestdijk) ziet optreden. Kelk heeft zich in dezen roman een voortreffelijk
proza-schrijver getoond, gedreven door de fijne verbeeldingen der poëzie.
Licht en speels, van ongewone gratie, maar zonder de enigszins wufte snaaksheid
die in Baccarat tot uiting kwam, vertoont Variatie op het Thema Vrouw, geschreven
in een proza, prachtig van rhythme, val en volzin, een onloochenbare doch nergens
hinderlijke verwantschap met den geest en den stijl van Van Schendel's verhalen. Er
is die zelfde ijle, onwezenlijke en toch zo reële atmospheer, de zelfde nobele, tere
en zielvolle zinrijkheid zowel in de details als in het geheel, een even grote macht
over de edel geslepen, flonkerende, direct tot het voorstellingsvermogen sprekende
taal. Een diepzinnig, hartveroverend, typisch Hollands werkstuk, dat den lezer bijblijft
en groten indruk maakt. Het strekt Kelk tot niet geringe eer, dat hij een zo
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in alle opzichten geslaagde novelle heeft vermogen te schrijven. Een jonge man leeft
eenzaam, van de stad afgewend, in een alleenstaand huis midden tussen de velden.
Hij heeft genoeg van het leven gezien om niet aan de liefde te geloven, niet aan het
huwelijk, niet aan de vrouw. Door niets wil hij zijn teruggetrokken bestaan laten
verstoren. Op een stormachtigen winternacht hoort hij gekreun bij de vossenklem,
die de boeren in het bosje dicht bij zijn huis hebben opgesteld. Hij wil den vos
bevrijden, neemt zijn lantaarn, en tegen den wind in worstelend gaat hij er op af. Hij
vindt echter geen vos, maar een kind, dat met den bloten voet in de klem bekneld
geraakt en half bewusteloos van de pijn is. Hij draagt het zijn huis binnen, bevrijdt
het van de knip, wast den voet van bloed en vuil, laat het kind, wanneer het even
bijkomt, zijn avondmaal delen, en legt het in het enige bed, waar het onmiddellijk
inslaapt, terwijl hij zelf den nacht op een stoel doorbrengt. Allerlei fantasieën en
visioenen, o.a. over een prent van Koning Cophetua, trekken dien nacht door zijn
geest; het is gedeeltelijk aan dergelijke verbeeldingen, waarvan het boekje vol is, dat
de helaas te veel aan een essay herinnerende titel is toe te schrijven.
Des morgens, na een dronken kerel, die navraag kwam doen, van de deur
weggejaagd te hebben, de kamer binnenkomend, ziet hij haar eigenlijk voor het eerst
goed. Het is een lang opgeschoten, bruin zigeunermeisje dat, alweer uitgeslapen en
genezen, zò als ze uit bed is gekomen met vrouwelijke behaagzucht, wanneer zij
hem bemerkt, een wilden, lokkenden, tartenden dans door de kamer uitvoert,
schaamteloos maar tegelijk onschuldig door de onberekende natuurdrift die zich
daarin als een vlam openbaart. De vonk springt op den man over, ademloos volgt hij
het prachtige schouwspel. Wanneer zij ten slotte op het bed terugvalt blijft hij
bevangen in een bezeten, roerloos gebiologeerd staren. Dan glipt echter het meisje
ineens in haar kreukelige vodden, werpt hem een plagende kushand toe en snelt het
huis uit. Geen woord is tussen hen gewisseld; zij spreken trouwens verschillende
talen. De man echter strekt zich nu in het bed uit en wordt bedwelmd door een loden
slaap, zwaar van dromen.
Den vorigen avond, in het bos door een van haar jonge genoten uit het kamp
aangerand, had het meisje weten te ontkomen, maar was op de vlucht in de vossenklem
gevangen geraakt. Gered, verpleegd, gevoed door dezen groten, blonden jongeman
had zij, de zwakke, hulpeloze, gevangen vogel aldra haar
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krachten hervonden, maar hem, den sterke, beschermende, door het treiterend lokken
van haar natuurbloed zwak gemaakt. Toen na haar razende dansen de ruwe en
gewelddadige doortastendheid die zij verwachtte en heimelijk verlangde uitbleef,
had zij gedacht dat de zigeunermeid hem, den blonde, blauwogige te min was. Daarom
had schaamte - nu voor het eerst - haar in de kleren doen vliegen en het kamp achterna
ijlen. Bevangen in eindeloze mijmeringen, overpeinzingen nacht- en waakdromen
is de man alleen in het huis achtergebleven. Hij verwacht elk ogenblik haar terugkeer;
de tafel blijft voor twee gedekt. Hij is eensklaps een nieuw mens; hij, die de liefde
versmaadde, is nu aan haar en deze lichtende herinnering reddeloos overgeleverd.
Toekomstplannen warrelen door zijn daadloze bespiegelingen: hij zal haar van haar
lieden kopen, hij zal met haar trouwen. Aan het kampvuur in het bos ziet zijn
verbeelding haar weer dansen als toen; rondom schorlachende zigeuners met
rhythmisch handgeklap, schel gillende vrouwen; hij voegt zich onder de groep. Dagen
lang ondervindt de man den druk van zijn eenzaamheid, nachten lang wacht hij
dwaasweg op het gekerm, dat opnieuw van de vossenklem moet komen. Maar des
ochtends is hij tevreden, dat hij het niet vernam.
‘Korten tijd later stond de woning, diep in de velden, ledig. De jonge vossen
waagden zich in de donkere lentenachten tot vlakbij het huis, waaruit het leven
geweken was. Zoodra de lichte maan zich vertoonde, schrokken zij op en snelden
de bosschen in. Toch keerden zij telkens terug en knaagden soms aan de schilferige
wanden, als wilden zij een groet brengen aan den vriend, die hen verlaten had, die
zijn jacht had opgegeven in de wouden, die zijn jacht was voort gaan zetten in de
stad, dat woud van menschen. Temidden van het lage en veile leven onder de
booglampen des avonds en in het getemperde licht van den dag, is de man tot een
stedeling geworden, grooter en machtiger weliswaar dan de anderen en met oogen,
verwarmend voor de oogen der vrouwen’.
Aldus het slot van dit fijne en gevoelige verhaal, waar voortdurend een innige
bekoring van uitgaat. Het is harmonisch volgehouden in een koelen, helderen toon,
die toch nergens kunstmatig lijkt, en evenzeer tot de verbeelding als tot het gemoed
spreekt. Een juweeltje van prozakunst.
In Een Kind van Uncle Sam, een novelle, of, zo men wil, kleinen roman, toont Kelk
zich weer den fantaisistischen auteur die hij,
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van zijn aanvangsjaren bij De Vrije Bladen af, geweest is. In een land als het onze,
waar het fantaisisme maar heel dun gezaaid is, moest hij wel een bijzondere plaats
innemen. Er zijn genoeg schrijvers met een rijk verbeeldingsleven, op wie toch de
kwalificatie niet van toepassing zou zijn. Een definitie is moeilijk te geven, maar
meer dan door de enkele fantasie, - welke ook wel bij anderen voorkomt - onderscheidt
de fantaisist zich door een zeker soort van grilligheid dier verbeelding, een bepaalden
intentioneel paradoxalen spot en ook vooral een vaak meer verborgen dan
uitgesproken ironie. Al deze eigenschappen bezit Kelk. Tussen Variatie en Een Kind
van Uncle Sam ligt de omvangrijke roman, waarin met strenger, zorgvuldiger en
consequenter logica dan men van dezen auteur gewoon was een milieu, een generatie
en een psychologische realiteit geschilderd werd: De Dans van Jonge Voeten. Het
is duidelijk bemerkbaar dat die veranderde werkwijze in Kelk's ontwikkeling haar
gevolgen ook voor dit nieuwste werk heeft gehad. De zingende, zwevende, lyrische
toon, de poëtische harmonie van Variatie op het Thema Vrouw vindt men er niet
meer terug. Hard, nuchter, zakelijk is dit boek geworden - maar toch weer niet geheel.
Want werkelijkheid weer te geven is hier niet nagestreefd. De ironie - het
fantaisistische element - zit hier niet meer in den toon, niet in den schrijftrant, maar
nu in het gegeven zelf, in het groteske van den loop der gebeurtenissen, hoezeer deze
ook beknopt en helder-precies zijn meegedeeld, met een ernst, die den spot van de
voorstelling naar het voorgestelde verlegt.
De geschiedenis speelt zich af in Amerika (locale kleur is ook hier echter niet
gezocht). Een baby wordt, door het open raam van de slaapkamer, waar de wieg
staat, ontvoerd, zonder dat de villabewoners iets bemerken. Wanneer de ontdane
nurse den roof ontdekt heeft, vindt men in de bus een briefje, waarin een ontzaglijke
losprijs wordt verlangd. De ouders, radeloos, stellen alles in het werk om de baby
terug te krijgen, doch tevergeefs. Ten slotte betaalt de vader, die multimillionnair is,
de gevraagde som. Het kind komt echter niet terug.
Tot zover vertoont het geval dus gelijkenis met het overbekende drama der familie
Lindbergh; doch dit alles was niets dan het allereerste uitgangspunt, en hiermede
houdt dan ook elke verdere overeenkomst op. Het kind is goed en veilig verzorgd.
De reden, dat het na betaling van het afgeperste bedrag niet wordt teruggegeven is
uitsluitend dat publiek, detectives, politie en justitie nu zo door de pers gealarmeerd
zijn, dat de kidnappers,
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zo zij hun belofte zouden nakomen, veel te groot gevaar van ontdekking zouden
lopen.
Wij hebben ondertussen met de leden en het hoofd van de gangster-bende kennis
gemaakt. Hierbij treft al dadelijk de eigenaardige wending, welke de romantiek van
den schrijver bij haar nieuwe werkwijze heeft genomen: niet in een idealiserende
maar juist in een ontnuchterende weergeving van de werkelijkheid uit zij zich, en de
eigenlijke romantische spot zit in de sarcastische constructie der zich afspelende
feiten, welke ingaat tegen conventionele verwachtingen en opvattingen. Deze
gangsters zijn in hun soort eigenlijk burgerlijk-fatsoenlijke lieden, die zo mogelijk
tot het uiterste alle bloedvergieten schuwen en hun beroep als elk ander beschouwen.
De leider, Tom, is chemicus. Hij is een helder zakenman, zonder pathos, met veel
hersens, onverschrokken, koud en doortastend, en behoudens zijn gebrek aan moraal
- of wellicht juist mede daardoor - het type van den gewonen modernen mens. Zijn
jeugd wordt ons in extenso meegedeeld, om duidelijk te maken dat hij met fatale
noodzakelijkheid tot dit bedrijf van bendeleider moest komen. De baby van den heer
Gravy - dat is de naam van den rijkaard - is eerst ondergebracht in het afgelegen
buitenhuisje der vriendin van een der gangsters, die zelf pas een levenloos kindje ter
wereld gebracht heeft en den gestolen boreling dus zogen kan. Maar op den duur
lijkt het den heren te gevaarlijk, een vrouw in dit geval te betrekken, en de lieve
Gravy junior wordt haar weer afgenomen - met geweld, want zij had zich fanatiek
aan hem gehecht.
Tom heeft een buitenhuis dat door een oudere nicht, die van den onwettigen kant
van zijn dubbelleven geen vermoeden heeft, wordt bestierd. Daar brengt hij, een
schuldig verleden voorwendend, den kleinen Tommy, zoals het kind nu genoemd
wordt, onder. Tom, ziende met hoeveel toewijding het wordt verzorgd en onder hoe
liefderijke koestering het opgroeit, doet geen verdere moeite, het den ouders terug
te bezorgen, en nu begint de zotste idylle die men zich denken kan. Tommy, die niet
beter weet of hij is bij zijn vader en moeder, is gelukkig en dat zijn de beide anderen
ook. Tom, de ‘vader’, raakt op zijn retour en gaat hoe langer hoe meer op in het
familieleven. De fut is er bij hem uit, de ontvoerings-zaak heeft hem aangepakt; hij
wordt bangelijk, verliest zijn geheugen en heeft geen initiatief meer. Zo laat hij zijn
‘gang’ verlopen, en maakt zich allengs van alles los, wat met de onderwereld
samenhangt.
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De ironische geestigheid van den opzet van dit werk komt vooral tot uiting in de
karakteristiek fantaisistische, de speelse, onrealistische en bij uitstek litteraire
kunstmatigheid, waarmede hij is geconstrueerd. Parallel met den opgang of
reclassering van Tom gaat de neergang of declassering van den echten vader, den
ongelukkigen heer Gravy. Zijn zenuwen zijn door het gebeurde ondermijnd, zijn
huwelijksleven is verwoest, zijn intiemste geheimen zijn sensationele krantenwaar
geworden. Hij verliest zijn geld, raakt aan de morphine verslaafd, en in een kroeg
van het gangsters-milieu wordt hij door de anderen niet zonder leedvermaak met den
braaf geworden Tom, die daar toevallig vertoeft, in kennis gebracht.
Tom geeft dit een groten psychischen schok. Ondanks zichzelf dringt hij er bij
Gravy op aan, mee te gaan om op zijn landhuis te logeren. Gravy stemt onverschillig
toe; hij is erkentelijk voor het gesoigneerde diner, maar - ontluistering alweer van
de gangbare cliché-romantiek - voor Tommy heeft hij niet de minste belangstelling.
‘Hij lijkt op zijn vader, vind ik’, zegt hij. Deze ontkenning van de ‘stem des bloeds’
herinnert aan een stukje in één bedrijf van Rachilde, dat op andere manier een
dergelijke ontkenning poneerde.
Na tafel gaat de gast weg.
‘Tom deed hem uitgeleide. Hij wandelde met hem een eindweegs op door den
schemerenden avond. De velden geurden. Zware dauwwolken dampten hun tegemoet.
Zwijgend liepen zij naast elkaar voort.
De maan verscheen duidelijker en duidelijker in de kleurlooze lucht. Toen overviel
Tom de nijpende behoefte om te spreken. De klaarheid om hem heen scheen geen
valsch spel meer te dulden. Hij hield zijn metgezel plotseling staande.
- Nu heb je het zelf gezien. Het kind leeft en maakt het wel, zei hij met de stem,
die hij voor het uitbrengen van zijn verslag viermaal gebezigd had. (Bij de anonyme
telefonische mededelingen over de ontvoerde baby. - V.E.v.V.)
Mr. Gravy stond hoog op het smalle pad. Hij verroerde zich niet, alleen maar een
steenen beeld stond daar in de grijze schemering.
Tom beefde over al zijn leden. Het spel lag open op tafel: hij durfde zich niet
verroeren. Gespannen staarde hij naar het bleeke gelaat van den vader.
- Kom, zei Gravy bijna onhoorbaar, laat mij maar gaan. Ik zal het zelf wel vinden.
Doe geen moeite meer.
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Eenzaam liep hij verder en verdween in den avond.
Lang keek Tom nog het donkere, verlaten pad langs, tot hij zich koud voelde
worden van het vocht.
Met groote, zware voeten klom hij eindelijk naar huis terug.’
Een Kind van Uncle Sam is in beknopten, en met weinig woorden zeer beeldenden
stijl geschreven; te prijzen valt de korte en knappe karaktertekening, welke ook de
bijfiguren doet leven. Reeds op de eerste pagina blijkt Kelk's plastisch vermogen:
‘Het weer is warm en blinkend’. ‘Met een snelle glans gaat de kamerdeur open.’
Ik zei reeds, dat niet de stijl op zichzelf, maar de samenstelling der voorvallen het
humoristische in het verhaal uitmaakt. Een Uitzondering is de aanvang van het 12e
hoofdstuk, waar klaarblijkelijk de auteur, zijn eigen stof ironiserend, met een
knipoogje de schrijfwijze van den klassieken drakerigen colportageroman parodieert:
‘Wie was toch die Tom met zijn chemisch laboratorium in die Stille straat? Wat
deed hij met het geld van mr. Gravy en met het kind en waarom volgde hij, om fortuin
te maken, zulke vreemde wegen? Hoe kwam hij verzeild in het gezelschap van Bruce
den zakkenroller, Louis den struikroover en James den gentlemanbandiet? En hoe
ging het hem verder? Was hij gelukkig met het fortuin, dat hij door afpersing verkreeg,
voelde hij berouw over zijn daad? Ondernam hij nieuwe misdaden?’
Deze novelle van Kelk is voor den goeden verstaander een kostelijk amusement
van hoog litterair gehalte.
1934; 1936
C.J. Kelk, Baccarat. Een Episode uit de Zestiger Jaren. Amsterdam Mechelen, De
Spieghel - Het Kompas, 1934
C.J. Kelk, Variatie op het thema vrouw. De Uilenreeks no. 10. Amsterdam, Bigot
en Van Rossum.
C.J. Kelk, Een kind van Uncle Sam. Amsterdam, Bigot en Van Rossum.

Jan Campert's eenvoud
Campert, die de fijn muzikale, gevoelige aan Weruméus Buning's poëzie enigszins
verwante bundels Verzen (1925), De Bron (1927) en Het Verliefde Lied (1928) in
het licht gaf, was na Marsman, Slauerhoff, Den Doolaard, Theun de Vries, Du Perron,
Kelk de laatste der jongere Nederlandse dichters, die zich aan den roman bezondigde.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

47
Dit ‘bezondigde’ is overigens niet onheus bedoeld. De ontwikkeling van de
persoonlijke gevoelsuitstorting naar het tot anderen mededelend spreken was slechts
een uiting van de sociale en culturele ontwikkeling, die de veranderde tijd meebracht.
Bij den dichter Campert viel zij bovendien nog samen met individuele
omstandigheden: den overgang naar de journalistieke loopbaan.
Litterair is de sprong van het gedicht naar den roman niet gering. Het in rhythmisch
gebonden vorm aanduiden, synthetisch of althans elliptisch, van innerlijke
aandoeningen is wel in den grond verschillend van het consequent ontvouwen van
een, explicite, verhalend geheel. Een meer samengesteld beeld van in de buitenwereld
waargenomen mensen en dingen en gebeurtenissen moet voldoende duidelijke en
voltooide gestalte verkrijgen. Met het, vaak kryptische, door bijkans magische
taalbezweringen uit introspectieve zielsdiepten opgeroepen, in metrisch geheimschrift
tot stand komend verband met enkele gelijkgezinden is het gedaan. Daarvoor moet
nu een aan ieder naïevelijk gemeenzame werkelijkheid helder en doorzichtig voor
den lezer overgeschapen worden tot herkende tastbaarheid.
Met dien niet ongevaarlijken sprong is Jan Campert niet slecht terechtgekomen.
Een recordsprong is het wellicht nog niet, maar het is al veel dat hij, anders dan
sommige anderen, neerkomend op zijn voeten is blijven staan en niet omgetuimeld.
Dat hij door zijn journalistiek werk, dat immers kijken, kijken en nog eens kijken
vereist, hiertoe, gelijk opgemerkt, was voorbereid, is hem stellig te stade gekomen.
De titel van zijn eersten roman Die in het Donker is ontleend aan het bekende
Haifisch-lied uit de Dreigroschenoper van Brecht en Weill:
Denn die Einen sind im Dunkeln
und die Andern sind im Licht
und man siehet die im Lichte
die im Dunkeln sieht man nicht.

Het is de geschiedenis van een maatschappelijken ondergang, tegen den achtergrond
van de wereld dier talloze andere door de samenleving uitgestoten en onherroepelijk
tot misdaad vervallenen. Geheel de bonte wereld van den beweeglijken zelfkant der
samenleving wordt ons beschreven. Niet op de wijze der uitvoerige schildering, maar
in het snellere tempo van thans.
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Vraagt men, of het zin had na de werken van Brusse, Pauwels, De Nève, deze
onderwereld opnieuw uit te beelden, dan mag het antwoord gerust bevestigend luiden.
De persoonlijke toevoeging aan dit onderwerp door Campert, die met
bewonderenswaardige kennis van zaken schrijft, is de onpartijdigheid en nuchterheid
van zijn blik, die elken zweem van romantiek, alle sentimentaliteit en alle idealisering
vermijdt, en toch door zijn verbeelding, zijn leven-scheppen, zulke moralistische
overwegingen, als bij het alledaagse bewustzijn behoren met ruimen geest weet te
bannen.
Wat hij te zeggen heeft, zegt de schrijver eenvoudig en goed, zonder enige
mooidoenerij. Een enkelen keer is zijn taal zelfs wel eens te haastig en slordig. (‘Een...
naamloze reeks, weggedoken in hun jassen...’, ‘lekkende zolen’.) Maar over het
algemeen is zijn stijl doeltreffend. Levendig en pretentieloos. Maar niet strak, niet
als eenheid volgehouden. Opmerkingen van algemenen aard, al zijn zij schaars,
onderbreken soms humoristisch of licht ironisch de uitbeelding der verhaalstof. Het
psychologisch wel juiste, maar allerminst verdiepte der geschetste - dat is het juiste
woord - karakters zou eerst door felste spanning of een gedrongener, althans
oorspronkelijker stijl gerechtvaardigd zijn. De, overigens op grondige ervaring
berustende schildering der milieu's van misdaad en prostitutie - altijd en overal gingen
deze twee werelden samen - behoudt nu een element van reportage. Ik noemde
hierboven Brusse. Ziet men af van de uitgebreider compositie, die reeds om materie
en omvang een roman moet meebrengen, ziet men ook af van den uiteraard veel
naturalistischer schrijftrant van den oudere, dan zou men Campert's boek met een
zeer uitgedijd Onder de Menschen kunnen vergelijken.
Het is een hartelijk en een mannelijk boek, dat zonder overgevoeligheid,
grootspraak of vals effectbejag, maar toch ook zonder gewilde, quasi objectieve,
nuchtere emotieloosheid een bonte wereld van navrante ellende voor onze ogen
oproept. Ja, deze niet alledaagse verdienste heeft het, dat het zeer gevoelig is en
niettemin zeer ingehouden van gevoel.
Over Wier, den tweeden roman van Campert, is het zeer moeilijk tot een oordeel te
komen, daar zijn kwaliteiten zozeer in het werk verzonken, opgenomen, zo weinig
aan de oppervlakte liggen - hetgeen overigens op zichzelf misschien reeds een
verdienste en, in deze mate, zelfs iets zeer bijzonders mag heten. Als
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litterair werk is Wier de triomf van het gewone. Niet - ik haast mij het eraan toe te
voegen - in den zin van het middelmatige. Maar alles is hier rustig, geduldig en met
grote aandacht weergegeven, bezadigd, eenvoudig, ernstig, nuchter en conscientieus.
Niet oppervlakkig en ook niet opzettelijk diepzinnig -: gewoon; zoals wij allen deze
dingen zouden zien en bezien, als we ze zo lang, goed en van nabij hadden kunnen
gadeslaan als de schrijver.
Men denke niet dat in deze ‘gewoonheid’, welke voor den beoordelaar een
kenschets van dezen roman zo moeilijk maakt, ook maar iets gelegen is dat tot
afkeuring of misprijzen noopt. Vooral in onzen tijd is zulk ‘gewoon’ werk zeer...
ongewoon, is het een grote zeldzaamheid dat een jong auteur, nog wel van huis uit
een dichter, zulk een gezond, normaal evenwichtig boek schrijft, dat toch nergens
naar het banale neigt.
Met Campert's eersten roman heeft deze tweede gemeen dat hij een afgesloten
wereld, een zeer speciaal gebied der samenleving beschrijft, zeer ontoegankelijk
voor buitenstaanders, en waarin men niet opgenomen wordt zo men er reeds niet
enigszins deel van uitmaakt. Als journalist, ook op criminalistisch gebied, was het
Campert door zijn ruime, onconventionele, begrijpende, hartelijke menselijkheid
mogelijk, allen afstand overbruggend door de leden der ‘onderwereld’ als een der
hunnen te worden aanvaard, niet in Querido'se vermommingen maar in werkelijkheid.
Zo werd het hem mogelijk zijn eersten roman in deze wereld te laten spelen. Zijn
Wier speelt in een alweer even ontoegankelijke en voor vreemden hermetisch
afgesloten wereld: die der Walcherse boeren. Hier was de schrijver echter als kind
thuis, en als Zeeuw had hij het congeniale begrip, nodig om deze zwijgende, stugge,
gesloten naturen te doorschouwen. De dorpen, de streek, de mensen welke in het
boek voorkomen heeft hij als kind en in zijn jongelingsjaren als zijn eigen, natuurlijke
omgeving en milieu om zich heen gehad:
Campert heeft zelf de harde nuchterheid van den Zeeuw (welke een zekeren hang
naar het mystische niet uitsluit). Daarom mist zijn toon die vertedering, die innige
intimiteit, welke een auteur zo vaak vindt als hij beelden uit zijn kindsheid oproept.
Waarschijnlijk heeft Wier daarbij gewonnen. Een roman mag nu eenmaal niet te
lyrisch zijn of, om het juister te stellen: lyriek is een dreigend gevaar voor de waarde
van een roman als zodanig. Campert heeft zijn gegeven met de stille maar door geen
overmatige gevoeligheid vervalste aandacht uitgewerkt, Waarin
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zich een verwantschap uitte met de mensen, die hij uitbeeldde; dit moet zijn boek
zeer ten goede zijn gekomen. Ook de natuur van het Zeeuwse landschap en het aspect
der zee hebben voor hem een zo grote vertrouwdheid, dat hij ze schijnbaar zonder
moeite en in hun essentieelste trekken voor den lezer vermocht op te roepen.
Dit proza is kernachtig en beheerst, zonder enige opzettelijkheid, doeltreffend en
vrij van mode-invloed. Men denkt nergens aan de techniek, zij lijkt - en dit pleit voor
des schrijvers grote kundigheid - hier opgeheven. In het genre boerenroman (maar
is zulk een onderscheiding naar de stof niet iets al te uiterlijk?) is Wier noch met het
beeldende naturalisme van Streuvels of het psychologische van Buysse of Toussaint
te vergelijken noch met het postnaturalistisch stemmingswerk van De Man of Coolen,
noch met de moderne expressiviteit van Walschap of - minder verdiept - Elisabeth
Augustin.
De beknoptheid van stijl is minder op de spits gedreven dan bij den diepzinnigen,
den psychologisch genuanceerden en toch zo synthetischen Walschap; het aan
Permeke verwante visioenairhelderziende en het smetteloze meesterschap over stijl
en taal van een der grootste levende romanciers van ons taalgebied konden uiteraard
door Campert niet worden overtroffen. Het korte rhythme, de als in een
muurschildering gelijkmatige eenvormigheid van Elisabeth Augustin's Uitgestootene
vindt men in Wier evenmin. Maar wel heeft Jan Campert met deze beide auteurs den
scherpen, genadelozen, onwekelijken werkelijkheidszin gemeen. Zijn boek, in
schrijfwijze levendiger en minder strak, grijpt, met volkomen verwezenlijking van
de intentie, een stuk werkelijkheid aan en toont dit den lezer zo, dat het alzijdig
zichtbaar wordt. De diepste zielsgeheimenissen mogen, anders dan bij Walschap,
verborgen blijven: de rustige, harmonische, normaal reagerende toeschouwer ontwaart
deze in het leven-zelf toch ook niet zo aanstonds, zodat de ‘levensechtheid’ van den
roman hierbij slechts kan winnen. Doordat de materie zo feilloos beheerst en daardoor
zo volledig en zonder restant werd verwerkt, grenst Wier dan ook minder aan de
journalistiek dan Die in het Donker nog deed.
Men voelt in dit sterke boek dan ook niet een strijd ter beheersing en omvaming
der stof; het kon er des te harmonischer door worden. Ook het kalme tempo is in
overeenstemming met het onderwerp. Primitieve ruwheid in veel van het
samenweefsel van deze karakters en deze handeling is als iets zo vanzelfspre-
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kends ervaren, is in de natuurlijkheid van den opzet en het kader zozeer opgevangen,
dat van Wier, hoezeer ons vaak de duisterheid dezer levens beklemt, in zijn geheel
toch geen neerdrukkende, sombere werking uitgaat.
Het vernuft, het intellect neemt in dit werk ook niet die preponderante plaats in,
welke het in zoveel moderne litteratuur heeft (in ons land vooral bij Bordewijk en,
heel anders weer, bij Vestdijk). Hierdoor moge Wier in indringend vermogen bij vele
romans van jongeren achterblijven, er staat ongetwijfeld deze winst tegenover dat
het zuiver-beeldend vermogen, en het invoegen van den mens in het verband met de
natuur, daar ten zeerste mee gebaat waren, en ook dat de roman er minder de - altijd
vergankelijke - typische litteraire tijdskenmerken door vertoont.
Zuiver, sterk, eenvoudig, natuurlijk - zijn dat nog eigenschappen die door den
minnaar van hedendaagse litteratuur op prijs worden gesteld? Wij mogen het hopen,
al zou men de neiging kunnen hebben, er langzamerhand aan te gaan twijfelen. Deze
roman is voorts in zover een vooruitgang op Die in het Donker, dat de toon meer
volgehouden, de stijl veel meer gezuiverd van slordigheden is.
Men heeft bij het lezen van Campert's werk het stellige gevoel, dat, al maakt hij
geen enkele litteraire traditie kapot, het schrijven van proza voor hem niet een
‘litteraire’ occupatie maar een ‘vanzelf’ zich voordoende menselijke levensuiting is.
En mogen wij wel verlangen dat dit zeer afzonderlijke verschijnsel in onze letteren
in dit opzicht (door bewuster modern stijlstreven, verdiepter psychologie,
geprononceerder sociale ideeën of levensbeschouwing of wat dan ook) van karakter
zou veranderen?
Wij zijn dankbaar voor dit mooie, gezonde, krachtige boek en zullen blij zijn als
Jan Campert blijft die hij is. Het is een belangrijk werk omdat het zo natuurlijk en
sterk is, en om de wereld die het ons doet zien. Het is een aanwinst voor ons proza.
Wier is een roman die door tallozen meegeleefd kan worden, die door geen uiterlijke
actualiteit aan het jaar 1935 verbonden zal blijven. Het is van een zuiverheid,
kundigheid en openheid waarin men van veel experimenten - hoe nuttig en interessant
ook - en van veel geforceerds uitrust. Het is geslaagd, en wij wensen den jongen,
geduldigen, zich zijn vermogens bewusten, eerlijk werkenden schrijver met dit
welslagen geluk en een verdiend succes.
Negen jaar na Het verliefde Lied gaf Campert zijn vierden ver-
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zenbundel Verwilderd Landschap uit. Van deze lange tussenpoze draagt hij de
duidelijke sporen: aan den enen kant vindt men tal van gedichten waaruit de
samenhang met die vroegere perioden nog zichtbaar spreekt, aan den anderen is een
renovatie onmiskenbaar. O, geen ingrijpende of baanbrekende. Zij is vooral van
technischen aard: bij meerdere rijpheid en wijsheid, is de beschouwelijke, mijmerzieke
natuur van den dichter zichzelf gelijk gebleven; het zo vaak korte, veelal viervoetige
metrum van Het Verliefde Lied en De Bron heeft zich echter uitgebreid tot een
zwaarder, langzamer breder bezonken maatgang. Dat Verwilderd Landschap gedichten
uit zo vele en verschillende jaren bevat, maakt inmiddels algemene conclusies
moeilijk. Wilde men den dichter alleen naar zijn tegenwoordigen staat richten dan
zou men, naar de verzen die een nieuw gevoel uitdrukken, - een oud gevoel wel te
verstaan, maar door nieuwe omstandigheden, een nieuwe geliefde, opgewekt - ook
een gewijzigde uitdrukking tot uitgangspunt moeten nemen. Want die verzen zijn
exact concreter, doorzichtiger gebouwd, scherper omgrensd. En dat is een gelukkig
teken voor zijn verdere ontwikkeling, want een beveiliging tegen de gevaarlijke
zijden van zijn aanleg.
Die ontegenzeglijk echt poëtische aanleg is er een voor welken de dichtkunst,
zonder zich met wijsgerige problemen of kwellende transcendentale vragen af te
tobben, volgens het woord van Maurice Magre is ‘de la douceur, que l'on distille en
petites gouttes’. Zijn gevoelens draaien zich alleen om de elementairste menselijke
gemoeds-gegevens: liefde, leven, dood en de emoties die hen begeleiden: angst,
troostbehoefte, gelukshonger. Zo is Campert in wezen de romantische dichter der
lijdzame overgave aan wat het dreigend - vooral van de eigen, altijd destructieve
natuur uit dreigend - leven geeft en neemt. Het tegendeel van wat de harde
mathematiek der meer absoluut gerichte poëzie zoekt. Men heeft, na zijn vorige
bundels, nog altijd den van stemming kwetsbaar mistroostigen, ietwat neerslachtig
berustenden, maar gemakkelijk troost vindenden dichter van het ‘klein geluk’ in hem
te zien.
En dit dan was het gevaar van zijn aanleg: dat hij hierdoor de man werd, die zonder
heldere voorstellingen in vormeloos losse, vrije en vage verwoordingen een diep,
naamloos en nauw uitspreekbaar gevoelsleven haastig maar hardnekkig, en steeds
weer, trachtte te benaderen. Secundair, aarzelend en tastend bleek dit streven, want
de zuiverheid van de emotie moest on-
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geschonden blijven; deze immers was naar binnen gericht, verborgen, en schroomde
dus een meer Parnassijns gebeeldhouwde, grotere strakheid en omgrensdheid.
De stromende emotionele volheid, die het eerste is in deze poëzie, en die al te
gemakkelijk (dit woord in dubbelen zin!) den vorm overspoelt, vindt voor die
vlottende onzekerheid haar enig tegenwicht, haar nodigste vastheid en gebondenheid,
eerder dan in rhythmische gestrengheid in rhythmische muzikaliteit, anders gezegd
in de eenheid van een toon, die den dichter het meest eigen is. Hij is zijn eigenheid.
C'est le ton qui fait la musique - maar niet het wijsje. Men heeft Campert, vroeger
en ook naar aanleiding van dezen bundel, epigonisme verweten. Inderdaad vindt men
vele motieven, beelden, woordconventies en ook wel rhythmische wendingen, door
de generatie van '10 in zwang gekomen, in zijn werk terug. Maar ik wil daar vandaag
niet in treden. Het vraagstuk van navolging en ontlening is zo veelomvattend, dat
het op zichzelf een afzonderlijke studie zou vereisen, het te behandelen. Vestdijk
schreef hier over, naar aanleiding van Van Geuns. Binnendijk schreef over Verwilderd
Landschap een heel requisitoir met verwijzing naar talrijke onoorspronkelijkheden,
welke men gemakkelijk zou kunnen aanvullen. Ik zelf schreef uitvoerig over de
kwestie der poëtische originaliteit, naar aanleiding van... Binnendijk. Ik ben het
oneens met Du Perron en Ter Braak, dat hier de maatstaf voor de waarde van
gedichten wordt gevonden (wie zal zeggen, hoe gering de originaliteit van Homerus
was?). Ik wil echter het debat, waarbij ik Marsman aan mijn zijde had, niet heropenen,
en stel alleen vast dat dit mij een verkeerd uitgangspunt lijkt om poëzie als van
Campert te benaderen.
Want, gelijk gezegd, de toon is voor deze het meest karakteristiek. En poëtische
toon is iets onvatbaars, niet uit motieven, beelden, woordvormingen of stijlfiguren
te reconstrueren. De poëzie van Campert drijft geheel op den toon. Een volkomen
àf, gaaf en vlekkeloos gedicht zal op deze wijze zelden ontstaan; alleen wanneer het
evenwicht tussen dien toon en de overige vormelementen geheel slaagt. Maar waar
de toon de betekenis dezer verzen in wezen uitmaakt, zijn de formele feilen die, ik
erken het, veelal niet gering zijn, hier over het algemeen daarin opgenomen en
meegedragen, en zo als het ware geneutraliseerd. Dit werd mogelijk doordat Campert's
gedichten in den regel meer emotioneel dan sensitief zijn.
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Een sonnet als dat, hetwelk Verwilderd Landschap opent, De Hovenier, is in dit
opzicht karakteristiek om de openbrekende ontroering der terzinen na de voorbereiding
der zwakke inleidende kwatrijnen. In Een Kind vindt men eenzelfde verschijnsel.
Een spoor van de vernieuwing, waarop ik hierboven doelde, is een in het voorafgaand
dicht-oeuvre van Campert nergens voorkomend element van huiselijk
redeneerzuchtige mededeling, hoogst merkwaardig in een zo op den aesthetischen
klank gerichte poëzie. Het moet een modernistisch ‘parlando’ voorstellen, dat in den
grond dezen van den aanvang af in aanleg en essentie overwegend melodischen
dichter toch niet kan liggen, die als romancier nuchter genoeg is maar zijn verzen
altijd uit den de realiteit stylerenden opzwaai ener gevoelsverheffing schreef. Ik denk
hier aan verzen als deze uit het gedicht Voorjaar:
Ik meen, hieraan kan toch geen sterveling ontkomen,
Men kan zich daaromtrent bezwaarlijk meer vergissen.

of den aanvangsregel van De Tweede Droom:
Ik ben een-en-dertig jaar. De zomer is volkomen,

die bij mij, waarom weet ik niet, associaties wakker roept met
'k Ben Brahman. Maar we zitten zonder meid.

Aardig is het effect van deze manier overigens in de slotregels van het ook verder
voortreffelijke Tegen Den Avond:
Wie zijn hart zoo slordig beheert
vindt een nooit meer te delgen schuld.

Maar, hoewel misschien een nieuwen Campert aankondigend, karakteristiek voor
den dichter zijn zulke uitdrukkingswijzen nog niet. Dat karakteristieke vindt men
b.v. veeleer in het tweede gedeelte (aanvangend ‘Seizoenen komen -’) van In Een
Klein Dorp, waar de wat conventionele wijsheid van visie en gedachtengang verder
worden veredeld door haar goudbad in den toon. Dien echten Campert-toon, die
elegisch is, week en stil, met zijn herhalingen, hervattingen; de gelatenheid van de
spraak der beelden; de rhythmische beweging die los en ruim en schuifelend is en
lang van adem.
Ook het omvangrijke November heeft sterk dezen toon. In het vers
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er was een mond gekust en duizend maal gekust,

herkent men weer eens het typische accent van deze stem in het even eruptief,
stralend-felle opleven van het geluid uit het eenzelvig geruis van zijn dromerig
prevelen.
In Geef Haar Een Ster en in Op Een Balcon is het rhythme, ofschoon nog steeds
niet vastgebondener of harder, toch in een ruimer gedragen uitloop verstevigd, en
ontdaan van den overvloed der voortdurende enjambementen. Het is verzwaard.
Vooral Op Een Balcon is aldus een der hoogtepunten van dezen bundel geworden.
Strenger en zuiverder werd inmiddels de maatgang dezer verzen niet. Dit hangt,
ik wees er reeds op, samen met Campert's geïntroverteerd emotioneel uitgangspunt
en zijn secundaire, benaderende werkwijze, welke hem ook een soort haperende,
onverschillige slordigheid en slapheid van vorm ingeeft. Deze is het, welke hem b.v.
in het overigens zo treffende Liaison 1 met den Nijhoviaansen dialoog, tot driemaal
toe, dicht opeen, en niet opzettelijk, het woord handen doet schrijven.
Maar wat doet dit alles ertoe? Er is die toon, dien men niet omschrijven kan en
waarvan men houden moet om haar goed te beluisteren. Ik voor mij houd ervan. En
dat doet de tekortkomingen dezer poëzie geringer schijnen.
Hoewel ik eigenlijk bezwaren heb tegen de willekeur van een dergelijk, mede uit
publicistische overwegingen gekozen citaat, dat altijd een onvolledig beeld geeft,
wil ik tot slot een enkel gedicht in zijn geheel overnemen. Het is getiteld
Winternamiddag.
Gekomen aan de grens van deze jaren
zie ik wat werd bereikt en wend mij af.
Wat zou ik van dit alles nog bewaren
waar het alleen een laffen nasmaak gaf.
Zóó weinig weegt 't vergankelijk verleden
dat ik het zonder aarzelen achterlaat.
Wat eenmaal toch hartstochtlijk werd beleden
Bezwijkt voor dit verrukkelijk verraad.
De winterdag wijkt van de breede ruiten;
een somber licht wordt allengs uitgestort
over het vroon en 't grauwe duin daarbuiten,
waar straks de avond onherroepelijk wordt.
En in dit duister liggen wij tezamen
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in een zoo diep verwonderen gebed,
een zwijgen, niet te noemen meer met name,
uit het luidruchtig dagbestaan gered.

1934; 1937
Jan Campert, Die in het Donker... 's-Gravenhage, H.P. Leopold's Uitg.-Mij., 1934
Jan Campert, Wier. Den Haag, H.P. Leopold's Uitg.-Mij., 1935
Jan Campert, Verwilderd Landschap. Gedichten. 's-Gravenhage, H.P. Leopold's
U.M., 1936

Zo zijn onze (drie) manieren
De meeste uitingen van de hedendaagse letteren geven niet veel ontledende
karakterbeschouwing welker oogmerk een dieper van binnen uit benaderen van
menselijk zieleleven is. Zijn zijn dus noch naturalistisch noch psychologisch te
noemen: haar streven sluit aan bij het hedendaagse in den litteratuurstijl, vrij van
kunstige detailschildering, spheer, stemming en analyse. De mensen, feiten en
gebeurtenissen laat deze stijl onopgesmukt, naakt, documenterend-nuchter voor
zichzelf spreken.
In de schilderkunst heeft deze stroming een zo groot mogelijken, van de
gebruikelijke technische agrementen ontdanen eenvoud opgeleverd. Dit terugbrengen
tot objectiviteit van de interpreterende uitbeelding ten einde het onderwerp op zichzelf
expressie te doen zijn, heeft niet bij uitstek tot een droog of dor procédé geleid, in
het algemeen, doch soms integendeel beklemmende effecten bereikt van groot
suggestief vermogen. In de letteren deed de drang tot versobering naar het onbewogen
opsommend karakter der oude kronieken teruggrijpen, terwijl tevens de journalistieke
reportage, eertijds (in de naturalistische periode) door de litteratuur verrijkt, thans
aan deze zijn tol terug betaalde en haar veelal verrijkend bevruchtte, evenals de film
- het journaal vooral - dit deed. Het feitelijke bracht weder het dynamische met zich
mee, en (welke nieuwe kunstschool is geheel nieuw?) gelijk in de tijden der Romantiek
kregen de gebeurtenissen, de handeling, de intrigue - men herleze eens met hoe
soevereine geringschatting Tachtig over deze zaken oordeelde - opnieuw belang, en
een betekenis om zichzelf.
Weinig dingen zijn curieuzer dan den enorm snellen ontwikkelingsgang van cultuur
en mensengeest aan de litteraire stijlver-
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schillen van slechts vier decenniën na te gaan. Laat mij eens drie verschillende fictieve
voorbeelden geven, resp. in den impressionnistischen, psychologischen en modern
zakelijken stijl. Ik neem een geval van een man, die aan een gracht te hengelen staat,
in driemaal één zin ‘à la manière de’. Arij Prins zou omstreeks 1890 iets als het
volgende van dien zin hebben gemaakt. ‘Het grachte-nat, dat grauw-blank onder lage
lucht waarin onstaag wolk-geschicht, ten voeten uit in spiegeling de donkre klad
kaatsen van 't manne-beeld, waar vleug van groenen weerschijn van het kroos nog
paarser 't doffe bruin des mantels maken, dewelke van een weke en oude stof in wijde
plooien langs het zijwaarts weggebogen lijf, dat onbeweeglijk en gespannen, uitlopend
in de hand die hengel tillen, waarlangs uit moeden zorg-doorgroefden kop fel-turend
vreemd als staalflitsen de ogen, gelijk een oud rondas wel dat verweerd maar nog
vol blikker-licht.’
Omstreeks 1915 zou deze zin, door Marcel Proust in de eenzaamheid van zijn
Parijse ziekenkamer neergeschreven, er vertaald aldus hebben uitgezien: ‘Terwijl de
man voorover gebogen over het water zijn ogen op den dobber hield gevestigd, waren
zijn zintuigen als het ware verdeeld en afzonderlijk werkzaam, want zijn oren namen
vaag de droefgeestige stadsgeruchten op, zijn linkerhand streelde half aarzelend langs
de vochtige koelheid der stenen brugleuning, hij proefde op zijn tong de laatste resten
van een stuk drop, een twijfelachtige lekkernij, waar hij, sinds de onenigheid bij
Eveline's laatste bezoek hem het te vele roken had doen opgeven, niet meer buiten
kon; zijn neus echter snoof dien wrangen, vagen, ondefinieerbaren geur in, die op
sommige herfstdagen uit den Singel opstijgt, en hij was zichzelf er niet van bewust
dat het juist dezen geur was die zijn geest over tijd en afstand deed terug-ijlen naar
dien kleinen bij-vijver in het Park, waar hij op zonnige ochtenden aan de open plek
in het bos en onder toezicht van mejuffrouw Germaine naar hartelust krijgertje en
verstoppertje speelde met de kleine Yvette, die toen evenals hij nog slechts vijf jaren
oud was, en waarvan de lange, rosse, met blauwe linten bijeengehouden vlechten
hem thans ineens als diepste, levendste werkelijkheid na al die jaren weder
overduidelijk voor ogen stonden, Yvette die hem dat later nooit meer teruggevonden,
ongekende geluksgevoel voor het eerst had doen beleven, toen ze hem een keer, dat
juffrouw Germaine op een bank was ingedommeld, meegetrokken had tot achter het
standbeeld van
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Tollens en hem daar in het oor had gefluisterd dat hij een lieverd was, dat zijn
matrozenblouse veel chiquer stond dan van neef Albert, en dat ze later als hij
politie-agent was geworden samen zouden trouwen’.
En nu onze zakelijke tijdgenoot: ‘Piet Jansen liet zich door de opmerkingen der
straatjongens rondom hem niet afleiden maar speurde met aandacht of er nog geen
beweging in den dobber kwam, bedenkend dat de drie armzalige bliekjes die hij nu
in die vijf uur had opgehaald, onvoldoende zouden zijn, zodat Cootje en Annemarietje
alweer hongerig naar bed zouden moeten - maar slechts 110.070 inwoners der stad,
dus nog geen vijfde der bevolking, krijgt voldoende vitaminen binnen, naar het
gemiddelde der laatste vier jaren gerekend -; en toch kon hij nog maar een uurtje
blijven vissen, anders zou zijn moeder niet langer op de kinderen kunnen passen; en
op ditzelfde moment liepen te Scheveningen achter elkaar 2 loggers binnen vol met
onverkoopbare haring, waardoor de marktprijzen voor die week weer een half percent
achteruitliepen; de winkel waar de hengel was gekocht, 6 dagen geleden, begon dien
middag een groten uitverkoop; op het ogenblik dat zijn moeder, ongerust geworden,
op de klok keek en bemerkte dat deze stilstond, wendde een vierde bliek, door het
geknars van een in de bocht voorbijrijdende tram verschrikt, zich van het aas af
waarin zij bijna had gebeten en verdween weer in de diepte’.
Ik heb natuurlijk elk der drie stijlgenres flink overdreven - al was het alleen maar
omdat ik duidelijk wilde doen uitkomen, niet anders te pretenderen dan naast de
illustre originelen slechts pastiches te stellen. Toch heeft de lezer, naar ik hoop, juist
in dit chargeren den groten litterairen afstand van betrekkelijk in elkander overgaande
tijdvakken erkend. De nieuwe prozaschrijver is door zijn nergens ophef van makende
nuchtere uitdrukkingswijze ondubbelzinnig modern, al heeft een zakelijke stijl - men
denke slechts aan Tacitus, de novellen van Heinrich von Kleist of aan Lenz van
Büchner - zich ten allen tijde wel sporadisch voorgedaan. Het is met dit proza als
met de stalen meubelen: men kan er persoonlijk van houden of ze lelijk vinden,
niemand kan ontkennen dat ze als efficiënte, nauwkeurige toepassing van de functie,
die ze willen vervullen toereikend en voor hun taak berekend zijn.
Het moderne proza, wanneer het is geslaagd, is zonder pathos of poging, snel
trefbare sentimenten van deernis of vertedering te bespelen, in een mannelijke,
beknopte en diep indringende taal
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samengevat. Koel, en hier en daar zelfs humoristisch. Met een sterke
geconcentreerdheid op het essentiële die het geheel, synthetisch gezien, het gevoel
van een fatale, onafwendbare noodzakelijkheid geeft. Dit gevoel is een der
bevredigende middelen van wat de Ouden katharsis (de ‘zuivering’ door aanvaardend
begrip in de klassieke noodlotstragedies) noemden, en het vertegenwoordigt een der
elementen van schoonheid, die een werk tot een der belangrijke uitingen van den
menselijken geest maken.
1934

Een katholiek jongere
Hoewel door den aard van hun kerkelijke georganiseerdheid voor een eigen publiek
rondom eigen tijdschriften gegroepeerd, zijn de katholieke jongeren in ons land nooit
homogeen geweest. In hetzelfde geloof en de daaruit voortvloeiende
wereldbeschouwing verbonden, hebben zij litterair nimmer een typische eenheid
vermogen te vormen. De innerlijke eenheid der idee, de uiterlijke, organisatorische
eenheid van hun groepen en tijdschriften, zij stelden hen niet in staat het leven te
schenken aan een litteratuur, die dan ook litterair beschouwd de kenmerken dier
eenheid, of ook maar aparte, onderscheiden, karakteristiek jong katholieke kenmerken
in haar wezen droeg. Het valt dan ook niet te verwonderen, dat aan hun periodieken
al spoedig litterair-verwante niet-katholieke jonge auteurs hoe langer hoe vaker
gingen meewerken, en vice versa.
Een jong katholieke litteratuur ontstond dus, die, o ja, ongetwijfeld katholiek, maar
juist litterair niet specifiek katholiek bleek. Ik zal geen namen noemen om deze
stelling te staven: zij heeft veelal en tot zelfs in de betrokken kringen erkenning
gevonden, en moge buiten de discussiabele bijzonderheden der individuele
waarderingen in haar algemeenheid voorop worden gezet.
Wat is de oorzaak geweest, dat onze nieuwere letteren evenmin als een werkelijk
revolutionnair socialistische kunst een intrinsiek katholieke kunst hebben
voortgebracht? Het antwoord dringt zich op, als men den blik over de grenzen richt.
In katholieke landen, met name in Frankrijk en België, is wel degelijk een jonge
katholieke letterkunde, met eigen, haar van an-
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dere litteratuur onderscheidend karakter, ontstaan. Dat komt, doordat de katholieke
jongeren daar een katholiek-litteraire traditie vonden, die zij, vaak ten grondigste,
vernieuwden, doch op welke zij ondertussen, en ware het ook slechts in een vorm
van reactie ertegen, toch konden steunen en voortbouwen.
Zulk een traditie, zij heeft in ons land niet bestaan. Onze middeleeuwse letteren
immers droegen geen stellig Nederlands karakter; politiek noch ethnologisch vormde
zulks te dien tijde nog een begrip. Het als zodanig niet specifieke van het werk der
moderne katholieke auteurs in Nederland valt dus - en dit inzicht zal hun ongetwijfeld
aangenaam zijn geweest - niet aan ideologische doch aan zuiver letterkundige, of,
wil men het ruimer formuleren, cultuur-historische oorzaken toe te schrijven.
Op gevaar af, van in herhaling te vervallen, moet ik den ingewikkelden toestand
duidelijkheidshalve nog eens zo scherp mogelijk formuleren:
1e. Er bestaat een litteratuur van katholieke jongeren; zij is echter geen katholieke
litteratuur, althans als katholieke litteratuur niet specifiek te noemen.
2e. Zij heeft wel speciale kenmerken, daar zij immers uit een bepaalde
geestesgesteldheid voortkomt.
3e. Deze kenmerken zijn echter alleen van psychologischen aard, (den inhoud, of
zelfs het onderwerp betreffend) en in dit opzicht dan wel uiteraard katholiek.
4e. Voorzover evenwel de eigen kenmerken der in het algemeen nogal heterogene
katholieke jongerengroepen toch zuiver-litterair (dus met het accent niet op de
mentaliteit, doch op de techniek) worden beschouwd, zijn het juist weer geen specifiek
katholieke kenmerken.
5e. De oorzaak hiervan is, dat deze jongeren geen katholieke traditie vonden om
op te steunen, waarmede hier niet een geestelijke, doch een litteraire, een vormtraditie
wordt bedoeld.
Eerst nadat deze punten zijn vastgesteld kan nu de plaats der jong katholieke
letteren worden aangegeven.
Traditie is iets, dat uit het diepste wezen voortkomt, dat men als het ware onbewust
in het bloed met zich meedraagt. Conventie, zelfs in niet ongunstigen zin genomen,
is iets veel tijdelijkers, dat met den actuelen smaak en stromingen samenhangt.
Voorzover de jong katholieke groepen hier te lande wèl eigen kenmerken vertoonden
waren deze niet traditionneel maar conventionneel, gelijk dit ook met de andere
groepen het geval was.
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Van huis uit als geloofsgenoten onder den invloed der jonge Vlamingen van na den
oorlog, die op hun beurt het voetspoor van het Duitse expressionnisme volgden,
vonden zij deze conventie voornamelijk in een losser worden van de syntaxis en een
ietwat geëxalteerd op de spits gedreven vocabularium, gelijk dat toentertijd in de
Zuid-Nederlandse letteren in zwang was gekomen door - gelijk Nijhoff hen noemde
- de Moensen en Boensen. Bij dien invloed voegde zich die van Marsman en de Vrije
Bladen, welke echter minder zwaar woog, vooral in den aanvang, en dus eerst in de
tweede plaats het karakter der jong katholieke conventie heeft bepaald. Ik concludeer:
het eigene en eigenaardige dier conventie is dus, dat zij veel langer en veel
ingrijpender door het Vlaamse expressionnisme is beheerst dan die der Vrije
Bladen-groep.
Hierbij moet aangetekend worden, dat - op een enkele uitzondering als Albert
Helman na - de auteurs der jonge katholieke generatie als dichter gedebuteerd hebben,
en eerst via de poëzie tot het proza zijn gekomen. (Ook iemand als Antoon Coolen,
die zich eerst later, als reeds gevormd schrijver, bij de groepering rondom een
periodiek aansloot, blijve in dit verband buiten beschouwing.) Deze omstandigheid
heeft niet nagelaten, haar stempel op dit proza te drukken: het bleef in wezen den
vloek van zijn geboorte dragen, de erfelijke belasting met de Moens-achtige
‘überschwenglichkeiten’. Scholte noemde eens den waarachtigen prozaschrijver den
natuurlijken vijand van den dichter, die zich aan het proza nooit ongestraft vergrijpen
kan. Hoezeer is dit in het jong katholieke proza bewaarheid geworden.
Betreurenswaardige versplintering, dubbel nadelig in een zo klein taalgebied waar
met name onder de jongeren de krachten toch reeds zo versnipperd worden, heeft
het hare ertoe bijgedragen om de nieuw katholieke litteratuur een kans op eenheid
te ontnemen. Werpen wij een blik op haar tijdschriften. Het maandblad Roeping
(onder leiding van Gerard Knuvelder) was in de dertiger jaren reeds lang niet meer
overwegend litterair. De Gemeenschap, dat het grote katholieke maandschrift was
der concentratie en der reconstructie van de nieuwe krachten, onder redactie van
Anton van Duinkerken, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, A.J.D. van Oosten en
Antoon Coolen, viel uiteen in twee tijdschriften. Het ene bleef, doch thans onder
redactie van Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, J. Engelman
en A.J.D. van Oosten, den naam De
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Gemeenschap behouden. Het andere werd genaamd De Nieuwe Gemeenschap, onder
redactie van Jan Derks, A. den Doolaard, Henk Kuitenbrouwer, Albert Kuyle, Ad.
Sassen en Gabriel Smit. Ik wil hier met geen woord treden in de persoonlijke
conflicten, waarin geen spoor van principiële stellingneming is te bespeuren, en die
tot de onverkwikkelijke openbare litteraire ruzies aanleiding hebben gegeven die tot
deze mutaties hebben geleid. Ik constateer alleen hoe het gebrek aan werkelijke
eenheid ook de katholieke j ongeren, hoewel men bij hen toch een diepere
samenhorigheid dan alleen een litterair-aesthetische had mogen verwachten, het
slechte voorbeeld van de ‘middelpuntvliedende kracht’ heeft doen volgen, welke
reeds de ‘neutrale’, d.w.z. de niet-katholieke jongeren tot een melkweg van
onsamenhangend sterrengruis deed uiteenstuiven, met slechts hier en daar een vaste
kern. Als groepering der allerjongsten was er dan nog de Nijmeegse kring van Het
Venster, al noemde dit tijdschrift zich, maar ik meen, niet officieel katholiek. Uit de
om Het Venster verzamelde letterkundigen is Louis de Bourbon voortgekomen.
Ook hij heeft als dichter zijn intrede in de letteren gedaan, en vergis ik mij niet,
dan is Het Licht achter Golgotha zijn eerste prozageschrift in boekuitgave.
Het is niets dan het korte verhaal van een jongen man, die in den ik-vorm het
uiterst fragmentarische relaas doet van zijn leven, dat sinds zijn vroege kindsheid
wordt bepaald door een verlangen naar God. In vele kleine dingen van de natuur en
van zijn kinderomgeving hoort hij God roepen. Ook in het contact met zijn moeder
ervaart hij de goddelijke aanwezigheid; zijn vader haat hij. Dan wordt het kasteel
van zijn ouders verlaten; de oorlog is uitgebroken en een tijd van reizen en zwerven
vangt aan. Het vriendinnetje uit zijn dorp, al wat hem dierbaar was heeft hij moeten
achterlaten; vreemde, ruwe knapen in de stad bespotten hem; uit de vele gesprekken
der ouderen gevoelt hij den druk van den oorlog, en God lijkt nu ver. Alleen de
groeiende toenadering tot zijn moeder, die ongelukkig is maar toch blijmoedig, strekt
hem tot troost. In Nederland terug blijkt hem dat opvoeding en omgeving slechts
nietige, vergankelijke waarden vertegenwoordigen. Tien jaar later krijgt hij, een
avond aan zee, een visioen van een vrouw, dat hem weder een teken wordt van de
eenheid met God, gelijk hem dit als kind een opstijgende vogel al eens was geweest.
Hij dwaalt over de wegen tot aan zijn oud geboortehuis, door den oorlog in puin,
ontmoet een mon-
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nik bij een bos en verblijft vier jaren in een klooster. Dan zwerft hij verder; in het
Zuiden vindt hij een vrouw, Maritza, maar zij sterft. Na op een fabriek gewerkt te
hebben laat hij zich op een boot naar Port Said aanmonsteren, en vandaar, steeds
gedreven door zijn godsverlangen trekt hij te voet naar Palestina. Aan de Dode Zee,
ziek naar lichaam en ziel, heeft hij opnieuw een visioen: Christus, die boven de
wateren zweeft. Dit visioen besluit het boek.
Het treedt in De Bourbon's vertelling weer eens duidelijk aan het licht, welk een
volslagen gemis aan betekenis opzichzelf het ‘verhaaltje’ van een roman of novelle
heeft. Er is niet de minste reden waarom het hierboven geresumeerde gegeven niet
tot een prachtig kunstwerk had kunnen worden. Hier echter werd het helaas prullig
maakwerk. Denkt men aan het voortreffelijke proza, dat de jong katholieke beweging
met Helman en met Van Duinkerken en Coolen en Engelman en anderen reeds heeft
opgeleverd, dan kan men slechts verbaasd zijn over het geringe
onderscheidingsvermogen, dat dit werkje in het licht heeft doen geven. Reeds wanneer
men er den tweeden zin van gelezen heeft (‘achter den schaduw van moeder's teedere
verhalen wenkte Uw vinger’, zegt daar de verteller tot God), weet men dat voor dezen
schrijver het woord een hol geluid is en geen beeld. Deze volzin is geen lapsus, maar
zeer karakteristiek voor de wijze, waarop dit gehele geschrift is samengesteld.
Het praten over de dingen, in plaats van de dingen op enigerlei wijze zichtbaar en
tegenwoordig te maken, is de dood van de litteratuur. Waar, als in De Bourbon's
schrijfwijze, een zo weinig concreet plastische, exact geziene weergeving bestaat,
zich verliezend in de algemeenheden en afgetrokkenheden die tot het woordenarsenaal
van een bepaalde, afgesloten en in zichzelf berustende geloofswereld behoren, daar
is, in het bijzonder voor den niet-geestverwant, de enige mogelijkheid tot meeleven
gelegen in dien vorm van schoonheid, die vóór alles het menselijk waarachtige, de
trillende oprechtheid in een nauw merkbaar vibreren van de stem, in een onmiskenbaar
aan het taalgeluid hoorbare aandoening achter de uiteraard reeds overbekende, vaste
woordcomplexen verraadt. Doch dit proza blijft onbezield, voos en onschoon.
In het gedeelte dat de kinderjaren beschrijft - dit voorbeeld is weer willekeurig
gekozen en kenschetsend voor het geheel - heet het ergens: ‘Met hoeveel
morgenlijk-rein verlangen roept een klank om een hoogeren klank.’ Men trachte nu
eens, zich
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hier iets bij voor te stellen, en zal dan beseffen hoe goedkoop een auteur zich met
zulke sonore onduidelijkheden afmaakt van de werkelijke, verdiepte aandacht en
conscientieusheid, die het begin en einde van elk werkstuk van enige waarde zijn.
Een galmende uitroep als de hier geciteerde is niet dan zoetelijke zingzang, een
niets-zeggende en zelfs lelijke woordenschal, welks primitiefheid niet door
natuurlijkheid of kinderlijkheid vermooid, welks onbeholpenheid niet door
onbedorvenheid verontschuldigd wordt. Onnodig en onnozel blijft zulk een volzin
in zijn leegheid, die haar volkomen gedachteloosheid niet door enig tastbaar en levend
eigen gevoel vergoed ziet.
Want ook de meest geijkte gevoelens en denkbeelden laten zich - maar door een
talentrijk kunstenaar - nog zeggen op zulk een wijze, dat men onmiddellijk ervaart
hoezeer zij waarlijk doorleefd zijn. Doch hier is niet meer bereikt dan een gewone
tractaatjes-stijl, alleen ergerlijk veel pretentieuzer. Vrijmoedigheid, en daarbij een
gebrek aan critisch oordeel ten aanzien van eigen werk verklaren, dat de schrijver
dit werkje in druk heeft gegeven.
In een passage hoorden wij even de stem van A. Roland Holst doorklinken: ‘Zou
ik immers niet, groot en zelfstandig geworden, al wat mij hier reeds onontkomelijk
gewerd onder verfoeilijke gestalten en bleeke namen, ontvluchten in een snellen
doortocht naar die andere wereld, waar Uw handen mij wachten?’ Wat mij in dit
boekje het meest en doorlopend gehinderd heeft is, dat niets gestalte aanneemt of
omtrekt verkrijgt. Nergens een beeld, nergens een omlijnd gevoel. De onmacht van
den schrijver demonstreert zich vooral in zijn vaagheid. Veel verzwijgen is, litterair,
een grote en effectrijke kunst; maar dan moet er veel gezien, veel waargenomen, en
dus veel te verzwijgen zijn. Hier wordt niet veel verzwegen, maar weinig gezegd uit armoede. Ons diep respect voor een oprecht beleden geloof of levensbeschouwing
houdt geen waardering in voor de suikeren taal, waarin deze hier worden beleden.
Er bestaat daarvoor een goedhollands woord:
Halfzacht.
Het in 1937 verschenen werkje Vrouwen vraagt helaas niet om herziening van dit
oordeel. Ik heb hier dan ook weinig meer aan toe te voegen. Les Bourbons n'ont rien
appris et rien oublié! Vrouwen bestaat uit vijf prozastukken, waarin onder een schijn
van diepzinnigheid vage en onbelangrijke voorvallen en mensen

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

65
ter sprake gebracht worden. (Och wat, mensen? wezenloze poppen!). En dit zeurig
en smakeloos debiteren van afgezaagdheden is niet zonder grote vrijmoedigheid.
Immers, deze onmogelijk-slechtgeschreven litteraire mooidoenerij heeft, behalve
letterkundige pretentie, ook nog die, van bizondere levensinzichten te openbaren.
Waarbij echter slechts banaliteiten op de proppen komen, de confectie-sentimenten
van een gemoedsleven, dat geestelijk nooit boven de puberteit is uitgekomen. En
derhalve alles van zichzelf uiterst interessant acht.
Men zou bijna kunnen geloven met een parodie te doen te hebben, ware het niet
dat dit onhandig gesol met dingen van den hoogsten levensernst toch niet doet geloven
aan het cynisme, dat daartoe zou nodig zijn. Niettemin werkt dit onleesbaar, onrijp,
drakerig-sentimenteel en kwasi-romantisch interessantigzijn telkens
ongewild-lachwekkend.
Deze humor (tegen wil en dank!) ontstaat uit de tegenstelling tussen schijn en
wezen. Die schijn is: diepfijn, weekteer, wazig poëtisch, hoogverheven, de profundis,
luctor et emergo, per aspera ad astra, excelsior...
Het wezen? Een pijnlijk vertoon van onmacht van iemand die zelfs geen begin
van métier heeft. - ‘Maar dan tenminste gevoeligheid?...’ Kom, kom: deze wee-rose,
goedkope vla zou gevoel zijn? Het is alles Ersatz, het is bedacht, het is onecht als de
valse, blikkerende juwelen uit een stuiversbazar. Hier is nooit ook maar voor een
greintje geleefd! Als dichterlijke verbeelding nihil, is dit alles als leven precies zo
onbestaanbaar als het wonderlijke vehikel op blz. 108: een taxi met ingebouwden
stoel en hogen spiegel. Om tenminste toch ièts te citeren, wil ik hier met het bedoelde
stijlbloempje besluiten - een zin, dien een leerling der eerste klas van een H.B.S. niet
zou durven schrijven:
‘In een taxi naar huis, naar mijn kamer, zette ik mij op een stoel voor den hoogen
spiegel’ enz.
Op de overige 164 bladzijden zoekt u zelf maar uit...
1934; 1937
Louis de Bourbon, Het licht achter Golgotha. Teekeningen van Charles Eyck.
Maastricht, A.A.M. Stols.
Louis de Bourbon, Vrouwen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937
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J.C. Bloem, de Jean Moréas onzer letteren
Brief aan den dichter J.C. Bloem
Beste Jacques, Over het algemeen zegt het, geloof ik, niets over de qualiteit, maar
alleen over den aard van een dichter, wanneer men bemerkt, hetzij, dat hij zich in
den loop der jaren fundamenteel veranderd heeft, hetzij, dat hij zichzelf van den
aanvang gelijk is gebleven. Hoe dit zijn moge, zonder den minsten twijfel vertoon
jij het laatste beeld, en ofschoon de schrijftrant van je gedichten uiteraard wel iets
gewijzigd is, (hoewel misschien minder dan je in het naschrift van Het Verlangen
veronderstelt), in wezen is toch je poëzie zichzelf gelijk gebleven, mogelijk doordat
jij zelf in den grond aan zo weinig verandering bent onderhevig geweest, mogelijk
omdat je de blijvende kern van je wezen alreeds in je eerste gedichten uitdrukte.
Tot deze overdenkingen kwam ik, toen ik je sonnet Later in het laatste nummer
van De Gemeenschap gelezen, en nòg een keer aandachtig gelezen had. Dit gaf mij
aanleiding tot enkele divagatiën, welke den onweerstaanbaren lust bij mij deden
opkomen, je dezen brief te schrijven. Ik vertrouw dat je mij genoeg kent, om in de
intentie van mijn opvattingen, hoe ze je ook verder in de oren mogen klinken, niets
schoolmeesterachtigs te zien. Het is alleen het genoegen weer eens als van ouds met
je te praten over iets, dat ons beiden zo zeer aan het hart ligt als de dichtkunst, dat
mij je doet schrijven. Jij bent eigenlijk een van de weinigen met wie ik over poëzie
kan spreken. Niet omdat wij het bewust altijd eens zijn (je kent onze talloze
twistpunten op dit en ander gebied), maar omdat wij toch in deze een verwante manier
van reageren hebben, welke ook met een half woord een onmiddellijk elkaar begrijpen
meebrengt. En dat is toch de enige, maar absoluut onontbeerlijke voorwaarde om
deze materie, waarin alles persoonlijk, niets te bewijzen is, te kunnen aanroeren.
Misschien ben ik trouwens met dat woord ‘bewust’ wel te ver gegaan, voor iemand,
die zo lang en zo opzettelijk de Franse classisistische verdediging van de ratio, de
redelijkheid heeft toegejuicht als jij.
Het heeft mij als opmerkelijk getroffen, - en het kan wel zijn, dat dit het eigenlijke
uitgangspunt is geweest van de overpeinzingen, die ik mij vandaag gedrongen voel
je mede te delen, - dat jij, als vrijwel de eerste van onze generatie, eigenlijk eerst zo
uitermate laat en dan nog zo zelden tot het sonnet bent gekomen. Noch in Het
Verlangen, noch in Media Vita komen son-
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netten voor. Misschien ligt het in de essentie van den sonnetvorm, dat een eruptief
gevoel er tot vastheid in wordt getemd en, na de voorbereidende expositie in den
aanloop der kwatrijnen, tot een als tegenkeer bevredigend antwoord uitgolft in de
terzinen. Aan strakheid en bedwongenheid heeft de vormgeving van je gedichten,
welker strophenbouw zo dikwijls het kwatrijn tot grondslag had, voor de constructie
van het sonnet nooit onder gedaan. Maar het is misschien je gevoel, dat den scherpen,
van doel bewusten opzwaai, welke precies weet, hoe en waar hij neerkomt, miste.
Dat gevoel was elegisch. Het ietwat weifelende pessimisme van je (litterair) karakter,
dat gelukkig in zijn verwezenlijking niet de minste aarzeling meebracht, heeft je er
misschien van afgehouden uitdrukking te zoeken in een versvorm als het sonnet,
welks grondschema zo klaarblijkelijk teruggebracht kan worden, tot wat men een
vraag (of vooropstelling) -en-antwoord zou kunnen noemen. In je sonnet Later, dat
klaarblijkelijk wèl voortkwam uit de behoefte, een praeludium in een choraal te laten
uitklinken, blijkt het, dat de sceptische en intelligent voorzichtige schroom van je
gevoel de traditionele zekerheid van het ‘vraag-en-antwoord’ niet geheel en al tot
volheid kan doorstromen, waardoor het gedicht juist als sonnet iets al te breekbaars
behoudt, dat wellicht een andere strophenbouw juist versterkt zou hebben.
Ik lees nu eerst je gedicht nog eens over:

Later
Wanneer zij oud is en de veege vorm,
Waarvoor zij alles, 't meest zichzelf, verried,
Nu háár verraadt en uit dit aardsch gebied
Reeds nijgt naar de alchemie van made en worm Als zij dan heenziet over 't vale dorren
En buigt naar wat haar 't schriele leven liet:
Dood hout en oude blaren en meer niet,
De poovere oogst van 's harten voorjaarsstorm Stijgt haar uit het voorheen dan nog dat beeld:
Hoe de ander neerlag in zijn stillen staat
Op 't laatste bed, dat zij niet heeft gedeeld,
In de volstrekte onschendbaarheid bevrijd,
Van wie des harten onverzoend verraad
Ontkwamen in zichzelf en de eeuwigheid?
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Bij den conditionelen inzet wil ik je eerst even herinneren aan twee voorbeelden, die
elk in andere richting uitersten zijn van dien voorwaardelijken aanhef, waar de
sonnetvorm zich bij uitstek toe leent. In de eerste plaats het bekende sonnet van
Kloos:
Als 't latere geslacht dees woorden leest, Want dit geslacht zal lachen om dit vers,

enz. enz.
Hier wordt de aanloop langademig en over allerlei tussenzinnen heen volgehouden
tot de laatste terzine, die nergens meer op terugslaat, maar al de voorafgaande
voorwaardelijkheid en panne laat, om abrupt tot de conclusie over te gaan. Kloos
voelt als het ware, dat alles anders zou moeten zijn, wilde het zo zijn, dat de
aanvankelijke gevoelsstroom van dit sonnet bevredigend zou kunnen uitlopen. Hij
maakt de volheid van mogelijkheden, of liever gezegd onmogelijkheden, die hij
vooraf wil noemen, niet tot een geheel, en heeft deze ook nog niet in haar opsomming
voltooid, wanneer hij haar over de eerste terzine heeft heengedreven en er dan maar
ineens, met een zekere woestheid, een einde aan maakt, des te indrukwekkender
misschien, nu die eindeloze, bijna lachwekkend lange anakolouth, welker draad
allang verloren is, in de lucht blijft hangen:
Wees hard, èn koud, èn vreemd, met iedereen.
En ween nooit meê, ‘dat gij niet later ween’
Rond u-zelf krimpend, op den grond, alleen.

Nu het tweede uiterste, Rupert Brooke in den aanvang van het sonnet, dat Matthijs
Vermeulen zo prachtig getoonzet heeft.
If I should die, think only this of me:
That there's some corner of a foreign field
That is for ever England.

Hier is het aarzelende, conditionele gedeelte al in den eersten versregel geheel en
definitief afgewikkeld. De tweede regel van het eerste kwatrijn bevat alreeds het
antwoord op de vraag: de zekerheid, de oplossing, die zich dan verder als een
verheerlijkende ode over het hele overige sonnet, welks inwendigen bouw hier dus
eveneens geweld wordt aangedaan, uitbreidt.
Tussen deze beide uitersten, die natuurlijk met tientallen soortgelijke voorbeelden
te vermeerderen zouden zijn, tussen deze beide voorbeelden dan staat jouw sonnet,
dat naar mijn mening

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

69
het grondschema van stroom en tegenstroom der acht en zes regels dekt, maar daarbij
blijk geeft van dat meer elegische, overwegende en hesiterende, dat je tot voor
betrekkelijk korten tijd van het sonnet terughield. Het eerste kwatrijn is voor mijn
gevoel absoluut meesterlijk en als adaequate uitbeelding van een volstrekt ermede
corresponderende zielsoverpeinzing onovertrefbaar. Na den inzet van dit plechtige
eerste kwatrijn, is het eerste vers van het tweede al direct enigszins een neergang. In
de eerste plaats verslapt de spanning door het voortzetten in precies denzelfden trant,
en dus bij wijze van opsomming van de prologerende taal van het exposé. ‘Als’ is
reeds aanstonds storend, omdat het een onbedoelde en onverantwoorde nuance
tegenover ‘wanneer’ is. En het alleen in slordige, snelle spreektaal voor één lettergreep
geldend, en assonerend ‘dorren’ verwondert mij bij een zo nauwlettend en
conscientieus polijster van het vers als jij bent. Niet dat ik over het algemeen een
vooroordeel tegen assonances zou hebben. In je gedicht Spiegeling uit Media Vita
heb je daar zelf iets zeer fijns, en technisch in je productie geheel apart staande, mee
bereikt. Maar zo ergens, dan is een assonance toch wel als rijm in een sonnet
misplaatst; jou behoef ik dit zeker niet te zeggen. Dit begin van het tweede kwatrijn
had weliswaar nog niet de gevoels-ontspanning, de uitstroming, de tegengolf moeten
geven, die voor de terzinen blijven voorbehouden, maar had dan toch wellicht de
nadere ontwikkeling der voorspelling beter in een positiever juxta-positie kunnen
doen ervaren, in dezen trant:
- Zij ziet dan heen...

Dit gehele kwatrijn, ondanks de melodieuze, ofschoon wat gemakkelijke en voor jou
wat ongewone klankherhalingen in vers 6, 7 en 8, is trouwens een weinig
teleurstellend. Het beeld van het bos na den voorjaarsstorm, hoewel niet zonder
verband met de gedachte van het gehele gedicht, is al te zeer zonder overgang, zonder
aanknoping bij een beeldspraak van den aanvang, of van het vervolg, plompverloren
en onuitgewerkt aangegrepen.
Vóór ik verder ga wil ik je nog eens verzekeren, dat ik nu, al heb ik den schijn
tegen me, in het volgende niet bedoel je gedicht te amenderen of te herschrijven.
Terecht is Donker in verzet gekomen tegen Nijhoff, om deze te beschermen tegen
zichzelf omdat hij zijn eigen ‘gedichten niet ongemoeid (heeft) kunnen laten’ en
‘hun het eigen leven (...) als het ware niet ge-
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gund’ heeft. ‘Gedichten leiden een leven, zoo eng verstrengeld met oogenblik en
stemming van hun ontstaan dat er bij latere herziening licht vreemde elementen in
sluipen.’
Je moet dus goed begrijpen, dat ik helemaal niet denk over iets beters, dat óók
mogelijk zou zijn geweest. Daarvoor heb ik te veel eerbied voor de oorspronkelijkheid
van de eerste conceptie en haar onverbrekelijk-organisch daaruit groeiende, bij de
intiemste en ongekendste persoonlijkheid van den dichter aansluitende
onvergelijkbaarheid. En daarom is ook een omwerking schier altijd een mislukking.
En hoezeer zou dit dan niet het geval zijn wanneer zij niet eens door den dichter zelf,
maar door een profanen buitenstaander geschiedt. Anderzijds is een niets
terughoudende vrijmoedigheid altijd een van de charmes geweest van de gesprekken,
die wij over onderwerpen, de poëzie betreffend, voerden. Daarom wil ik hier ook
geen enkele van mijn associaties bij het lezen van je gedicht verzwijgen, wel wetend,
datje die niet als een misplaatste inmenging zult beschouwen, maar uitsluitend als
wat zij hier willen zijn: adstructie, verduidelijking van mijn gedachtengang.
Wat ik dus zeggen wilde is dit, dat de aanvang van dat tweede kwatrijn bij mij
niet dien weerstand zou gewekt hebben, als je b.v. geschreven had:
Zij ziet heen, - - - - andere norm,
Buigend naar wat haar 't schriele leven liet:

Misschien is voor jouw gevoel het woord ‘norm’ hier iets te intellectualistisch (voor
het mijne niet, maar dat is natuurlijk het onoverbrugbare onderscheid tussen twee
verschillende mensen). Niettemin is nu in ieder geval de zo storende assonance
ondervangen. En bovendien is het beeld meer summier geworden en beperkt het zich
tot vers 7 en 8. Het valt dan weliswaar nòg meer uit de lucht, dan wanneer het door
het ‘dorren’ in vers 5 zou zijn voorbereid, maar dit is, meen ik, eer een voordan een
nadeel. Want het staat dan meer geïsoleerd als een retrospectief visioen der vrouw
en niet zozeer als een metaphoor van den dichter.
En nu de terzinen. Wat ik als het wankelmoedige, besluiteloze, en daarom voor
het besluit, dat de terzinen van een sonnet moeten zijn, ontoereikende in je wezen
(als dichter) zie, komt tot uiting in het vragende karakter van den over deze terzinen
uitgebreiden slotzin. Alweer moet ik de verleiding weerstaan, terzinen uit sonnetten
van Kloos, Platen, Baudelaire, Keats te
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citeren. Daaruit zou blijken hoeveel eer het aan dezen strophenbouw inhaerente,
afsluitende van een uiteindelijk, hoe dan ook met een concluderende tegenwerping
eindigend lustgevoel, een bevestiging nodig maakt. Het mooist komt dit uit - je ziet,
ik kan het aanhalen toch niet helemáál laten- in de terzinen van een van de bekendste
sonnetten van Kloos, waarin zowel de eerste als de tweede terzine met een korte
bevestiging, door een rust gevolgd, zwaar van nadruk begint:
Gij kunt niet van mij af: ik zal U heffen,
Tot waar àl volkren biddende op u zien,
Eeuwig als een verdoemden brand in 't blauw.
Wánt gij waart valsch: maar dat Gij Mij kondt treffen
In dit Groot Hart is waard om U te biên
Een eeuwge Glorie om uw eigen grauw.

Is nu, vraag ik (een vraag, Jacques, geen bevestiging!) is nu misschien de inwendige
structuur van het sonnet niet zo, dat een sterker en harmonischer uitdrukking verkregen
was, indien een positiever natuur den terzinen van Later niet die tedere onzekerheid
van een mijmerziek en bovendien door intelligentie verfijnd-tastend gemoed had
meegegeven? Maar, integendeel, wèl de duistere dreiging van een profeterende,
zwaar in den sonnetvorm als slotaccoord klinkende zekerheid, verzekering, uitzicht:
Dan stijgt uit haar verleden nog dat beeld:
Hoe de ander neerlag in zijn stillen staat
Op 't laatste bed, dat zij niet heeft gedeeld,
In zijn volstrekte onschendbaarheid bevrijd,
Van wie des harten onverzoend verraad
Ontkwam in zich, ontkwam in de eeuwigheid

De laatste twee verzen zijn iets minder abstract geworden, waardoor het universele
paradigma door het enkelvoud van ‘wie’ duidelijker op den dichter zelf, en ‘des
harten verraad’ duidelijker op de persoon van de vrouw, dus van een bepaalde eerder
omschreven voorstelling wordt betrokken, waarbij ik het nadeel van de herhaling
der lelijke explosiviteit van de consonanten-groep ntkw op den koop toe neem. Bij
In zich ontkwam, ontkwam in de eeuwigheid

zou dat nog erger geweest zijn. ‘In zijn volstrekte onschend-
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baarheid’ draagt tot deze concretisering eveneens iets bij. In vers 9, maar dit is
natuurlijk een persoonlijke gril, die ik mij, in dit stuntelig weergeven van mijn
invallen, veroorloofde, heb ik het in mijn oren minder fraai klinkende ‘het voorheen’
veranderd in ‘haar verleden’, dat overigens alweer stelliger, bepaalder is.
Beste Jacques, ik wil je niet langer ophouden. Ik heb dezen brief voor mijn eigen
genoegen geschreven, als een vervanging voor onze uiteraard te zeldzame gezellige
gesprekken over dergelijke onderwerpen. Dat het daarbij over een gedicht van jou
en niet van een ander ging, is van geen belang. Het zal, weet ik, ook zonder belang
zijn voor jou, door dien (in de ogen van Menno zo bespottelijken) ernst, dien wij uit
onze natuur tegenover de schoonheid der poëzie steeds betracht hebben. Jou hoef ik
het niet te zeggen, dat het hier niet ging om jou of om mij, maar om iets, dat groter
is dan wij beiden. Ware dit niet zo, dan had ik je tenslotte nog eens uitdrukkelijk
moeten verzekeren, dat niet alleen alles wat ik je in dezen brief schreef, maar ook
elke overdenking, die daar aanleiding toe was, voortkwam uit een grote bewondering
voor je laatste sonnet: een sonnet dat door de kleine, maar je persoonlijkheid zo
onthullende zwakheden die ik er in meende te vinden, zulk een goede achtergrond
is voor de genegenheid, die je dichterlijke oeuvre in zijn geheel bij mij heeft. Moge
dit je toegeeflijk stemmen, wanneer jij, o! niet geprikkeld, maar af en toe wat verveeld
bent geworden bij de uitweidingen en afdwalingen, die mij een welkome aanleiding
waren, weer eens te ervaren, dat alle uiteenzettingen van dezen aard slechts zijn een
vraag, uitlopend in een bevestiging, die, waar zij onze liefde voor de poëzie betreft,
althans geen woorden behoeft aan het slot van een brief van je V.
Met de verzen van b.v. Marsman en Achterberg behoren de gedichten van Bloem
tot een soort van verskunst, die ik de intensieve poëzie zou willen noemen. Het werk
van b.v. Homerus, van Henriëtte Roland Holst en van Bertus Aafjes moet onder de
extensieve gerekend worden. De poëzie die wij beschouwen als intensief, werkt met
weglaten, concentreren, samenvatten. De extensieve kunst wil eer omvatten dan
samenvatten, zij zoekt in steeds nieuwe vormen de wisseling van het gebeelde rijkelijk
af te tasten, zij is niet spaarzaam met middelen om de volheid van een veelheid uit
te drukken, waar haar tegenvoeter
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intensief zich ingraaft in de ascetische beperking tot het enkelvoudige en eenvoudige.
Het surplus, de versiering en overvloed van een boordevol leven; ziedaar wat voor
den Renaissance-mens de kunst was, en zij bewoog zich uiteraard in extenso. Wilde,
om een ander voorbeeld te noemen, legde, zoals hij het zelf uitdrukte, zijn genie in
zijn leven, zijn talent in zijn kunst. Hij schiep uit een volheid. Maar even groot zijn
zij die niet uit een teveel scheppen, maar uit een tekort, zij bij wie de kunst het leven
met zijn onvoldaanheid loodrecht en pijlsnel overstijgt, er aan ontkomt en het
goedmaakt en rechtvaardigt. Uiterst karakteristiek is dan ook wat Bloem in een sonnet
zegt:
... Voor mij was het gedicht
Nooit anders dan een uit gebrek onthullen
Van wat mij 't gierige leven derven deed.

Men heeft wel eens bezwaar geopperd tegen den uiterst pessimistischen toon die van
den aanvang af, maar na den eersten bundel in toenemende mate, in dit werk
doorklinkt (vooral Nijhoff heeft zich in een Gids-kroniek in dit opzicht met hevigheid
doen gelden); ook zijn er wel van de jongeren die, naar ik hoor, ironisch of wrevelig,
maar vooral het eerste, gesproken hebben over des dichters telkens weder terugkerend
poëtisch protest tegen een dagtaak welke voor hem, vergeleken met die van anderen,
objectief gezien toch uitermate licht te achten moet zijn geweest. (Opstaan; zich
haasten naar de inane daden) Dergelijke overwegingen zijn m.i. onjuist en
onintelligent. Het schatten van een gevoel tegenover een levenssituatie kan dat gevoel
niet ontkrachten door tegenover zijn subjectief te meten werkelijkheid de aanleiding
der objectieve situatie als maatstaf aan te leggen. Maar bovendien: sinds wanneer,
behoudens sommige boutade-achtige excessen uit den Forum-tijd, wordt over poëzie
een oordeel geveld volgens de gevoelens waarover zij spreekt en die niet meer zijn
dan de gegevens, de stof? Zelfs de eenvoudigste lezer weet langzamerhand dat men
een roman niet naar ‘het verhaaltje’ beoordeelt of althans hoort te beoordelen. De
bezwaren van hen, die Bloem levensdéfaitisme verwijten, zijn niet steekhoudend.
Reeds het feit, dat hij zulke onvergankelijke poëzie heeft weten te smeden van zijn
leed, dat hij zijn levensinhoud (waarover te oordelen even stupide als indiscreet is)
in zo schonen vorm vereeuwigde, bewijst, dat hij, door de transformering van zijn
gevoelens tot kunst, het nega-
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tieve positief heeft gemaakt en zelfbevrijding gevonden. Deze daad sluit défaitisme
uit. Nederland moet dezen dichter eren om wat hij voor de vaderlandse beschaving
gedaan heeft, gelijk Frankrijk trots en dankbaar is tegenover z.g. ‘decadente’ dichters
als Verlaine.
De dichter Bloem is waar het zijn in de Nederlandse litteratuur zo uniek werk
betreft echter te bescheiden. Van enkele der vroegste gedichten in den bundel Het
Verlangen schrijft hij dat ‘zij in détails, behalve de gewone onvolmaaktheden, dat
zekere behagen in de woorden om de woorden zelf vertoonen, dat welhaast niet één
jonge dichter schijnt te kunnen vermijden’. Ik acht deze uitlating iets te streng, en
wil dit, waar de eerste bundel iets meer dan de helft der Verzamelde Gedichten
inneemt, signaleren. Bijna iedere dichter heeft de neiging, zijn jeugdwerk tegenover
zijn latere productie te gering te schatten, al komt ook het omgekeerde wel voor,
Men kan in Bloem's eersten bundel hier en daar wat invloeden aanwijzen (Boutens
en Verwey in het zwakke Ons Hooglied, Gossaert in De Eenzame, soms elders den
toon van P.N. van Eyck of Jacob Israël de Haan), maar woord-exuberantie mag stellig
niet kenmerkend worden genoemd voor dit debuut, dat overigens werk van ongeveer
het 23ste tot het 33ste jaar bevat en stellig reeds reden genoeg biedt om van een jong
meesterschap te spreken. De korte, tot in het laconieke gaande geconcentreerdheid,
die de latere bundels in toenemende mate kenmerkt en die in overeenstemming is
met het stoïsche levensgevoel, dat er in tot uiting komt, vormt slechts een gradueel,
geen essentieel verschil met de schrijfwijze in Het Verlangen, welke bundel mij even
dierbaar blijft al wordt hij, nu wij zelf ouder werden, in onze waardeschatting
overtroffen door de gedichten uit de rijpere jaren.
Door zijn bewondering voor de persoonlijkheid, de figuur en het dichterschap van
Verwey en door zijn genegenheid voor den mens Verwey was J.C. Bloem adept van
de groep van De Beweging. Maar van den invloed van Verwey's poëzie vertonen de
verzen van Bloem over het algemeen weinig sporen.
Hij schreef een gevoelspoëzie, geladen met levenswijsheid, maar niet, gelijk bij
Verwey, met wijsgerigheid. Het was geen ‘poésie d'idées’. Bleef hij daardoor alleen
al de mindere van zijn meester, aan wien hij zoveel te danken had? Wie dergelijke
motieven in een beoordeling laat gelden begaat een onbillijkheid ten aanzien van de
klassieke waarde en de volmaakte zuiverheid van Bloem's poëzie en begaat dezelfde
fout als zij doen, die ik hier-
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boven aanviel, omdat zij poëzie naar den navertelbaren ‘inhoud’ (die nooit essentieel
is) keuren en een roman naar ‘het verhaaltje’.
In de poëzie van Bloem gebeurt, wat alle grote poëzie kenmerkt: de persoonlijke
gemoedservaringen worden er door de verbeelding van het scheppende dichterschap
in veralgemeend. Hoezeer afkerig van goedkope sententies, verkrijgt daardoor deze
verskunst vaak de verlossende geldigheid, die door alle tijden het gezag was van
doorleefde levenswijsheid en het is dan ook geen toeval, dat in De Nederlaag (alle
afzonderlijke bundels zijn in de Verzamelde Gedichten onder den eigen titel als
afdelingen herdrukt) een gedicht Spreuk is komen te heten.
Bloem heeft altijd de organisch gegroeide, door geen experimenten verwrikte
levende taal in traditionele versvormen gebruikt, maar zich taal en vormen toch op
een zo volkomen persoonlijke en doorvoelde wijze eigen gemaakt, dat deze poëzie,
door haar eenvoud klassiek, door haar gedrongenheid en trefkracht modern, ontheven
is aan de mode van een kort tijdperk en tot de schoonste en belangrijkste van ons
taalgebied zal blijven behoren. De overgeleverde motieven van romantischen weerzin
tegen het alledaagse en verlangen naar een grenzenloze bevrijding in het eeuwige,
de onrust en spanning tussen deze beide polen, waar geen gemakkelijke sprong in
metaphysische of transcendentale speculaties hem uit redt, uitte deze dichter met een
levenskracht en een betoming in tucht, die bij een uiterst persoonlijken toon, tegelijk
elegisch en stoïsch, waarborgen, dat men steeds meer de grootheid van Bloem's
dichterschap zal erkennen, een dichterschap, indrukwekkend, omdat alle behaagzucht
en alle neiging tot transigeren er vreemd aan zijn, en dat de essentiële momenten van
leven en dood op definitieve wijze verbeeldt.
Deze poëzie is niet in de eerste plaats plastisch: de sensibiliteit heeft zich
teruggetrokken in het meesterlijk genuanceerde taalgebruik, dat bij de beperktheid
der gevoelsmaterie voor eentonigheid behoedt. Het hart spreekt meer dan een streven
naar philosophische vastheid, maar het is een hart, verzadigd van bittere wijsheid.
Volkomen doordrenkt is deze poëzie van een afweer tegen den eigen tijd, een
hunkeren naar die overgeleverde waarden, welke in het leven, en in de gesloten
vormen zelf der verzen, een natuurlijke binding geven. In het latere werk waar zijn
vorm steeds geconcentreerder werd, is hij de Jean Moréas van onze letteren. Hij
bewijst daar, hoe de uitzichtloze
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wanhoop haar verlossing en vervulling vindt, haar bevrijding en vereeuwiging in de
onwankelbare waarden der dichtkunst. Zij schept een uitzicht uit een ontluisterde
wereld. Zij gaf hem de trotse gelatenheid, welke ondanks alles zijn levensontkenning
de kracht verschafte tot zijn levenswerk.
1935; 1947

Een heidense chaos
Dit boek is een typisch tijdverschijnsel. Het sluit aan bij een reeks grote werken
welke ons tijdsgewricht op het gebied der cultuurcritiek heeft doen ontstaan, en in
verband waarmede ik wil volstaan met de namen Spengler, Ortega y Gasset en Ter
Braak te noemen. De chaotische aanblik, dien het hedendaagse geestesleven oplevert,
schijnt vele, onderling zeer verschillende denkers te doen pogen, samenhang en
tekening in het verwarde en ontstellende beeld te brengen. Zij allen gaan bij het
zoeken naar deze eenheid uiteraard volgens een bepaalde stelselmatigheid hunner
beschouwingen te werk. Dit systeem vindt bij Spoerri zijn steunpunt buiten het
denken zelf, en wel in het beginsel van een levend en bezield protestants christendom.
Slechts zij, die deze geloofsovertuiging met den schrijver delen, zullen zich ten volle
met alle conclusies van zijn critiek kunnen verenigen. Maar ook voor wie hem aldus
in de positieve zijde van zijn boek niet vermogen te volgen, behoudt de critische,
reactionnaire grondslag van deze cultuurpsychologie algemenere waarde. Het is meer
in het bijzonder deze kant van den auteur, waarop in een letterkundige bespreking
het licht zal moeten vallen. Meer dan in grote trekken een en ander van den opzet
van het werk meedelen en den gang van het vertoog weergeven, zal ik daarbij niet
kunnen doen; een critischer analyse en toetsing zouden omvang en aard van een
beschouwing als deze te buiten gaan.
Theophil Spoerri, gelijk in een woord vooraf van den bewerker wordt vermeld, is
hoogleraar in de Romaanse taal- en letterkunde aan de universiteit te Zürich. Met
Emil Brunner, den theoloog, en A. Maeder, den zenuwarts, is hij een der voormannen
der z.g. Groepenbeweging (Frank Buchman) in Zwitserland. Naast zijn
wetenschappelijk werk, o.a. Die drei Wege des Erkennens, Praeludium zur Poesie,
publiceerde hij enige vlugschriften, o.a. Der Herr des Alltags en Die Sünde.
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De Nederlandse bewerker had geen gemakkelijke taak, daar de schrijver zich
voornamelijk met litteraire teksten, veelal poëzie, gedocumenteerd heeft. Dat bij de
vertaling daarvan veel van de oorspronkelijke kracht en schoonheid verloren moest
gaan, spreekt vanzelf, al hadden wij van Roel Houwink toch wel een verdienstelijker
weergeving mogen verwachten. Inmiddels was het hier om den intellectuelen inhoud
begonnen - zo men daarvan al bij dergelijke dichterlijke teksten mag spreken -, en
in zover is het verlies dus tot het aesthetische beperkt.
In zijn inleiding zoekt Spoerri het begrip heidendom te omgrenzen. Het is
gedecentraliseerde, van het middelpunt afgeweken religie, en naar zijn wezen een
vermenging en uitwissing van grenzen. Maar ook afgodendienst is er een teken van,
dat de mensen God zoeken: slechts waar iets goddelijks is, kan iets afgodisch ontstaan.
Kerk, staat, kunst, wetenschap, techniek, lichamelijkheid lopen intussen gevaar,
volgens den schrijver, wanneer de goddelijke wijding omslaat in heidense sacraliteit.
(Deze tegenstelling, welke voor een belangrijk deel het in voortreffelijk proza
geschreven boek van Spoerri beheerst, kan enigszins aan den veel meer dan deze
aan de mystiek overgegeven Leon Sjestof doen denken.) Heeft die omslag plaats
gehad, dan raken zij in de macht van het demonische - wederom een begrip, dat bij
dezen geleerde uit de stad van Jung een grote rol speelt -, en in het demonische
eenmaal gevangen, verwereldlijken zij al spoedig. Het wereldse is voor Spoerri iets
verwerpelijks, dat in zijn ogen geen welgevallen kan vinden maar voor hem identiek
is met ‘het toenemen der banaliteit, van het middelmatige en van het massale’. De
demonische sacraliteit wijkt over de gehele linie terug voor de zegevierend naar
voren dringende verwereldlijking.
Heidendom, betoogt het eerste hoofdstuk nader, verandert het absolute subject,
den onzichtbaren God, in een grijpbaar object: de mens maakt zich van Hem ‘een
beeld’. De vrije, persoonlijke scheppingskracht komt onder magischen dwang. Een
dubbele verdringing is het gevolg: ‘een foutief psychisch verloop en een mythisch
waanbeeld’. ‘Zoo ontstaat uit de ontbinding van de met onze creatuurlijkheid
overeenstemmende, bewust-persoonlijke betrekking tot onzen medemensch aan de
objectieve zijde een heidensche warwinkel van daemonen en goden, en aan den
subjectieven kant de krachtenchaos van de psychologie en de psychopathologie met
alle vormen van de “krankheid ten doode”: vertwijfeling en angst.’
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Heidendom - de vervloeiende omtrekken van het begrip dwingen den auteur tot steeds
nieuwe definities - heidendom is tot ontbinding gekomen liefde, godsverlangen van
den van God los gewordene. De mens zoekt God en klampt zich vast aan een afgod.
In deze tweespalt tussen opstandigheid en aanvaarding, zelf-handhaving en
onderwerping, in deze dooreenmengeling van menselijke en goddelijke dingen, van
het zinnelijke en het bovenzinnelijke, het zichtbare en het onzichtbare - midden in
den angst en de eenzaamheid van den val en toch in een soort paradijsachtige
verblinding, de wereld liefhebbend en haar ontvluchtend, in ik-zucht en zelf-verraad,
God zoekend en prijsgegeven aan de demomen, in deze
magisch-aesthetisch-mythische tussenwereld leeft het heidendom.
Heidendom is een vermenging van substanties: verwereldlijking van God en
vergoddelijking van de wereld, vermenselijking van God en vergoddelijking van den
mens.
Het 2e hoofdstuk behandelt dan de verwereldlijking van God en vergoddelijking
van de wereld. In Dante's wereldvizioen bestond een voorbeeldig heldere scheiding
en ordening van de machten van staat en kerk. Het latere nationalisme deed een
vergoddelijking van den staat geboren worden, waaraan de kerk zich wist aan te
passen. Spoerri herinnert eraan hoe Benda's La Trahison des Clercs de menigvuldige
vormen van staatsdemonie blootlegt. Eerst verandert de verhouding tot God. Op het
ogenblik, waarin het moderne bewustzijn Gods autoriteit afwijst, werpt de verdrongen
behoefte om te aanbidden zich op de eerste de beste autoriteit en tooit haar met al
de magische en duistere dwang-voorstellingen, die een onbewuste drift toekent aan
een door haar in beslag genomen object. En onheilspellend groeit de lawine aan,
wanneer aan het historisch volksbewustzijn nog de bloedmystiek van het ras en een
romantische dodencultus worden toegevoegd.
Om aan te tonen dat deze staatsdemonie werkelijk afgodendienst is, geeft de
schrijver een ontleding van een Zwitsers schuttersfeest der eedgenoten: men kan
ieder onderdeel ervan overbrengen in de vormentaal van het antiek heidendom. Nog
altijd rust deze sacrale nevel op de volkeren. Overal heeft de staat graftombes
opgericht voor den onbekenden soldaat, gewijde plaatsen naar heidens gebruik, waar
de natie overdag met kransen en des nachts met vuren haar naamloos, verloren ik
aanbidt. Dat alles is zo ontzettend voortgewoekerd, roept Prof. Spoerri uit, omdat de
werkelijkheid verhuld wordt door een
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sacrale wolk. En hij dringt aan op zelfonderzoek waardoor weer een waarachtige
gemeenschap zou tot stand komen, ‘niet als een collectieve roes doch als een nooden werkgemeenschap’. Hij verdedigt intussen geen vaag internationalisme of
pacifisme: ook mensheid en vrede kunnen afgodsbeelden zijn. Het gevaar is steeds,
dat de enkeling en het bijzondere worden vernietigd, vooral in het overigens door
den schrijver met ruimheid, zij het zonder sympathie beoordeeld socialisme en
communisme. Zo ontstaat in plaats van de gemeenschap de massa. Dictatuur is een
modern bastaardwoord voor afgoderij.
De verbreidste vorm van massa-demonie is de macht der publieke opinie, product
van sacrale verdringing en heidense dwangvoorstelling. Tegen den demonischen
‘men’ roept de schrijver o.a. Martin Heidegger (Sein und Zeit) en Jakob Burckhardt
in het geweer.
Het milieu, het ding en de machine worden vervolgens in hun gehypertrophieerde
machtswerking behandeld. Weliswaar zijn de tijden van een religieuze verering der
wetenschap voorbij (Renan, Haeckel), maar nog beheersen onbegrepen mythologische
voorstellingen omtrent de wetenschap, van donkere achtergronden uit, het geestelijk
leven der massa. En wederom ontstaan reusachtige verdringingscomplexen, fatale
levensmachten, die den mens dwingen tot een stompzinnigen offerdienst, de godin
met den stenen lach: de mensenverslindende techniek, de ijzeren daemon met de
duizend armen: de machine. Met een beroep op het slot van Spitteler's Olympische
Frühling en Valéry's Crise de l'Intelligence besluit dit gedeelte.
Een volgende paragraaf wijst op de rol, die waarzeggerij, astrologie, occultisme,
spiritisme en geloof aan fetischen ook onder ontwikkelde mensen spelen. Het door
den schrijver ontworpen cultuurbeeld zou niet volledig zijn als ook aan deze
stromingen geen aandacht was geschonken. In landen, waarin loterijen en
weddenschappen (weddingschappen, schrijft Houwink abusievelijk) in zwang zijn,
kan men de veelsoortigste vormen van getallenmagie waarnemen. Als voorbeeld van
natuur-aanbidding vindt men hier het aan Goethe toegeschreven, onvolprezen schone
fragment über die Natur, helaas in een verkorte en weinig geslaagde vertaling.
De vermenselijking van God en vergoddelijking van den mens is het onderwerp
van het 3e hoofdstuk (van hier af ontleent het boek zijn toelichtingen hoofdzakelijk
aan de letterkunde en wordt daardoor minder abstract.) De verdrongen oer-krachten
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van het zelf nemen magische, hybridische vormen aan en zetten uit tot fabelachtige
machten, daemonen: logos, eros, geest, leven, schoonheid, bloed, instinct.
In de Renaissance greep een geweldige doorbraak van het menselijk
heersersbewustzijn plaats. Dit was te beschouwen als een reactie op de starre
knechting van de ziel door de kerk en de gebondenheid der standen in de
middeleeuwen. Orthodoxie en piëtisme, hoewel nog onder de impuls der reformatie,
worden reeds door intellectuele of emotionele vermenselijking Gods bedreigd. Als
een mengsel van platonisme en christendom ziet Spoerri den overgangsvorm van
het classicistisch humanisme. De mens leerde weer aan zichzelf te geloven. In deze
paragraaf vindt de schrijver gelukkige formuleringen, van een aard als men b.v. in
Ter Braak's Carnaval der Burgers zou kunnen verwachten: ‘Of het een feestrede
betreft op een congres van taalkundigen of een plechtigheid in het een of ander
gymnasium, of een herdenkingswoord, gesproken in den boezem eener letterkundige
vereeniging naar aanleiding van den dood van een dichter, het zal niet moeilijk zijn,
een snufje heidensche offergeur waar te nemen, vooropgesteld, dat men niet zelf
bedwelmd is geraakt door de wijding, die er uitgaat van de plechtigheid zelf, of door
het verheven karakter der gebezigde woorden of door de hypnotiseerende werking
van lauwerkransen, feestklanken en massa-gevoelens.’
Het vleesloze woord en het woordloze vlees worden de afgoden van den modernen
mens. Uitvoerig licht prof. Spoerri de heerschappij van God Logos toe met de poëzie
van Stefan George en den priesterlijken toon, waarmede diens jongeren als Gundolf
en Wolters over diens mysterieuze figuur en den door hem ingevoerden
mensen-eredienst spreken. Hier kan het menselijk heersersbewustzijn slechts in de
leegte der innerlijkheid, in de vlucht voor de werkelijkheid, op het beschermd domein
der kunst en in de gesloten vormen ener magische woordkunst gedijen.
Hetzelfde apollinische vindt men in den ouden heiden van Weimar, Goethe, wiens
Prometheus door Nietzsche op één lijn met Aeschylus wordt gesteld, in Hölderlin,
bij wien de verwereldlijking van den geest alleen in een roes geschiedt, in Valéry
waar hij Da Vinci verheerlijkt of Narcissus bezingt.
De eigenlijke god van onzen tijd is echter niet Apollo maar Dionysos, niet de god
van den dag, maar van den nacht, niet die van den geest maar van het leven, van het
bloed, van het ge-
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slacht, niet logos, maar eros, de almachtige. Daar de ‘natuurlijke mens’ onder de
verstarde vormen der cultuur gebukt gaat, denkt hij, dat het voldoende is om het in
verval geraakte bouwwerk af te breken en dat dan vanzelf weer het frisse welwater
des levens door de bouwvallen der beschaving heen zal sijpelen. Nietzsche is
natuurlijk dankbaar materiaal voor den schrijver op dit punt van zijn verhandeling,
en talrijk zijn de citaten uit Zarathustra, Ecce Homo en Der Wille zur Macht. (Van
het prachtige gedicht Die Krähe schrei'n krijgen wij weder een zeer zwakke vertaling).
Nietzsche intussen is slechts een baanbreker geweest voor de verering van Dionysos.
De eigenlijke priesters zijn tegenwoordig pas aan het woord gekomen. Het zijn de
leerlingen van Bachofen, Schuler, Klages en zijn kring.
De grote invloed die van Bachofen uitging was volgens den schrijver niet het
gevolg van zijn bewust geloof aan de macht van het vaderrecht, maar van zijn
onbewust verlangen naar de machten der aarde, zijn ondergrondse liefde tot de
moederen, zijn gloedrijke weergeving van den Dionysos-dienst. Wat Bachofen als
eenling beleefde, ervaart thans onze gehele tijd. Op het overwicht van den geest
onder invloed van de kerk en van de idealistische wereldbeschouwing volgt een
terugkeer tot de zinnelijkheid, tot de machten der aarde. Maar de zin voor het
middelpunt ontbreekt. Voor deze nieuwe periode heeft de ziener Bachofen zonder
het zich bewust te zijn het evangelie geschreven.
Wel wat erg simplistisch generaliserend en op het komieke af naïef-summier
formulerend is de interpretatie welke Spoerri als commentaar bij uitvoerige citaten
uit Bachofen geeft. Men oordele slechts: ‘Eros en de natuur (padvinderij, week-end,
kano).’ ‘Eros en de vrouw (girlcultuur, schoonheidskoningin, filmster, de heerschappij
der hetaere).’ ‘Eros en de mystiek (“naturalisme”, sexueele geheime vereenigingen,
uitwassen der jeugdbeweging).’ ‘Eros en het volk (de opstand der massa's).’ ‘Eros
en de sport (dans, lichaamscultuur, Olympiaden)’. Wij vragen ons af, of zijn ‘bezwaren
tegen den geest der eeuw’ hier Prof. Spoerri niet ertoe verleid hebben, Bachofen
onrecht te doen door een te tendentieuze keus uit voor zijn doel pasklaar gemaakte
teksten, toegepast op de gesignaleerde hedendaagse verschijnselen. Ook de Eros-idee
van Ludwig Klages, alsmede de ‘magiërs’ Frobenius, Spengler, Dacqué, Prinzhorn,
Bernouilli, Blüher, Weininger, Jung (très étonnés de se trouver ensemble!), en Freud's
‘slavenopstand van het onbewuste’ moeten dienst doen om ‘de betoovering dezer
mysteriën’ te verklaren.
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Tien jaar vóór de verschijning van Bachofen's Moederrecht (1861), meer dan dertig
jaar vóór Nietzsche's Zarathustra (1883/4) verhief zich voor het eerst de stem van
een dichter, wiens invloed tot op onze dagen, langs directen en indirecten weg als
een lawine aan omvang toegenomen is. Dat was Walt Whitman, de overweldigende
verkondiger van een nieuwe heerschappij van het volk, die naast het geslacht en de
massa ook de religie verheerlijkt. Spoerri geeft tal van voorbeelden uit de verzen van
den groten Amerikaan. Deze alle erediensten omvattende religie van het vlees, dit
bezeten-zijn van het aardse, dat zowel tot zelfvergoding als tot zelf-vernietiging, tot
hoogste verheffing van het ik als tot een volkomen opgaan in de massa leidt, heeft
in geheel het Westen zijn triumphen gevierd.
De Hebreeuwse dichter Tsjernichofski, de romancier D.H. Lawrence, De
Montherlant met zijn Bestiaires, Huxley e.a. worden dan nog opgeroepen om de
sexuele en tellurische mystiek van ons cultuur-aspect te adstrueren; ‘ook Timmermans
stemt met zijn Vlaamsch basgeluid met dit eigenaardig priesterkoor in’. De
jeugdbeweging, althans sinds zij haar aanvankelijke vormen achter zich liet, getuigt
eveneens van Dionysos' heerschappij. Overal ziet men dezelfde vergoding van het
lichaam: in de revue, op de film, in de magazines, in de danszalen, bij
schoonheidswedstrijden, in het natuurbad. Het stadion is de kerk der massa geworden
en het weekend-optrekje de kapel der afgescheidenen.
Ook de onschuldige dingen als de honger naar rauwkost en vitaminen verraden
door hun epidemisch karakter en door de religieuze wijding, waarmede ze worden
gepropageerd, hun Dionysche afkomst. Dionysos-Bacchus is de grote mixer in de
bar van den tijd. De spiritualiën vervangen de middeleeuwse spiritualiteit. De
geestelijkheid, waar men niet meer buiten kan, is die der geestrijke dranken. De
barbaars opwindende rhythmen der negermuziek slepen de oude wereld mee.
Het is jammer dat in het verband van de opsomming ener reeks verwordingen,
afwijkingen, verwilderingen van de moderne zeden een zo scherpzinnig en érudit
auteur als Prof. Spoerri de vergissing begaat, wederom van de oude vooroordelen
tegen Freud's psycho-analytische ‘bevrijding der driften’ blijk te geven, door deze
eenzijdige formulering diens theorie der sublimering schromelijk miskennend. Dat
in het boekje Het Onbehagen in de Cultuur doodsverlangen en het levensverlangen
van Eros gelijkgesteld worden, blijft natuurlijk niet onvermeld.
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De God der Waarheid is de titel van Spoerri's in indrukwekkenden stijl geschreven
slothoofdstuk, waarbij ik, daar het buiten mijn mijzelf gesteld kader valt, hier niet
kan stilstaan. Tegenover de bedwelmende mythische droomwereld der goden van
dezen tijd, welke reeds door de alledaagse werkelijkheid moet ontnuchterd worden,
stelt de schrijver hier de nog oneindig dieper gaande christelijke ontnuchtering: ‘Eén
is er, dien alle demonen vrezen en voor wien zij op de vlucht slaan.’ Een laatste
aanhaling, om den treffenden toon van dit hoofdstuk weer te geven, zij mij nog
veroorloofd: ‘Waarom al deze angst en dit jachten der mensen? Waarom verstoppen
zij zich in de duizend schuilhoeken van het innerlijk leven? Waarom vluchten zij in
de bedompte geborgenheid van het kuddebewustzijn? Waarom bouwen zij
luchtkasteelen van gedroomde waarheid? Waarom laten zij zich voor den gek houden
door de begoocheling van Dionysos? Waarom rijzen terstond om elk ontwijd stuk
wereld nieuwe religieuze waanvoorstellingen als paddestoelen uit den grond?
Om de simpele en voor de hand liggende reden, dat de mensch de wereld der
schepping niet vergeten kan. Hij zoekt in alle quasi-oorspronkelijkheid den eeuwigen
Oorsprong.’
Minder dialectisch scherp ontrafelend dan Ter Braak, minder groots visionnair
dan Spengler, minder algemeen en wijd synthetisch samenvattend dan Ortega y
Gasset heeft Theophil Spoerri toch een beeld van onze cultuur ontworpen, dat tot
nadenken stemt en ook bij niet-geestverwanten indruk zal maken. De wijze, waarop
hij zich van zijn tijd en zijn tijdgenoten rekenschap heeft trachten te geven verdient
ook hierom zoveel waardering, dat hij, van een stellige en bepaalde godsdienstige
levensbeschouwing uitgaand, ook tegenover personen en gevoels- of denkrichtingen
welke hij volstrekt moest afwijzen nooit enghartig of haatdragend of zonder begrip,
maar steeds ruim denkend, onpartijdig, eerlijk en humaan is gebleven in zijn oordeel.
Dat maakt dit om het onderwerp reeds belangwekkende boek nog eens zo lezenswaard.
1935
Theophil Spoerri, professor aan de universiteit te Zürich, Goden van deze tijd. Een
vertoog tegen het heidendom in onze hedendaagsche cultuur. Nederlandsche
bewerking van Roel Houwink. Zeist, J. Ploegsma, 1934
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Te uitsluitend sentiment
Van alle andere kunsten onderscheidt zich de litteratuur doordat haar
uitdrukkingsmiddel, de taal, niet alleen gewaarwordingen en voorstellingen maar
ook begrippen vertegenwoordigt. Dat de woordklank nu eenmaal aan een door gebruik
tot stand gekomen betekenis is gebonden, maakt dat zelfs de experimentele uitersten
van de ‘pure’ letterkunde zich nooit volledig van de gedachte-associaties hebben
kunnen ontdoen, welke in de materie van alle andere kunstvormen slechts op veel
middellijker wijze tot uiting gebracht kunnen worden.
Uit dit begripskarakter van de litteratuur, dat lang niet altijd haar belangrijkste
maar steeds een essentieel en onomgaanbaar bestanddeel is, volgt, dat de letteren
niet alleen, gelijk elke kunstschepping, een uiting kunnen zijn, maar dat meer dan
het element van uiting de functie van mededeling erin naar voren kan komen. In
meer subjectieve, egocentrische, individualistische en romantische tijdperken trad
het litteraire werk overheersend als expressie van het ‘ik’ des kunstenaars op. In de
moderne kunst welke, in meerdere of mindere mate, geheel door de neiging tot een
nieuwe zakelijkheid wordt gekarakteriseerd, vervult het meer de rol van mededeling.
Zelfs een zo direct persoonlijke uiting als de lyriek vertoont daar het streven, met
zorgvuldig - zij het veelal grotendeels onbewust - gekozen uitwerking een indruk of
idee over te dragen op den lezer. Het publiek ‘bestaat’ daarom voor den auteur weer
meer dan vroeger. Reeds in den tijd van De Beweging kwam de mededelende aard
van de litteratuur den te uitsluitend uitdrukkenden, dien zij bij de Nieuwe
Gids-beweging had gehad, in evenwicht brengen. In de hedendaagse letteren is dit
evenwicht weer ietwat verbroken in zover, dat het spreken tot anderen is gaan
domineren boven het spreken van zich uit. Daarom bestaat de lezer weer; maar niet
voor Otten.
Wat het betekent, dat wij bij den prozaschrijver Jo Otten een vooral lyrisch
temperament vaststellen, verkrijgt na het hier voorafgaande omlijnder beeld. Het
wordt tijd, de plaats van Otten, die reeds in Portretten in Zakformaat (1932)
aanmerkelijk minder ‘neu-sachlich’ was, dan hij vermoedelijk zelf wel dacht, onder
de jongeren duidelijk aan te geven. Zij is er een van reactie. Buiten de hedendaagse
zakelijkheid immers stelt hem zijn instinct tot zelfbevrijding, waarvan zijn
schrijverschap het voertuig is. Het strak bedwongen, naakte doen-spreken
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van feiten en dingen en gebeurtenissen onttrekt zich aan zijn preoccupatie. De
techniek, lyrisch exclamatief, bezwerend en bezingend, van elken volzin getuigt
ervan dat de enige werkelijkheid, hier aan het woord, Jo Otten is, een Otten wien het
er niet zozeer om te doen is zijn emoties te projecteren op den lezer, dan wel die
emoties te geven zoals zij zijn, ze van zich àf te zeggen om ze kwijt te zijn en in de
dichterlijke hoop dat een ander ze dan achteraf wel begrijpen en delen zal. De
eenzaamheid van zijn gevoelens (alle gevoel is eenzaam) zoekt hij te ontkomen, niet
door het 't meest tot zichtbaarheid getransformeerde beeld dier gevoelens zo sterk
mogelijk op zijn lezer te doen inwerken en er zodoende begrip voor te wekken, maar
door de onmiddellijke kreten te slaken, die zij hem ontlokken, in de verwachting van
weerklank.
Otten had dichter moeten zijn: hij is romantisch en gaat van zichzelf uit, en het
enige, dat hij zoekt is uiting. Bijna geheel zijn oeuvre is in de eerste persoon
geschreven, en de andere personen die erin voorkomen zijn geen geobjectiveerde
uitbeeldingen maar ook al niet veel meer dan een aspect van hemzelf. Voor hem
betekent de kunst nog, in letterlijken zin en zoals een lichamelijke functie zou zijn,
een katharsis, een reiniging. Elk werk is hem een bekentenis, en elke bekentenis moet
hem, dat voelt men er aan, een zucht van opluchting ontlokken. Hij ontdoet er zich
in van de affecten waarmede zijn voorstellingswereld is beladen, zijn driften verheft
hij erin boven den drempel van het bewustzijn (sublimering), de belemmerende
gevoelsgroepen die echter tot daarboven niet reiken vinden er een uitlaatklep in
(afreageren).
Een dergelijke levenshouding stelt zich buiten onzen intellectualistischen tijd.
Meer dan een levenshouding geldt het hier trouwens - ik noemde het woord reeds
hierboven - een temperament. Beschouwelijkheid is een grondtrek van Jo Otten's
werk, maar het is geen intellectuele doch een emotionele beschouwelijkheid. Een
merkwaardige gevoelseigenschap, dit affectief-contemplatieve, en dat vooral in het
veelgelezen en veelbesproken Bed en Wereld (1932, tweede druk 1933) een voor
ons land zeldzame verwantschap met sommige expressionisten als Goll onthulde.
Het beschouwende element in Otten is zuiver negatief; het schept de neerdrukkende
gevoelswereld waaruit hij zich telkens weer door zijn werken, die in den grond een
reeks monologen zijn, wil bevrijden. Het mist de intellectuele - zij het veelal
pessimistische - steunpunten, waardoor de aan-
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vankelijk introspectieve gesteldheid ener iets oudere generatie gedragen en geactiveerd
werd. Het is een symptoom van driftleven, niet van geest, en isoleert hem, verlammend
soms, zowel van zijn directe voorgangers als van zijn, meer primaire, tijdgenoten.
Het diepe geluk en de geestelijke winst, die in een op beschouwelijkheid gericht
leven liggen, zijn voor de tegenwoordige wereld verloren gegaan. Toen mijn vrienden
en ik jong waren, wilden en meenden wij niet anders dan dat ook ons verder bestaan
een wandelen zou zijn langs de weemoedige vijvers van Schnitzler, onder het
uitwisselen van scherpzinnige en paradoxale aphorismen over den zin des levens en
der liefde. Het is enigszins anders gekomen.
Ons toenmalig aesthetisme is versmolten, met zovele ‘neiges d'antan’, voor een
intellectualisme waartegen zich alweder een nieuwe mystiek gekeerd heeft, welke
speciaal den kuddegeest der moderne staatkunde en - zie Ortega y Gasset - niet alleen
van deze beheerst. In plaats van uitsluitend tegen die politieke mystiek richt bijv.
iemand als Ter Braak, die hier als typische woordvoerder van het hedendaagse
intellectualisme moge gelden, zijn pijlen echter tegen het aesthetische. Dit wettigt
de gevolgtrekking, dat het door hem bestreden schoonheidsbegrip, zoals wij dat
vroeger, als ònze mystiek, opvatten, hem (bij eigen ervaring) vreemd is gebleven.
Hij strijdt tegen wat hij niet kent. In zijn geconstrueerde antithese schoonheid-verstand
is de schoonheid tezeer iets van den smaak (in het Démasqué blijkt dit met zoveel
woorden), en zo gezien vindt TerBraak er terecht een tegenspraak, of liever een
onverzoenlijke incompatibiliteit met de intelligentie in. Voor onze generatie - de
jongste zal zich dat niet eens meer kunnen indenken - was evenwel het schone het
diepste gevóél. Tussen gevoel en geest echter is de tegenstelling veel minder diep
dan tussen smaak en geest. Integendeel: het zijn elkanders keerzijden en, in zekeren
zin, vooronderstelden. Ter Braak's insufficiëntie op het gebied van dit
schoonheidsgevoel is de zwakke en kwetsbare plek van zijn geest, en van zijn aan
den geest gewijde apologie.
Hoe dit zij, bij Otten is het gevoel niet aan het aesthetische maar aan het erotische
gebonden; in zover onderscheidt hij zich van de soort beschouwelijkheid der ouderen.
Voor hem is slechts de zelfbevrijding uit de emoties het schone, meer dan dat het
schone emotie op zichzelf is. De sterke belangstelling in het hedendaagse, die hem
eigen is, maakt hem als kunstenaar nog
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niet modern, want deze intellectuele belangstelling vindt men niet in zijn litterair
werk terug, maar zij heeft zich tot wetenschappelijken arbeid afgesplitst (Het
Fascisme, proefschrift 1928; enz.), en in zijn aandacht voor de film (Amerikaanse
Filmkunst, 1931). Karakteristiek voor dezen auteur, die een soort bergsoniaanse
beweeglijkheid van het denken huldigt, is dat ook zijn essayistisch werk niet zozeer
uit een autonomen denkarbeid ontstaat maar, zich aan de flitsende effecten van zijn
onbewuste intuïtief aanpassend, zich aan de onvastheid en onzekerheid zijner niet
harmonisch uitgeleefde en daardoor hier en daar tot gevaarlijke reflexen versterkte
emoties huwt, en deze productief maakt door ze in zijn gedachtengang, met de
argumenten der rede gemaskeerd, te vertolken, waarbij uit een overmaat aan emotieve
gebondenheden alle binding als schadelijk en onvitaal wordt voorgesteld (Mobiliteit
en Revolutie, 1932; Innerlijk Noodlot, 1933). Otten's voorliefde voor Italië en het
Zuiden valt eveneens te verklaren uit een gevoelsleven, zo blind en weerloos
verankerd in het instinct, dat het schuldgevoel, de remmingen, de conflicten en
problemen waarmede het hem bezwaart geprojecteerd worden in zijn kijk op anderen.
In zijn litterair werk is dit, naar wij opmerkten en gelijk ook uit zijn laatsten
novellenbundel: Angst, Dierbare Vijandin weer blijkt, in hoge mate het geval. Alle
personen daarin zijn afschaduwingen van een bepaald aspect van des auteurs
gemoedsleven, hetgeen hun een wel hevig en suggestief maar te subjectief en
eenzijdig, niet altijd reëel genoeg werkende gestalte geeft. In een bundeltje litterair
geromanceerde monografieën, Portretten in zakformaat (1932), kon hij deze lyrische
eigenschap eerst recht den vrijen loop laten, nadat hij in De Moderne Biographie
(1932) het biografische terrein theoretisch had afgegrensd.
Wij hoeven het niet volgens de slechtklinkende bij-nuance op te vatten maar
kunnen aan de oorspronkelijke etymologische betekenis vasthouden, wanneer wij
het werk van Jo Otten conventioneel en sentimenteel noemen. Conventioneel: in
zover als het vasthoudt aan steeds weerkerende, door alle tijden heen overeengekomen
menselijke gemoedsbewegingen, niet door intellectuele critiek aangetast.
Sentimenteel: in zover het uitsluitend van die gemoedsbewegingen uitgaat en zich
noch in de uitwendige, noch in de wereld des geestes verdiept anders dan om die
bewegingen te staven, te illustreren, te documenteren of te verhevigen en te
veralgemenen.
Zo kon ik met voordacht de typering romantisch op dezen au-
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teur toepassen. Romantisch is ook dit laatste boek weer ten zeerste, niet alleen van
mentaliteit, maar tot in den litterairen vorm toe. Maan-blanke handen, een gezicht
dat witter en serener leek in het zilveren maanlicht (ik citeer uit het hoofd) - bij ieder
ander zouden zulke termen banaal worden en irriteren: hier zijn zij in den lyrischen
toon harmonisch opgenomen en gedragen door den romantischen gevoelsstroom.
Juist als in Bed en Wereld toont Otten zich, door de ‘qualités’ van zijn ‘défauts’,
in dezen laatsten bundel weer een indringend beelder van het erotische. Ondanks
alle lyrisme is het vaak cru van eerlijkheid, maar, hoe wrang en bitter soms ook,
nooit naturalistisch en, door diezelfde eerlijkheid, voor den werkelijk ontvankelijken
lezer, hoezeer schokkend, nergens obsceen. In plaats van het bekende litteraire
gegeven, op verstandelijke zelfbezinning berustend, van het ontoereikende en
onbevredigende van het sensuele, vinden wij bij dezen vertolker der instincten meer
het eeuwig onbereikbare der waarlijk animaal-gedachteloze, door geen innerlijk
conflict verstoorde sensualismen betreurd dan een uit die sensualiteit zelf opgebloeid
beeld als, na de klassieken, slechts in zekere classicistische stromingen der Latijnse
volken tot volheid kwam.
Met inachtneming van het hierboven ontwikkelde algemene voorbehoud kan men
zeker constateren, dat, ook zonder geestelijke verruiming, bevrijding of vernieuwing,
Jo Otten sinds zijn debuut (Verloren Vaderland, 1929) en wel degelijk vooral na zijn
vorigen novellenbundel De Zwarte Vogel (1932) litterair onmiskenbaar is
vooruitgegaan. Met zijn laatste litteraire werk, Bed en Wereld, vergeleken treft hier
een teruggang van het beschouwelijke element in zijn expressionnistischen vorm,
dat voor dien ‘monologue intérieur’ zo karakteristiek was. Angst, dierbare Vijandin
is daardoor, hoezeer uit ongeveer soortgelijke impulsen geschreven en technisch
wellicht iets minder brillant, tot wat meer vastheid en evenwicht gekomen. Ook hier
treedt overigens de inwendige alleenspraak nog op, maar minder nu als weerspiegeling
van een actuele litteraire stroming dan wel als een sporadisch technisch hulprniddel
voor den onverbeterlijken lyricus, die de auteur nu eenmaal is.
Dat in dit werk het sexuele en het erotische nooit gescheiden optreden komt uit
zijn geprononceerd affectieve karakter voort, waardoor geestelijke differentiatie
slechts zeer secundair in werking treedt. De drager van zulk een affectleven verlangt
in diepste wezen steeds naar den toestand zijner eerste kinderjaren
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terug; omdat hij, door zijn aard, de vroegste psychische schokken, die zich daarna
voordeden nooit, zoals gebruikelijk, voldoende te boven is gekomen. Hij blijft zich
onbewust aan zijn oudste gevoelsgroepen vastklemmen en verbonden gevoelen, en
wat in het latere leven daaraan verwant blijft dringt hij uit zijn bewustzijnsinhoud
weg, omdat de samenleving andere eisen en normen stelt. Als straf voor dit gebrek
aan aanpassing brengt het leven en brengt de samenleving ons echter telkens zulke
schokken, welke een herhaling zijn van die eerste, diepste, reeds lang vergetene, en
welke ons, vooral door die herhalingskracht, des te kwetsbaarder vinden naarmate
onze gebondenheid aan de bedoelde kindheidsbelevenissen groter is. Het resultaat
is angst, levensangst.
Hoe sterk hij in Otten moet zijn beseft men, wanneer men zijn ongeweten
terugverlangen naar de eerste levenservaringen na dien allereersten psychischen
schok: de geboorte, in al zijn werk weervindt. Door den inhoud, het angstmotief, dat
ook vroeger telkens optrad maar nu als hoofdgegeven in elk dezer novellen de leiding
heeft, kreeg dit boek een meer kenschetsende eenheid dan wij in een der vorige
vinden. Hoezeer het thema hem bezighoudt blijkt uit de omstandigheid, dat komende
maand een werk van zijn hand zal verschijnen, waarin hij de problemen, die in dezen
bundel hun verwoestende werking op het menselijk zieleleven doen kennen, van
theoretischen kant tracht te benaderen. De titel luidt: Het Moedercomplex van
Baudelaire.
De angst is voor dezen auteur een ongeneeslijke, wurgende ziekte en tegelijk een
soort huisdier, waar hij niet meer buiten kan. Men vindt dat bevestigd in de met
bewonderenswaardige openhartigheid geschreven ontboezeming, waaraan de bundel
zijn naam dankt en die hem inleidt. In de nu volgende novellen worden de diverse
doch eenvormige facetten der ‘dierbare vijandin’ getoond. In Somnambule is het de
gevoels-ambivalentie van een man, die zich zozeer aan zijn, sedertdien gestorven,
zoontje gehecht gevoelde dat zijn vrouw van hem vervreemdde. Wachten, het
volgende stuk - niets dan de zwijgende alleenspraak van een man die, overgevoelig,
in een Parijs café op zijn geliefde wacht, welke zich verlaat heeft - is, hoewel evenzeer
als al dit werk iets te ‘überschwenglisch’, licht en charmant geschreven; het vereist
niet weinig kundigheid om van een zo gering en aan actie arm gegeven een zo levend
en levendig stuk proza te maken. Zwaarder, zwaarwichtiger, romantischer, bijna
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zou ik, met een veel misbruikt woord, zeggen: daemonischer, is Zilvervossen. Een
geur van bloed en sadisme hangt over dezen monoloog van een vrouw die, gedreven
door angst alweer, haar man, den wreden dierenkweller, doodt. Toch is dit een van
de meest geslaagde van deze stukken, zeer suggestief, en gelijk ik op p. 97 uiteenzet
in Aantekeningen over het Proza: De Novelle, rondom één centrum organisch
gegroeid. Nina D'Angoulême, het verhaal van een lichtekooi over haar gestorven
zoon, is langs verscheidene wegen één verheerlijking van de fixatie aan het
moederbeeld; de beste zijden van den auteur worden, in opzet en uitwerking, tezeer
erin overwoekerd door zijn zwakheden waarbij ik hierboven stilstond; de sentimentele
conventie, vooral van den stijl, heeft tezeer de levende kern aangetast. Beter, zij het
niet minder romantisch, is Noodlottig Vaderschap, waarin op zeer treffende wijze
een vader uiting geeft aan de diepe, alles overheersende gebondenheid aan zijn, thans
gestorven, dochter, waarbij een verterende afgunst hem van de troebele elementen
in deze affectie bewust maakte. De angst van Avontuur in Barcelona ten slotte heeft,
gelijk die in Wachten (maar minder luchtig ironisch) weer een anti-climax. De ‘ik’,
brandend van liefde voor een vage danseres in een slecht befaamd lokaal van de
onderwereld van Barcelona, is der wanhoop ten prooi omdat hij haar in de macht en
bedreiging van een dwergachtig monster waant, welks gezellin zij is. Eindelijk blijkt
echter dat zij slechts geheel vrijwillig en gedreven door hartstocht aan dien
verschrikkelijken man de voorkeur geeft.
Een groot mensenbeelder als b.v. Vestdijk zich in het korte bestek der novelle kan
tonen is Jo Otten in dit boek nergens, al was het alleen maar omdat al zijn figuren,
gelijk wij reeds opmerkten, uitsluitend tot leven komen niet krachtens een verbeelding
welke hen zelfstandig buiten zichzelf stelt, maar krachtens Otten's behoefte, aan zijn
eigen (angst)gevoelens uitdrukking te geven. Maar als eerlijke zelfonthulling van
een opmerkelijke mentaliteit welke overtuigend, want overal verhevigd, uiting geeft
aan een sentiment dat in ons allen sluimert, verdienen zij alle aandacht. Elk hunner
heeft een min of meer pathologischen inslag; maar is pathologisch niet een nauwelijks
omgrensbaar woord, en duidt het niet alleen maar op een wat eenzijdige ontwikkeling
van iets algemeens, gelijk bijv. de geniale Van Oudshoorn, een hoogtepunt onzer
letteren na '80 waarop Nederland trots mag zijn, in zijn werk doet zien?
Algemeen is ook het angstgevoel den mens ingeschapen dat de
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auteur, naar te hopen is, door het schrijven van dezen bundel getemd heeft en
overwonnen. Het komt niet voort uit gevaar: ‘de oerangst is driftangst geworden’.
‘Angst is inhaerent aan het leven.’ ‘Iedere angst is doodsangst.’ Tussen ‘oerdrift en
cultuur’ slingert hij. Men leze de boeiende, verhelderende en diepgaande studie Over
Wortels en Vertakkingen van het Angstgevoel door Dr. A.M. Meerloo (Schrift 10
van jaarg. 11 van De Vrije Bladen), waaraan ik deze uitlatingen ontleen.
Aan dit algemeen menselijke instinct dan heeft Jo Otten steeds eenzijdige uiting
gegeven, het opmerkelijkst waar het culmineerde in zijn zo veelszins
opmerkenswaardigen bundel Angst, dierbare Vijandin. Zich aan een vijand (en eerst
recht een vijandin!) als dierbaar al te zeer te hechten kan echter een gevaarlijke
zwakheid worden. Wij vertrouwen dat het de persoonlijkheid en het litteraire werk
van dezen schrijver ten goede zal komen, zo hij, na zijn jongste katharsis, de kracht
vindt den gesloten bankring zijner gevoelswereld door te breken. Hij zal harmonischer
en van een centraler punt zijner individualiteit uit kunnen creëren, indien hij daarbij
niet langer zozeer de rede en zijn (op zichzelf als werktuig beproefd gebleken) intellect
buiten functie stelt, maar ze in der driften dans mede betrekt.
Dat hij dit tot nu toe niet vermocht, blijkt uit niets sterker dan uit het ontstellend
gebrek aan humor, dat ook dit laatste werk weer vertoont en waarop ik niet mag
nalaten te wijzen. Door den bevrijdenden lach zal dit veelszins waardeerbare maar
nog veel te egocentrische en romantische werk zich eerst harmonisch ontplooien
kunnen. Zoals hij ons als auteur verschijnt is Jo Otten een derzulken, waarvan alles
ons zegt dat zij door een kleinigheid een nieuw mens kunnen worden.
Het wachten is op de kleinigheid die hem aan het lachen brengt.
1935
Jo Otten, Angst, dierbare vijandin. Arnhem, Van Loghum Slaterus'
Uitgeversmaatschappij, 1935
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Aantekeningen over het proza
Rhythme
In: Oscar Wilde, The Story of An Unhappy Friendship (1902) vertelt Robert H.
Sherard hoe hij, van een verblijf te Parijs naar Londen teruggekeerd, zijn vriend, na
diens eerste proces, bezocht, toen deze ziek en overspannen te bed lag. Wilde was
apathisch en sprak bijna niet; Sherard drong er op aan, dat hij op reis zou gaan. ‘Hij
gaf geen antwoord, maakte alleen een gebaar dat hij te uitgeput was om iets anders
te doen dan inert neer te liggen, en na een ogenblik vroeg hij me: “Oh, why have you
brought me no poison from Paris?” Hij herhaalde deze vraag dikwijls, niet alleen
dien avond maar ook verscheidene volgende dagen - niet, daar ben ik zeker van,
omdat hij ooit inderdaad het minste verlangen had zelfmoord te plegen, maar omdat
de allitteratie van den zin zijn oor behaagde. Zij irriteerde het mijne, onder de gegeven
omstandigheden, want ik vond het niet het geschikte ogenblik voor gebrek-aan-ernst
en voor poses...’
Met de welluidende allitteratie alleen geeft, naar het mij voorkomt, Sherard een
onvolledige verklaring voor het welbehagen dat Wilde vond in het herhalen van den
in het Engels geciteerden zin. Meer dan het stafrijm zal daarbij de omstandigheid
hebben meegesproken, dat die zin een regelmatigen versregel vormt, bestaande, na
de anakrusis (korte aanvangsmaat), uit drie dactylen en een spondae. Er moge van
Wilde's kant onserieusheid en een zekere kinderachtigheid gelegen hebben in het
herhalen van dit zinnetje - al wilde hij vaak bewust door zulk een houding zijn
ernstiger gevoel voor anderen verborgen houden - zeker is, dat wanneer men ontdekt
dat proza (ook dat van de gesproken taal) ergens een spontaan en ongewild ontstaan
vers bevat, dit vers zich met de kracht en den obsederenden deun van een soort
bezwering aan ons blijft opdringen. Maar geldt het hier inderdaad een versregel? Dat
is slechts tot op zekere hoogte het geval. Om tot vers te worden zou ‘oh, why have
you brought me no poison from Paris’ door andere, gelijkvormige verzen
voorafgegaan en (of) gevolgd moeten worden. Hier raken wij aan het essentiële
onderscheid tussen het rhythme van poëzie en dat van proza. ‘De taal kan
gerhythmeerd zijn zonder dat er eigenlijk gezegd een vers is’, merken Jules Romains
en G. Chennevière terecht op (Petit Traité de Versification, 1923), waarbij in het
oog moet worden gehouden
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(ook voor het vervolg van de aanhaling) dat met ‘vers’, hier versregel wordt bedoeld.
‘Het vers, in zijn delen beschouwd, is samengesteld uit een bepaald aantal herhalingen
met een merkbare werking (...); maar in zijn geheel genomen vormt het op zijn beurt
een merkbare werking, welke de neiging heeft zich te herhalen. Dus in het
eenvoudigste en algemeenste geval wordt de geversifieerde taal bepaald door een
opeenvolging van onderling op elkaar gelijkende verzen. Anders gezegd, de verstaal
is in tweeledigen zin gerhythmeerd: 1e de elementen van het vers vormen een rhythme
binnen in het vers, 2e de verzen vormen een rhythme onder elkander’.
Inderdaad, eerst de hier bedoelde herhaling van de verzen onderling maakt het
vaste maatschema voelbaar, dat poëzie wezenlijk van proza pleegt te onderscheiden.
Treedt die metrische basis als insluipsel afzonderlijk verdwaald in een prozazin op,
dan stoort het, juist door die afzonderlijkheid, den natuurlijken en harmonischen
gang daarvan.
Het is hier de plaats, te wijzen op het afschuwelijk onding, dat men gewoonlijk
met den misverstand wekkenden naam ‘rhythmisch proza’ aanduidt. Er is geen
ònrhythmisch proza. Elk proza heeft zijn rhythme, dat wij soms - n.l. wanneer het
de mededelende en uitdrukkende functie van het proza nuttig en organisch ondersteunt
- bewonderen, soms niet. Met rhythmisch proza bedoelt men eigenlijk metrisch proza
- een contradictio in terminis -, d.w.z. proza waar men, tegen deszelfs aard en natuur
in, een zekeren maatval, zij het dat deze zich onregelmatig en vrijer herhaalt dan in
het eigenlijke gedicht, opzettelijk heeft aangebracht. Het vers echter hoort volgens
zijn wezen aan den grondslag van zijn maat, proza alleen aan den veel onwillekeuriger
en vrijer, minder bewusten grondslag van zijn eigen rhythme gebonden te zijn. Het
is de val van den volzin, die de formele ongebondenheid van het proza zijn rhythme
geeft.
Een strak, monotoon, eenvormig en weinig afwisselend prozarhyhthme wordt wel
eens ten onrechte voor het verwerpelijke ‘rhythmisch proza’ of - soortgelijke anomalie
- ‘proza-gedicht’ aangezien, evenals bij het z.g. vers-libre de nog steeds bestaande
grens ten opzichte van het proza menigmaal niet in het oog wordt gehouden. De
Heilige Tocht van Arij Prins (1912), dat wonderlijke werk, door onze jongeren weinig
meer gewaardeerd en hetwelk b.v. Ter Braak steeds weer tot boze epitheta brengt,
is naar mijn mening zulk proza waarin het eigenaardige rhythme wel ten onrechte
voor metrisch wordt aangezien. Wel
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is bij de uitzonderlijk zorgvuldige bewerking van deze taal het insluipen van metrum
niet voldoende ontweken (gelijk dit Flaubert's voornaamste preoccupatie was in zijn
befaamde ‘gueuloir’) en men kan dit betreuren. Maar mij lijkt het onjuist, aan te
nemen, dat Arij Prins, opzettelijk en bewust (en dat is de maatstaf) boven en buiten
het voor hem karakteristieke en zo eigene rhythme om, naar een bepaald maatschema
heeft gestreefd. Ik kan het, niet om de algemene denkbeelden maar om hun toepassing
op De Heilige Tocht, dus niet eens zijn met Carel Scharten, waar hij over dit boek
schrijft (De Gids, Dec. 1912):
‘Vooreerst, ik houd niet van metrisch proza; ik houd niet van maat-gebondenheid
in den ongebonden stijl. Het mooie van het proza, is de heerlijke ruimte, die zijn
wetten laten. Het gunt den onbeteugelden loop aan de woorden, mits die gaan en
weêrkeren in een harmonischen boog. Het proza is als een ideale Republiek, tegenover
de statige Monarchie van het vers. Het heeft die edele vrijheid, die haar eigene
begrenzing en schoonheids-regelen in zich draagt. Z.g. “rhythmisch proza” nu is als
een republiek, die zich aan een tyran onderwerpt; het is of die woorden zich niet los
kunnen maken van een hun wederrechtelijk opgelegde tucht. Daarom hindert mij
iets in dit proza, zoodra het bijzonder-boeiende uitblijft of de afgemeten schred niet
zelf een bestanddeel dier strakke verbeeldingen lijkt. Het kan soms een schriklijk
eentonige en hachelijke lectuur worden, want aldoor stapt het voort in een verslaafden
jambengang, die dan ineens zich verstuikt, doorgaands in een lidwoord te veel, dat
elders terwille van denzelfden maatpas werd weggelaten. Men heeft het wellicht al
bemerkt, dat ook het bovenstaande geheel in jamben-regels en regeltjes te verdeelen
is; wellicht ook niet, omdat de versvoeten daar zonder stoornis voortbewogen. Zoo
bewegen zij echter bladzijden en bladzijden aaneen en dan gaat men zijn beenen
voelen... tenzij men, voor afwisseling, zijn “voet” verzwikt, bij enkele woorden in
maatloos proza.’
Hoe dit ook moge zijn, een feit blijft het dat de goede prozaschrijver met welbewust
geoefende critische aandacht ervoor heeft te waken, dat geen losse, onbedoelde
versregels, gelijk het in den aanvang aangehaalde zinnetje van Wilde, in zijn proza
komen verdwalen. Een zeer groot kunstenaar moge dit wellicht vanzelf en zonder
speciale attentie vermijden, het gevaar is veel groter dan men denkt. Wijlen Henri
Bremond, de scherpzinnige theoreticus der ‘poésie pure’, heeft er zelfs een geheel
boek (en
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welk een kostelijk en amusant boek!) aan gewijd: Les Deux Musiques de la Prose
(1924). Hij gaat daar uit van een verhandeling van Vaugelas over dit onderwerp, en
past, ontzaglijk belezen, onderhoudend en geestig, fragmenten daarvan opwerk van
verschillende prozaschrijvers toe, richt ze trouwens ook tegen den auteur zelf, en
komt tot de meest grappige en paradoxale gevolgtrekkingen, waarbij het (m.i.
trouwens problematieke maar nu eenmaal algemeen zo opgevatte) syllabieke karakter
van het Franse vers hem natuurlijk bij het opsporen van zonden tegen ‘den regel van
Vaugelas’ zeer te stade komt. Octosyllaben en alexandrijnen worden in ongekende,
ontstellende hoeveelheid in het proza van talloze, en de meest uiteenlopende schrijvers
aangetoond, oude en moderne. Een hoogst interessante discussie van de theoretische
zijde van het vraagstuk ontbreekt niet, en het uitermate lezenswaardige werk wordt,
gelijk meestal bij Bremond, door een slagvaardig en vermakelijk polemisch gedeelte
nog verlevendigd. Er is bijna geen gebied der Franse letteren, waarop Bremond zijn
spottend vernuft hier niet scherpt. Zijn conclusie luidt, dat het metrum ook in proza
onvermijdelijk is. Een zelfironie, zo geraffineerd dat men zich somwijlen afvraagt
of dit hele geschrift eigenlijk geen mystificatie is, doet hem b.v. aan het slot van het
eerste hoofdstuk zichzelf erop betrappen, dat dit requisitoir tegen het in het proza
ingeslopen vers op de keper beschouwd... geheel uit achtsyllabische verzen bestaat!
Dat ik het intussen met Bremond's fatalistische conclusie niet eens ben, behoeft
na het voorafgaande geen betoog.

Stijl
Na gesproken te hebben over iets zo speciaals als het rhythme in het proza, doe ik
hier enige beschouwingen over den stijl volgen, welke, wel verre van dit onderwerp
uit te putten, enige volkomen algemene opmerkingen inhouden van de talloze, welke
over dit onderwerp zijn te maken. Zij willen niet meer zijn dan eerste en losse invallen
ten aanzien van een vraagstuk, dat bij het onderzoek naar de waarde en de betekenis
van afzonderlijke werken van essentieel belang is. Naar nieuwe gezichtspunten is
daarbij niet gestreefd; slechts is een samenvatting beproefd van de denkbeelden,
waar de practijk den letterkundigen beoordelaar geregeld mee in aanraking brengt.
Wat bedoelen wij ermee, wanneer wij van een bepaald werk zeggen dat het een
al dan niet goeden ‘stijl’ heeft? Wij denken
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bij een dergelijke uitdrukking aan begrippen als: goed of niet goed geschreven, maar
ook deze term is verwarrend, omdat het den schijn zou kunnen wekken dat de stijl,
de schrijftrant, de schrijfkunst, iets afzonderlijks ware, dat van buiten af toegepast
zou worden op, toegevoegd bij dat, wat dan den meer eigenlijken inhoud van het
geschrift zou uitmaken.
Dat deze opvatting fout is weten wij theoretisch sinds de beroemde leuze omtrent
vorm en inhoud; in de practijk echter komt het geregeld voor dat de niet al te zeer
in litteraire aangelegenheden geschoolde lezer een boek vooral in de eerste plaats en
naïef-weg naar ‘het verhaaltje’ beoordeelt, zonder in te zien dat het letterkundige
kunstwerk juist daar begint, waar de uitdrukkingsvorm niet meer van het gegeven
onderscheiden kan worden. Tot in onderdelen vertegenwoordigt die uitdrukkingsvorm
zelf de onherroepelijk aan elke nuance van zijn formule onafscheidelijk verbonden
oproeping van bepaalde voorstellingen, waarvan hij evenmin te ontdoen zou zijn als
een woord van den geestelijken inhoud, welke er op algemeen overeengekomen
wijze in besloten ligt.
Het onderscheid is alleen dat deze objectivering, deze objectieve waarde, bij het
woord historisch zijn gegroeid en zelfs vaak etymologisch nog in hun wording
achterhaalbaar zijn. Bij het kunstwerk is de totstandkoming van het ondeelbare
conglomeraat van impuls en formule echter een eenmalig en spontaan wordingsproces,
onherhaalbaar en definitief over de eigenlijke betekenis van het werk beslissend.
Tot zover gekomen met onze begripsonderscheidingen zien wij ook in, dat het, in
den grond genomen, dwaasheid is om te menen dat men over den stijl kan spreken
als over een afzonderlijk litteratuur-phenomeen, waarvan de wetten op zichzelf
onderscheiden en beschreven zouden kunnen worden.
Het is daarom een dwaling, gelijk men vaak doet, strengen, gebonden, zorgvuldig
bewerkten prozastijl tegenover een meer directen, aan de spreektaal aangepasten,
persoonlijk genuanceerden te stellen. De uiterste voorbeelden welke in dit verband
altijd genoemd worden zijn Stendhal en Flaubert. Stendhal, de amateur, de dilettant,
schrijvend voor zijn genoegen gelijk zijn hart hem ingeeft, zo zakelijk mogelijk tot
in de psychologie van zijn personen doordringend zonder zich door zijn aesthetische
overwegingen te laten leiden. En daartegenover Flaubert, gemarteld door zijn
schoonheidsdrang, die in zijn ‘gueuloir’ uren lang een enkelen zin omwerkte, om te
vermijden dat zich on-
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nodige klankherhalingen zouden voordoen, om nauwlettend het rhythme van zijn
volzinnen tegen elkaar af te meten, rijm te vermijden, en zelfs met eindeloze
oplettendheid en schier bovenmenselijk geduld het wederkeren van een zelfde woord
op achtereenvolgende bladzijden onmogelijk te maken.
Het zou verkeerd zijn hier twee stijlen tegenover elkander te willen stellen en
daaruit dan een algemene preferentie te ontwikkelen. Dat Flaubert een bewust
overwogen stijlstreven bezat bewijst nog niet, dat hij meer stijl had, dat Stendhal
slordigweg schreef naar het hem inviel, zonder aan fraai proza te denken, wil nog
niet zeggen dat hij stijl mist. Elk van beiden geeft op zijn manier uiting aan de eigen
persoonlijkheid. Beiden hebben stijl, dat wil dus zeggen een herkenbaar
persoonlijkheidsteken in de wijze, waarop zij hun proza formeren. Of dit nu naar
den uiterlijken schijn subjectief of objectief zij, een in den ik-vorm gehouden
memoire-achtig karakter heeft dan wel getrouwste weergeving van een werkelijkheid
der uitwendige wereld beoogt - in beide gevallen evenzeer is een noodzakelijk,
ondeelbaar samenstel van een litteraire drijfveer en haar adaequate verwerkelijking
ontstaan.
En of men nu lange zinnen schrijft of in een kort rhythme; plastisch beeldend met
materiaal uit de ervaringen der zintuiglijke waarnemingswereld, dan wel in de taal
van schier mathematisch abstracte ideeën; of men in het bijzonder op den klank van
het proza gericht is, gelijk Van Deyssel in zijn beroemde passage, ofwel meer aandacht
heeft voor deszelfs gang en val en beklemtoning; of men de gesproken taal tracht te
benaderen dan wel een klassiek en typisch ‘schriftuurlijk’ proza, naar bepaalde
theoretische voorschriften en wetten ontstaan, nastreeft: - ‘le style c'est
l'homme-même’, en meer dan dat, hij is een zo innig met het menselijke saamgeweven
levensvorm, dat het eigenlijk reeds een soort zondeval was, naar afgetrokken normen
en wetten te gaan zoeken om zijn wezen uit te drukken.
Wat is dus stijl? Alles. Wat is stijlloos? Datgene wat onoorspronkelijk,
overgenomen is, hetzij van een ander, hetzij van een als niet meer levend gevoelde
traditie; alles, wat onecht is en dood, namaak, blague, schijn en aanstellerij.

De novelle
De litteratuur van een oudere generatie is extensief geweest; de tegenwoordige is
intensief. Voorbij zijn de letteren, welker schoonheid op het weergeven was
gegrondvest der zintuiglijke
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waarneming van het vooral als zichtbaarheid ervaren leven. Aan den nabloei van de
richtingen van Tachtig en De Nieuwe Gids kwam vooral door den wereldoorlog
algemeen een einde. Zo werd de kunst, eens impressionnistisch gericht, nu
constructivistisch, en wat vroeger het oog eens aftastte en ontvouwde, werd nu door
het begrip aangetast, en samengevat.
Deze ontwikkeling heeft langzaam naar een herleving van het korte verhaal
gevoerd, dat in ons land nooit zo recht heeft willen tieren, hoewel het in Frankrijk
en vooral in Engeland een klassiek genre uitmaakte.
Na Couperus was het eigenlijk voor het eerst weder Frits Hopman, die den short
story meesterlijk hanteerde. Natuurlijk zijn onder de naturalisten en post-naturalisten
vele novellenschrijvers te noemen. Aletrino, Netscher, Van Hulzen, Van Groeningen,
Van Nouhuys, Falkland, Hartog, Van Campen, Goudsmit, de Scharten's, Robbers,
Carry van Bruggen, Van den Hoek, Van Oudshoorn horen tot hen, hoewel de laatste
drie, evenals Nescio al niet meer zonder voorbehoud als novellenschrijvers tot de
naturalistische school mogen worden gerekend, een qualificatie, waaraan natuurlijk
eerst recht figuren als Aart van der Leeuw en Van Schendel zich, in hun korte
verhalen, onttrekken.
Men kan zeggen, dat de vooral op een ruwe schets, een moment-opneming ener
impressie, een stemming, een vliedend ogenblik in een geschakeerden
gemoedstoestand of zielsgesteldheid gerichte novelle uit onzen Tachtigsen en
na-Tachtigsen tijd de eigenlijke handeling (plot) van secundair belang achtte en haar
een dienende functie deed vervullen ter versterking dier gerichtheid. In dezen zin
kan men derhalve ontkennen, dat het genre van de short story in ons land bloeide,
bij alle verschuldigde waardering voor de naturalistische novelle, die immers veelal
een fragmentarisch brok woordkunst, psychologie of stemmings-analyse bleef, dat
toch eigenlijk tot het genre, gelijk het van ouds in het buitenland floreerde, niet te
rekenen viel.
Ook zij, die ik hierboven als enigszins afzonderlijke figuren van de overige
genoemden losmaakte, hebben in den grond hun vernieuwende kwaliteiten toegepast
op het korte verhaal, zonder dat dit laatste de essentiële voorwaarde voor die
toepassing was; het genre was aan dat nieuwe niet inhaerent, en voor een deel gaven
zij dan ook evengoed daarnaast in groter werk blijk van de veranderingen, welke
onze litteratuur bezig was te ondergaan.
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Eerst de jongeren hebben inderdaad de novelle, in den eigenlijken zin des woords,
voor ons land weder in ere hersteld: Helman, Houwink, Van Wessem, Den Doolaard,
Bep Vuyk, Stroman, Van der Woude, Debrot - om slechts enkelen te noemen. Het
is S. Vestdijk, die zonder twijfel het zuiverst en volledigst tot dit herstel heeft
bijgedragen. Daar hij een even oorspronkelijk en scherpzinnig theoreticus is als een
veelzijdig en boeiend kunstenaar, is het niet ondienstig eens na te gaan wat hij, die
onder de modernen meer dan een ander ons land weer de echte novelle - dit begrip
dan genomen volgens Europese traditie - heeft geschonken, in zijn critische geschriften
over deze kunstsoort dacht. Ik citeer uit De Novelle en het Ding, Essays in Duodecimo.
Hij wijst er op, dat men heeft ‘leeren inzien, dat ook het kleine een eigen karakter
bezit, dat b.v. een kind niet maar een idioot geworden volwassene is, en dat een
miniatuur aan andere vormwetten heeft te gehoorzamen dan een fresco. In de practijk
der literatuur beleeft men zelfs een soort renaissance van den kleinen vorm (maar
vergeet ook de muziek niet: Pijper, Von Webern; orkeststukken van minder dan een
minuut!) in den korten roman en in de niet al te lange novelle die voor roman doorgaat;
de techniek zorgt dan wel voor de “quantiteit” in denvorm van misleidend dik papier.
Een vraag dringt zich intusschen op bij deze vermenging der soorten: wat is het
verschil tusschen een novelle en een roman, ook als zij misschien een even groot
aantal bladzijden tellen, - waarin bestaat het eigene van de novelle, afgezien van den
omvang?
Op allerlei wijzen heeft men dit verschil natuurlijk reeds trachten te formuleeren,
maar steeds moest toch weer een quantitatief criterium dienst doen, onverschillig of
men een “veeldimensionaliteit” in psychologischen zin in het spel bracht dan wel
een verschil in den tijdsduur of in de uitgebreidheid van het conflict of de intrige.
Het nadeel hiervan is, dat dan de novelle toch weer als een roman op kleineren schaal
wordt opgevat, niet als een kunstvorm “sui generis”, terwijl bovendien de aldus
geformuleerde verschillen geheel relatief blijven.’
Vestdijk herinnert dan aan auteurs, wier novellen ‘eerder den indruk maken van
romanflarden of -afkooksels; vaak wordt het verhaal met de uitvoerigheid van den
roman begonnen om dan als pag. 30 of 50 begint te naderen, snel samengeschrompeld,
op dwergformaat te eindigen’. Niet in de hoegrootheid maar in de hoedanigheid hoort
echter het onderscheid tussen
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novelle en roman gelegen te zijn, en Vestdijk meent dan ook ‘een nieuw en nu
qualitatief criterium’ gevonden te hebben in: het onderwerp, ‘dat door zijn begrensheid
en betrekkelijke eenvoud principieel verschilt van de gebruikelijke romangegevens’.
‘Men zou daarom wel geneigd zijn te zeggen: het typische kenmerk van een novelle
is dat zij een concreet ding tot onderwerp heeft, waar een roman steeds
uitgekristalliseerd is rondom personen, al is het er maar één; daarbij wordt ieder
quantitatief verschil natuurlijk secundair.’ ‘Men kan nog, om volledig te zijn, de
verschillende graduaties tusschen ding en mensch in het geding betrekken: dier kind - primitief; ook deze geven, als onderwerp, aan een novelle meer kans dan de
gecompliceerde en woordenrijke intellectueelen, waarover Huxley zoo graag schrijft...’
Vestdijk beroept zich op tal van treffende voorbeelden; maar hij gevoelt zelf wel,
dat zijn ietwat materialistische onderscheiding slechts ten dele opgaat, en hij had in
eerste instantie zijn hele, vernuftige beschouwing dan ook in Panopticum, de rubriek
van luchtig raillerende boutades uit Forum ondergebracht en haar vol zelfironie
besloten met een ganse reeks voorbeelden van het tegendeel, van gevallen n.l. waar
‘het ding’ de kern is van... een roman.
Vestdijk's idee in haar betrekkelijke waarde erkennend, kan men naar mijn mening
het wezen der novelle niet beter begrijpen dan door zich een helder denkbeeld te
vormen van de beslissende betekenis, die de gereduceerde quantitatieve hoedanigheid
van een prozawerk, aesthetisch gesproken, onmiddellijk en vanzelf voor zijn
qualitatieve hoedanigheid heeft. Verkleint men de afmetingen van den Dom te Keulen
of de kathedraal te Chartres tot een kleine maquette, dan is niet slechts de grootte
van deze kerken voor den beschouwer veranderd, maar, psychologisch-aesthetisch,
ook de werking der, niet op deze verkleining berekende, verhoudingen. Wat Prof.
R.N. Roland Holst in zijn (in den bundel Over Kunst en Kunstenaars, 1923,
opgenomen) opstel over De Schoone Beperkingen in de Kunst van Jan Mankes zo
juist ‘schaal-gevoel’ noemt, dient den doorslag te geven bij het wezensverschil, dat
het, niet alleen uiterlijke, verschil-in-omvang tussen roman en novelle teweegbrengt.
Het is dit schaal-gevoel, waarop Roland Holst doelt, waar hij van Mankes' werken
zegt: ‘Alle beperkingen, zoowel die van de stof, als de beperkingen van den geest,
ook zelfs de zeker vóórvoelde beperking van duur en leven, zij allen zijn
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aanvaard in volle overgave en binnen deze kristallen ommuring is zijn liefde steeds
waakzamer en rijker geworden.’
De bevredigend, dus met dit schaal-gevoel toegepaste afmeting der novelle vereist
een grote beperking in alles wat om- en beschrijven en ontleden is; rondom een
enkelvoudig begrip, ding of mens moet het verhaal concies en afgerond zijn
opgebouwd, zonder tussentinten in zijn overgangen, vóór alles streng overzichtelijk,
want juist dit kleine bestek brengt mede dat men het ‘op de keper’ ziet. Om ook in
zijn beknoptheid een gevoel van eenheid en volledigheid te geven moet het een in
zichzelf afgesloten ‘handeling’ bevatten, welker draagkracht zo suggestief wordt
duidelijk gemaakt en op den lezer overgebracht, dat de pregnante uitdrukkingsvorm
nooit als een te kort, een te vroeg afgebroken onderdeel van een over zijn grenzen
verder vloeienden stroom wordt ervaren, maar integendeel als een, gelijk een epigram
of een sonnet organisch voltooide, micro-totaliteit.
1935

Wolfskehl's zionistische zelfvernieuwing
‘De Joodse kunstenaar leeft in een gemeenschap die de drager is (...) van een
beschaving aangepast aan eigenaardigheden die de zijne niet zijn, - een toestand die
de oude Joden het Goloes, - de ballingschap, - noemden.’ Deze stelling vindt men
uitgewerkt in mijn in 1915 verschenen brochure, getiteld De Cultureele Noodtoestand
van het Joodsche Volk, Beschouwingen over Joodsche Kunst. Men kan de opvatting
eenzijdig dogmatisch of zelfs onjuist achten; men kan van mening zijn, dat alle kunst,
hoewel misschien in het nationale wortelende, in wezen bovennationaal is. Dit alles
neemt niet weg, dat wij thans, twintig jaar later, in de practijk der huidige
West-Europese cultuur de aangehaalde woorden op de bitterst en bedroevendst
denkbare wijze bewaarheid zien in de situatie, waarin de Joodse kunstenaars van
Duitsland sedert het nieuwe bewind zijn gekomen.
De verschillende, soms min of meer psychotisch getinte vormen, welke de Joodse
emigranten-litteratuur onder deze omstandigheden aangenomen heeft, wel móést
aannemen, zal ik thans niet nagaan. Hier doet de - overigens waarschijnlijk nog vóór
Karl Wolfskehl's uitwijken uit Duitsland ontstane, en bij een Duits-Joodsen uitgever
verschenen - nieuwe bundel van
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den begaafden en bekenden dichter ons zien, dat een zo geweldige innerlijke
omwenteling met de vernieuwing van inzichten en gevoelens even goed een innerlijke
wedergeboorte kan teweegbrengen, welke voor den betrokkene ook litterair een
belangrijke renaissance betekent.
De psychische schok en revolutie moeten vooral wel heel groot zijn geweest voor
iemand die als Wolfskehl zo bewust van doel deel had aan de Duitse cultuur van zijn
tijd. Fraaie stalen van zijn vroeger werk vindt men geciteerd door Albert Verwey in
De Beweging van Januari 1915. Hij behoorde tot den gesloten en streng selectieven
kring van de door Stefan George geleide Blätter für die Kunst. Men herinnert zich,
dat Wolfskehl met Gundolf, Bertram, Wolters e.a. tot die leerlingen van George
behoort, die door hun baanbrekend litterair-historisch werk diens idealen hielpen
uitdragen. Zij vormden tezamen een geestelijke beweging, welke zich, strijdbaar
voor haar ideeën, tot het Duitse volk richtte. In hun romantische levenshouding
openbaarde zich een soort culturele mystiek, waarin het schoonheidsgevoel der
klassieke oudheid zich inet katholieke elementen dooreen mengde, om het
rationalistische en analytische van den toenmaligen tijdgeest aan te tasten met den
droom van een nieuw ‘Heilig Rooms Rijk’.
Waarin nu verschilt de tegenwoordige Wolfskehl van den dichter dien wij kenden?
Hij heeft zijn steeds, ook tegenover zichzelf ontveinsden Joodsen aard in zich
hervonden.
Een eerste kenmerk is, dat de classicistisch regelmatige vorm van vroeger zijn
gebonden strengheid in een gedeelte dezer verzen onder den oppermachtigen drang
der bewogenheid verbroken en verruimd heeft. De stalen tucht en scholing, die het
oude werk kenmerken, blijven onder die bewogenheid ook nu als grondslag voelbaar.
Het uitbundige pathos van een Werfel, die de resten van het expressionnisme nooit
teboven kwam - waartoe ook de nimmer in zijn later katholicisme geheel overwonnen
pantheïstische en humanitaire mystiek meewerkte - vindt men bij Wolfskehl evenmin
als den barokken beeldenrijkdom van dien anderen religieuzen dichter, Rilke, al doet
hij soms aan beiden denken.
Dat voorts de innerlijke vernieuwing bij iemand als Wolfskehl, in vormcultuur en
vormverering tot kunstenaar van een traditie gerijpt, toen hij zich innerlijk aan die
traditie vreemd ging voelen zou neerkomen op het vastgrijpen van anderen vorm en
andere traditie, eerder dan op een revolte tegen alle traditie, is
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psychologisch zeer verklaarbaar. Daarom moest voor hem de terugkeer tot het
nationaal-Joodse gevoel, tot de volksgemeenschap zijner afstamming, wel samenvallen
met den terugkeer tot de geloofstraditie en den bijbel van dat volk, tot de vormwereld,
anders gezegd, welke twintig eeuwen lang met dat nationaliteitsgevoel onverbrekelijk
was verbonden gebleven. Dat dit samenvallen, voor Wolfskehl, van het nationale
met het religieuze geen toeval is, blijkt uit het voorbeeld van Jacob Israël de Haan,
die een zelfde ontwikkeling vertoonde en in de aan Die Blätter für die Kunst in
zekeren zin verwante groep van Verwey's Beweging wortelde.
De innerlijke, geestelijke eenheid, door George en zijn adepten nagestreefd in de
vereniging van een Helleens schoonheidsbegrip met een hiërarchische opvatting, ten
aanzien der Duitse volksgemeenschap, van de dichterroeping - voor den meester
zelf, die zelfs in Duitsland niet begraven wenste te worden, is zij door de politieke
ontwikkeling aan het einde van zijn levensdagen smartelijk verscheurd. Maar hoeveel
smartelijker voor dezen jongere, die achteraf zelfs als onbereikbaar, onbereikt, doch
ongerept ideaal zijn vroegere hoogste aspiraties niet is kunnen blijven zien, en die
zijn ganse levenswerk tot nu toe als een dwaling moest gaan beschouwen.
Het blijkt uit passages als deze:
Herr! Ich weisz nicht aus und nicht ein!
Ich bin allein.
Allein in leerer, atemleerer Luft,
Allein im Herzen, vor mir selber scheu.
Alle meine bunten Bälle sind verpufft,
All meine Weisheit ward Dunst und Spreu.
Ich bin arm, Gott! Neu
Neig Dich her wie den Vätern...

Of in het hierop volgend gedicht:
Die letzte Schwelle brach,
Ich geh, nichts lasz ich nach

Elders verwijt hij zich (in Die Stimme spricht, blz. 20):
Du wolltest prahlen prangen prassen,
Viel Torheit troff vom weisen Mund,
Buhltest mit Magiern und mit Massen,
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Griffst alles, selber nicht zu fassen,
Treu allem - nur nicht Meinem Bund!

Weer elders heet het:
Nichts trat vor mich, mahnte oder riet
Aufruf war nicht noch Wahl, nichts, nichts bis heute,
Da Verschollenstes wach wird, frühestes Raunen
Von den Qualen im Fremdland laut mit mir spricht,

En:
Alles lass ich im Nebel zurück. Vorüber.

In het volgende gedicht roept Wolfskehl uit:
Und doch hatt ich vor jenen Fusz gefaszt
Die nun mich jagen, blieb ich doch Gast,
Im Land der andern Gast.

Het Leitmotiv komt terug in de beginregels van de strophen van het tweede gedicht
der trilogie: Aufbruch, Auzfbruch:
Schaut nicht zurück
Horcht nicht zurück
Denkt nicht zurück
Sehnt nicht zurück
Liebt nicht zurück
Grollt nicht zutrück
Wollt nicht zurück.

Bleibt nicht zurück! luidt het slotvers.
In het laatste gedicht van deze reeks lezen wij:
Was einst euch band, verscholl, verflog.
Muszt Dank und Gnadenwink verachten,
Handschlag der Freundschaft auch, er log.

En in hetzelfde gedicht:
Was gestern galt, ist heute Trug.

In het volgende:
Nie weilt' ich wo ich hingehört.

Hoe hard het ook zij, op het verleden terug te blikken, toch vindt de dichter ook
daarin troost en bestiering:
Jeder Abweg war der nächste
Ganz gewisse Pfad nach Hans
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Ergens anders zegt hij tot God:
Warst jeder Netz, darin ich hing.

De toekomst spreekt uit Gods stem:
Wendet euren Blick zu Mir,
Sendet Boten durchs Revier,
Rufet flugs, was eurer Art,
Wenige sind's noch, aufgespart,
Aus den Scherben.
Preist der Leiden dunkles Jahr,
Reiszt euch los und macht euch bar
Aller Schätze...

Elders:
Schwarze Würfel sind ob euch geworfen,
Sinken müszt ihr auf dasz ihr euch hebt,
Untergang leiden auf dasz ihr lebt.

En in Vor Ausfahrt jubelt de dichter:
Es tagt, tagt auf in Osten.

Het samengaan van een nationale met een religieuze bewustwording heeft bij
Wolfskehl niets kunstmatigs:
Nun das ewige Schicksal mich, mich anspringt,
Dasz ich versteh und spür, was die Väter waren,
Väter litten, Väter vollführten - Väter
All Ihr meine Väter erwacht in mir
Ich Euer aller Erbsohn, jetzt kenn ich Euch,
Bin wie Ihr der immerdar Vertriebene,
Bin wie Ihr der Verheiszungen Hort und Schatzhaus.
Immer wieder bindet mich zur Folgschaft
Unerbittlich Euer Auferstehn.

Wij lezen in hetzelfde gedicht:
Heut entrinn ich euch nicht, ich bin im Ring.

Bewogenheid en zelfbedwang zijn in dit werk tot een stralende doorzichtigheid
tezamen gegroeid. De sterkste en mooiste gedichten van den bundel, gelijk b.v. Sie
Kommen en Vor Ausfahrt verkregen daardoor de trefzekerheid en overrompelende
overredingskracht, welke een snel, kort, fel dynamisch rhythme konden doen
eenworden met een wonderlijk verdiept Goetheaans evenwicht.
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Nog is een nawerking van vroeger aesthetisme te bespeuren in een overgroten schroom
voor het directe en concrete, in den het taalschoon ver-schonenden, omhullend
toespelenden schrijftrant, welke den geprononceerder (aanvankelijken) Zionist Jacob
Israël de Haan vreemd waren, en waardoor b.v. de woorden Jude en jüdisch in den
gansen bundel niet voorkomen. Maar deze uit de George-school overgebleven afkeer
van het benoemen van het bijzondere, concreet-actuele, heeft niettemin deze poëzie
niet kleurloos of te abstract gemaakt. Daarvoor is zij tezeer uit ten diepste omgewoeld,
bloedwarm leven voortgekomen, in tegenstelling tot Wolfskehl's voorafgaande
doctrinaire poesis.
Dit leven, uit wat hij eerst thans als zijn kern had ervaren, in een fundamentele
zelfvernieuwing tot poëzie te hebben gebracht, is de waarde van wat Karl Wolfskehl
in zijn laatsten bundel heeft vermocht.
1935
Karl Wolfskehl, Die Stimme spricht. Berlin, Schocken Verlag.

Herinnering en tijdsbesef
Tag war heut so blau,
Mit der Kinderfrau
Wurde ja im Stadtpark promeniert.

Aldus Franz Werfel in een gedicht, waarin hij zijn heengegane kinderjaren betreurt.
Hetzelfde decor, dezelfde wandelingen vormen het hoofdmotief van dezen
waarschijnlijk uit een zelfde verlangen ontstanen roman. Handeling bevat hij eigenlijk
weinig. Het verhaal schildert het leven van den jongen gymnasiast Renato. Hij heeft
een jonger vriendinnetje, Marianne, en onder toezicht van zijn en van haar gouvernante
wandelen zij bijna dagelijks samen door het park. Dan komt als derde, door Renato
zelf daartoe gebracht, zijn vriend Felix in hun vertrouwelijkheid. Slechts zeer
langzamerhand dringt het tot Renato door, dat Marianne's genegenheid veel meer
tot Felix uitgaat dan tot hem, en dat hij dus feitelijk buitengesloten is. En dit, tegen
den achtergrond van het park, het huiselijk en het schoolleven is dan zowat alles.
Maar het is zeer veel. Het debuut van dezen jongen Oostenrijk-
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sen schrijver laat een onuitwisbaren indruk na, het boeit als een werk boordevol actie
en avonturen. Komt dit doordat de aandoeningen van deze kinderlevens zo sterk op
ons worden overgedragen? Neen: puur emotionele effecten om deze zelf zoekt de
auteur, hoe gevoelig ook in vele opzichten, zeer weinig. Is dan de psychologie hier
zo indringend? Ongetwijfeld wordt het zieleleven van Grab'sfiguren ons ten zeerste
vertrouwd gemaakt, doch dit geschiedt, om zo te zeggen, langs een omweg, en nergens
door louter onmiddellijke ontleding. Moeten wij het dan in de schoonheid van stijl
zoeken? Die is stellig in dit zuiver en zorgvuldig geslepen proza heel groot, maar
daarmee zou nog niet een zo fascinerend levensbeeld voor den lezer opgeroepen
behoeven te zijn.
De grond van Hermann Grab's vermogen moet dan ook elders worden gezocht:
in zijn curieuzen en oorspronkelijken geest. Boeken van een zo eigenaardige
psychische structuur vindt men weinig. Wat de diepste functie der geestesgesteldheid
van dezen schrijver is, zou men: beeldend denken kunnen noemen. Hij denkt over
zijn personnages, maar al denkend ziet hij ze in de zichtbare vormen van deze
gedachten, en het is anderzijds de vorm van hun zichtbaarheid voor hem, welke den
aard van zijn denken bepaalt. Een zo plastisch werkend vernuft behoedt dan ook
voor het euvel der dorre verstandelijkheid. Hermann Grab is een contemplatief
kunstenaar, maar bij hem is het beschouwelijke zo innig met de bezielde gestalten
zijner verbeelding verbonden, dat vanzelf de gefixeerde waarneming, zij moge
psychologisch zijn of den uitwendigen levensgang betreffen, tot beweging wordt.
Zodat zelfs zonder enige nawijsbare actie reeds het op deze wijze bepeinzen van een
aanschouwelijk gemaakt mens, dier, kind, bank, huis, boom, of dergelijks, op zichzelf
en als vanzelf tot een dynamische, voortschrijdende vertelling zou geworden zijn.
Dit verklaart, bij de beperkte stof van deze geschiedenis, haar niettemin als een
volheid werkend beloop. Het is onmogelijk van dezen beeldend intellectuelen, maar
niet in wezenlijken zin analyserenden stijl en mentaliteit een denkbeeld te geven
zonder enkele fragmenten van dit zo opmerkelijke werk zelf te laten spreken. Daarom
volgen hier enige aanhalingen.
‘“Je moeder is ziek”, zei Papa en zweeg. Renato keek hem aan, zag de afzonderlijke
haren van zijn snor en voelde, dat hij boos op hem was, omdat het hem niet lukte,
uit zijn innerlijk op zichtbare wijze de materie der treurigheid uit te zenden, van die
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treurigheid die men over de ziekte van Mama voelen moest, terwijl in hem, Papa,
zelf deze smart zo geheel natuurlijk vastgegroeid was, hij deze smart zo goed
verankerd in zich droeg, reeds met zo een zekerheid ermee wist om te gaan, dat hij
aan tafel groente nemen, daarna de krant lezen en tenslotte zelfs glimlachen kon,
zonder daarbij op den ritus zijner treurigheid ook maar in het minst inbreuk te maken
(volkomen zoals een kunstenaar aan het stuur een sigaret neemt en kan babbelen,
terwijl hij tegelijk den moeilijken en snellen gang van den auto met alle gemak
meester weet te blijven).’
Renato ontmoet dagelijks in het park een vijfenzeventigjarigen vriend van den
huize, die altijd met dezelfde woorden naar de gezondheid zijner moeder informeert
en verder verlegen blijft zwijgen omdat hij niet meer te zeggen weet. ‘Klaarblijkelijk
meende hij dat het niet beleefd was, zich dadelijk af te wenden en zocht daarom naar
een vriendelijkheid die hij Renato had kunnen zeggen. Maar hoezeer hij zich ook
inspande, hij vond er geen en zo bleef hem dan niets anders over dan den glimlach,
welke de laatste woorden had begeleid, op zijn gelaatsuitdrukking vast te leggen. En
zoals een groot rotsblok, dat eenzaam boven den zeespiegel hangt, zo scheen deze
glimlach in de verlegenheid van de gesprekspauze op te rijzen...’
Aldus schildert Grab een ander lachen, dat van een klasgenoot van Renato bij een
bepaald gesprek: ‘En terwijl zijn lachen reeds afnam, stootte hij het telkens weer uit,
weliswaar met grotere afstanden en steeds zachter, ten slotte nog slechts klokkend
en nauwelijks hoorbaar, zoals het orkest, dat na een grote uitbarsting langzaam rustig
wordt, het thema van deze uitbarsting over de golven, die liggen gaan, in zekeren
zin als naklank nog eens uitstoot, het echter steeds zachter, in steeds ijler
instrumentengroepen en steeds schuchterder zich te voorschijn laat wagen, eer het
geheel definitief wegsterft’.
Een jongen heeft piano gespeeld op een kinderpartij. ‘Ja, hij speelt prachtig’,
antwoordt Marianne op een opmerking. ‘Ze zei het zachtjes, met een knikken van
haar hoofd en met een kleinen zucht, zoals veel volwassenen het doen, die aan de
hoogste bewondering en de grootste verrukking geen andere uitdrukking geven, dan
aan het diepste meelij en de uiterste gelatenheid.’ Men zal hebben opgemerkt dat
een dergelijke schrijfwijze, welke misschien nuchter zou mogen heten als ze niet
tegelijk zo indringend levend was dat ze soms aan het overigens zo volkomen anders
geaarde werk van Marcel Proust herinnert (men
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leze in dit verband de waarlijk meesterlijke passage van blz. 181 en 182), een neiging
tot het komische vertoont. Deze humor is nergens ook maar enigszins opzettelijk.
Hij ontstaat door een langzaam en koel afwegen van de dingen, zonder door ze
meegesleept te worden. Maar hoe verstandelijk ook de ontleding en uitdrukking van
het waargenomene zij, het blijft duidelijk dat de waarneming zelf sensitief was en
verfijnd juist, uitermate geschakeerd en toch kernachtig, wezenlijk. Deze verzoening
van tegengesteldheden berust op het besef, hetwelk ergens in Der Stadtpark aldus
onder woorden wordt gebracht, ‘dat de dingen gewoonlijk niet alleen eenvoudiger
zijn, maar altijd tegelijk ook gecompliceerder, dan wij het ons ooit denken’.
Met bijna wiskundige helderheid en preciesheid heeft Grab het verzonken
dromenland van de kindsheid in scherp egaal daglicht zichtbaar doen worden. Dit
wil niet zeggen dat het mysterieuze en onkenbare, zo karakteristiek voor het
levensgevoel der jeugdjaren, door den auteur verwaarloosd, over het hoofd gezien
of gerationaliseerd zouden zijn. Deze gewaarwordingen zijn in den roman integendeel
sterk levend en sprekend en suggestief geworden, juist doordat een litterair en
psychologisch hoogst waakzame en scherpzinnige formulering hier het geheime en
geheimzinnige in hun autonoom onaantastbaar gebied erkend, vastgesteld en als het
ware geïsoleerd heeft.
Een hiermede verwant, telkens optredend motief is de onwerkelijkheid van de
wereld der verschijningen. Het middel, waarmede de schrijver deze gewaarwording,
van het irreële van alles, bij Renato (en den lezer) opwekt, is het doen gevoelen van
de tegenspraak tussen het onbegrijpelijk gecompliceerde en discontinue van het
zieleleven, de aandoeningen en gebeurtenissen enerzijds, en anderzijds hun even
ondoorgrondelijken samenhang, verbondenheid en als buitenmenselijke wetmatigheid.
De doffe verwondering en levensvreemdheid, uit dit contrast voortgevloeid, zijn het,
die den jongen hoofdpersoon aan het werkelijke bestaan van de dingen doen twijfelen.
Men zegge niet, dat zulk een twijfel onkinderlijk is. Het tegendeel is waar. De
bewuste verwoordingen, welke er in dit boek voor worden gevonden, gaan inderdaad
den gedachtengang zelfs van een schrander kind te buiten. Zij dienen echter slechts
om het onbewuste proces te tekenen van een sensatie, welke juist bij het kind nog in
haar zuiversten vorm leeft.
Als voorbeeld van de middelen, welke de schrijver hierbij aanwendt, nog enige
stalen uit den roman.
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Er komt een schoolfeest. ‘Maar op weg naar huis dacht hij aan het gymnasiastenfeest
en dacht eraan, dat hij daar Marianne over vier dagen zou zien. Weliswaar moest hij
bij zichzelf zeggen dat dit gymnasiastenfeest, dat hij steeds in dezelfde verte vóór
zich had gezien, dat zich dus als een buiten den tijd staand iets moest voordoen - in
gelijk rhythme met den tijd bewoog het zich steeds verder weg - dat dit
gymnasiastenfeest in werkelijkheid helemaal niet zou plaats vinden en er in
werkelijkheid helemaal niet op kon gerekend worden, Marianne daar aan te treffen.’
Maar de tijd en het feest vluchtten voor elkaar. Het feest ‘stond plotseling buiten
voor de deur. En toen het een paar ogenblikken later was binnengekomen, had de
tijd de kamer al verlaten, was gevlucht, zoals de werkelijkheid voor een droom
wegvlucht of de ene droom voor den anderen. En men zag nu de kamer en de hele
dagen, die vóór den concertavond lagen, als in een kristallen behuizing in de lege
ruimte zweven.’ ‘... toen dus Renato buitenkwam, zag hij, hoe de voorbijgangers en
de trams, die anders met zo een zekerheid door den tijd voeren, zich plotseling in
een ruimte zonder uren bewogen. Want het gymnasiastenfeest had de uren
verdrongen.’
Dan komt ‘de angst, niet meer uit het kristallen paleis van het gymnasiastenfeest
te komen, den tijd en helemaal niets meer terug te vinden...’ ‘Maar binnen deze
tijdeloze ruimte was er toch iets, een soort kracht, die maakte dat een ander iets zich
voortbewoog, iets uur-achtigs, iets dag-achtigs, gelijk een nieuw soort tijd. Zeker
was het niet de tijd zelf (daar men zich immers op den bodem der tijdeloosheid
bevond), maar het was een copie van den tijd, welke zich kenbaar maakte en welke
bewerkte, dat een copie van den middag, die aan het gymnasiastenfeest voorafging,
zich in Renato's kamer opstelde.’
Op den avond zelf dan, moet Renato een pianostuk ten gehore brengen. ‘En Renato
zei bij zichzelf: hoe merkwaardig, nu zit ik op het concert en speel en kan daarbij
nadenken. En boven den bodem, waarop het spel zich bewoog, zag hij een etage,
waarin die gedachten zich bewogen. En hij zag ook, hoe boven die etage een tweede
etage zich verhief, bewoond door het nadenken over die gedachten, en daar hij hieraan
nog denken kon, namelijk aan het denken over de gedachten, was de derde etage er
al in hetzelfde ogenblik en zo steeg hij steeds hoger, tot plotseling een weke schrik
in zijn borst kwam gevaren. Hij zag, dat hij op het concert zat en spelen moest (de
stukken die hij met
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juffrouw Konrad had geoefend) en zag ook, dat het helemaal niet zeker was, of door
de beweging van zijn vingers inderdaad juist deze stukken zich in de lucht
kristalliseerden. Maar op dit ogenblik was de Impromptu van Schubert al bijna ten
einde.’
Met deze voorbeelden moge ik volstaan. De schone taalbeheersing van dezen
roman, de onontkoombare werking welke ervan uitgaat, zouden voldoende zijn om
het bijzonder opmerkenswaardige van deze nieuwe verschijning te verklaren. Maar
er is meer. Ik ken, behoudens het oeuvre van Proust, nauwelijks een tweede werk
waarin door de ingekeerde doch zeldzaam intelligente, waakzame, lucide bezinning
op de met de verschillende bewustzijnslagen dooreenspelende herinneringsstof zo
merkwaardig sterk de onwerkelijkheid van ruimte, leven en wereld, als het ware
kentheoretisch, gesuggereerd wordt. En behoudens Der Zauberberg van Thomas
Mann ken ik bovendien nauwelijks een tweeden roman, waarin door een soortgelijk
proces zo diepzinnig het wezen van den tijdsduur wordt aangetast, opgegeheven,
ontkend en zo eerst onderkend.
1935
Hermann Grab, Der Stadtpark. Wien, Leipzig, Zeitbild Verlag, 1935

Een christelijk criticus
De nieuwe zakelijkheid is een zo belangrijk verschijnsel in de moderne letteren, dat
men geen inzicht in onze hedendaagse litteratuur kan verkrijgen zonder het grondig
onderzocht te hebben. Nu het aan vele kanten ten behoeve van een nieuwe romantiek
van karakter begint te veranderen, kan men veronderstellen dat zijn hoogtepunt
wellicht alweer voorbij is (al plegen ook de gevolgen van een zo ingrijpende
stijlperiode nooit geheel teniet te gaan). Daardoor is een iets grotere distantie mogelijk
geworden, welke voor een samenvattende beschouwing over deze richting
vruchtdragend zou zijn.
Onder onmiddellijken invloed van buitenlandse stromingen is de nieuwe
zakelijkheid in onze letteren opgetreden; na er een meer algemeen essay
Onzaakkundige Zakelijkheid getiteld, aan te hebben gewijd, heb ik herhaaldelijk,
telkens wanneer daar in verband met een concreet geval aanleiding toe was, gepoogd
te onderzoeken, hoe, waar en waarom ten onzent de nieuwe zakelijkheid wortelde
in haar voorafgaande niet-Nederlandse lit-
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teraire stromingen. Reeds omdat ik op een uitvoeriger behandeling van deze, voor
elke wezenlijke onderscheiding in die materie cardinale, vraag hoopte, gevoelde ik
belangstelling voor de studie van Dr. Tazelaar. Zij heeft echter bitter teleurgesteld.
Zeker, de schrijver geeft een aanwijzing van de bedoelde buitenlandse stromingen,
van welker benaming en aard hij overigens geen poging tot enige definitie doet. Maar
bij die aanwijzing blijft het: elke causale of zelfs formele beschouwing van ontstaan,
wisselwerking, wezen en ontwikkeling der invloeden, onder welke de nieuwe
zakelijkheid in het Nederlandse proza tot stand kwam, ontbreekt.
Hiertegenover kan men aanvoeren, dat de auteur ‘geen andere’ bedoeling had blijkens zijn Inleiding - dan ‘eenige aanteekeningen te geven over het nieuwste proza’,
en den ‘tijd voor een literair-historische studie of zelfs een samenvattend essay’ ‘nog
niet gekomen acht’. Men zou dan echter verwachten, dat het karakter van deze
aantekeningen niet zozeer beschouwendcritisch dan wel feitelijk (‘objectief’)
informatief zou zijn en als zodanig zijn waarde hebben. Temeer, daar de Inleiding
vervolgt: ‘'t Eenige wat we kunnen doen is constateeren.
Er openbaren zich vernieuwingsverschijnselen in den inhoud en in den vorm van
het proza; er zijn romansoorten, die tot nu toe niet bestonden, omdat ze de uiting zijn
van nieuwere opvattingen; er zijn roman-groepen, die een nieuwe richting schijnen
te brengen.
Dit alles constateerend te bezien heeft zijn nut.’
Helaas echter heeft Dr. Tazelaar zich aan dit ‘constateren’ geenszins gehouden.
Dat hij, ingevolge zijn levensbeschouwing, een eenzijdig-onlitterairen maatstaf bij
zijn onderzoek aanlegde verwijt ik hem niet; wel, dat hij dit deed bij dezen opzet en
de geciteerde aankondiging der Inleiding. Zijn boek lijkt mij mislukt, niet omdat hij
er bepaalde christelijke beginselen in naar voren brengt, maar omdat hij zelfs geen
moeite doet, zijn studie-object recht te doen wedervaren en de door hem aangevallen
zakelijkheid eerst zo ongekleurd en... zakelijk mogelijk te beschrijven. Nu werd het
slechts een ietwat provinciaal ontredderd requisitoir tegen sommige
tijdsverschijnselen, die den schrijver zo verbijsterden dat hij ze niet meer zuiver
overzien kon. Dr. Tazelaar heeft met dit boek gefaald, doordat hij ten enenmale mist
wat Prof. P.N. van Eyck in Kritisch Onderzoek en Verbeelding, zijn magistrale rede
ter aanvaarding van het hoogleraarsambt, noemt: ‘het streven om zoveel mogelijk
ken-
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merken van een te bestuderen object zo zuiver mogelijk te onderscheiden en in hun
werkelijke samenhang te begrijpen tot zo ver voort te zetten, dat het (...) dwingend
verband bereikt of benaderd is, waardoor de intuïtie, of wilt ge de verbeelding tot
werking genoopt wordt en zich in zulk een totaliteitsvisie als werkzaam openbaart,
waarin onze kennis van haar bestanddelen en van hun verhoudingen automatisch
aangevuld en verbeterd blijkt’.
Dr. Tazelaar bespreekt in achtereenvolgende hoofdstukken ‘de reportage-roman,
de filmische roman, de simultanistische roman, de Bekenntnis-roman, de vitalistische
roman, de biographie in romanvorm’. Het onderbrengen van deze genres onder de
qualificatie ‘nieuwe zakelijkheid’ lijkt mij vrij willekeurig. Alleen aan den
reportage-roman is zij naar haar wezen inhaerent, al kan zij ook uitingen der andere
groepen in meerdere of mindere mate eigen zijn. De schrijver geeft dit implicite toe
voor wat betreft den Bekenntnis-roman: ‘Als type, als romangenre, is deze
Bekenntnis-roman niet een specifieke vorm van dezen tijd. Hij bestond al lang vóór
van nieuwe-zakelijkheid sprake was’ (blz. 44). ‘Zoo gezien is er dus ook geen
aanleiding, om den Bekenntnis-roman te noemen in een verband, waar de
nieuwe-zakelijkheid aan de orde is.’ ‘Maar die aanleiding is er zeker, als we den
Bekenntnis-roman bezien in zijn momenteele openbaring, als we dus het genre
beschouwen in zijn vorm van dezen tijd’ (blz. 45). ‘Hij is dus niet een
literatuur-openbaring die door de nieuwe principes is ontstaan, zooals de reportageen
de filmische roman, maar die principes hebben hem veroverd, of anders, hij is naar
die principes vervormd en alzoo een nieuwe-zakelijkheidsuiting geworden.’
‘Bij het veelszins nog onzekere van de verschijnselen der nieuwste literatuur
moeten we in elk geval zooveel mogelijk verwarring van begrippen zien te
voorkomen’, zegt Dr. Tazelaar terecht. Begripsverwarring is echter in zijn boek
schering en inslag. Bij iemand die over nieuwe zakelijkheid schrijft, is toch het minste
dat men zou mogen verwachten een onderscheid in het woordgebruik van ‘zaak’ als
‘affaire’ en als ‘chose’. De schrijver ziet echter kans, beide begrippen door elkaar te
goochelen, waar hij (blz. 7) ‘het direct-nuttige’ en ‘het zakelijke’ als een nevenstelling
tot gelijkheid aaneenkoppelt. Hij vindt in de nieuwe richting de grondtrekken van
expressionnisme, futurisme en kubisme terug, en vervolgt dan: ‘En zoo werd de
richting (...) allereerst een streven naar doelmatigheid en practische bruikbaar-
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heid’. Waarom ‘en zoo’? vraagt de verbaasde lezer. Wat is dat voor rare
bewijsvoering? Waar is b.v. in het ‘überschwengliche’ expressionnisme de kiem van
‘doelmatigheid en practische bruikbaarheid’ die deze conclusie zou wettigen?
Op de volgende bladzijde heet de nieuwe zakelijkheid ‘de eisch naar (sic) een
bepaald, tastbaar resultaat van het kennen en kunnen van den modernen mensch’.
‘Daarbij past nuchtere werkelijkheidszin.’ In de volgende alinea wordt echter, in
schrille tegenstelling tot dit laatste, verklaard: ‘de maten van ruimte en tijd worden
veranderd’. En weder een alinea verder volgt dan de uiterst verbluffende conclusie:
‘Dat aan deze richting van nieuwe zakelijkheid het reactionnaire ten grondslag ligt,
is zonder meer duidelijk’, met als enig argument, als enige motivering de oncritische,
onwetenschappelijke poging tot suggestie van dat ‘zonder meer duidelijk’, een
wending welke een minimum aan helderheid van denken moet vervangen. Elke
nadere toelichting ontbreekt hier. Toch zouden wij eerder mogen besluiten dat het
reactionnaire niet aan den kant van de nieuwe zakelijkheid is, maar aan dien van den
auteur die (blz. 101) schrijft: ‘Uit alles wat gezegd werd, moge duidelijk geworden
zijn wat die vernieuwingsgedachte is en wil. En dan lijdt het m.i. geen twijfel, dat
daartegenover onze houding afwijzend zal moeten zijn’.
Met het karakteriseren van de door hem behandelde genres springt Tazelaar heel
oppervlakkig om. ‘Temperament’ en ‘flair’ zijn ‘voorwaarde voor den auteur van
den filmischen roman’ (blz. 30). Maar was temperament dan niet bij uitstek het, wij
zouden bijna zeggen officiële, vereiste van den naturalistischen romancier, die immers
‘la nature vue à travers un tempérament’ moest uitbeelden? En flair, was die niet
evenzeer bij uitstek nodig bij de enorme eisen van ‘documentatie’, die hem gesteld
werden?
Maar dit zijn tenslotte detailkwesties. Belangrijker is een uiting als over Stroman's
Stad: ‘in wat Marsman terecht noemt de “vergoding van het mechanische” kan het
ook als lectuur onze waardeering niet hebben. Integendeel, die geest staat tegenover
dien van het Christelijk belijden’. Dit standpunt is natuurlijk des schrijvers volle
recht; maar is het wel zijn recht in den genoemden roman een ‘vergoding van het
mechanische’ te willen zien? Vindt men er niet, veeleer dan een vergoding, een
weergeving van het mechanische, zoals dit nu eenmaal buiten Stroman's schuld in
het moderne leven domineert? Of op zijn hoogst
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een weergeving van de vergoding van het mechanische? Moet de kunstenaar dan
zijn ogen sluiten voor den zichtbaren kant van de hedendaagse werkelijkheid? Als
Tazelaar zich richt tegen het recht van de weergeving van het aspect van het moderne
leven in de letterkundige kunst; als hij - wat, alweer, zijn goed recht is - zich tegen
elke weergeving richt waaruit niet ‘een geest van Christelijk belijden’ spreekt, dan...
ja, dan had hij zijn hele boek in de pen kunnen houden. En kunnen volstaan met de
bekendmaking: ik wijs de nieuwe zakelijkheid af omdat zij zich niet uit in den geest
enz. (Hetgeen zij ook niet pretendeert, zodat het niet nader aangetoond behoefde te
worden.) Maar met litteraire critiek, met letterkundige studie heeft dat niet te maken.
Want dáártoe is een eis - om weer met de reeds aangehaalde inaugurale rede van
Prof. Van Eyck te spreken - ‘die volstrekte wil van de onderzoeker tot persoonlijke
onbevangenheid, die het subject van al wat zijn kennis van het object als uit haar
eigen wezen levende persoonlijke verschijning verhinderen of verminderen kan tracht
te ontledigen’, waarbij ‘de menselijke persoon zich dieper en rijker verwezenlijkt,
naarmate hij meer van zijn medeverschijnselen dieper en rijker van uit hun eigen
wezen in hun eigen persoonlijke verschijning en samenhang met andere verschijnselen
zien, beleven, begrijpen kan’. In dit opzicht is Tazelaar jammerlijk tekort geschoten,
en dat maakt zijn werk uit een oogpunt van kunstcritiek waardeloos. Het behoeft,
zegt de schrijver, geen betoog, dat de ‘filmische roman, zooals we hem tot nu toe
kennen, een soort is, dat in onze gezinnen niet thuis behoort. Hij is ethisch volkomen
verwerpelijk’ enz. (blz. 33). Het is, alweer, het recht van den auteur, deze opvatting,
welke wij ten volle moeten respecteren, te huldigen. Maar als hij even later op de
vraag ‘Of hij literair iets beteekent?’ antwoordt: ‘In wat de eigen literatuur ten dezen
tot op dit moment heeft voortgebracht zie ik althans die artisticiteit niet’ - na als
voorbeeld o.m. een prachtig werk als Maurits Dekker's Reflex genoemd te hebben -,
demonstreert hij alleen zijn eigen artistieke onbekwaamheid, welke hem tot het
critisch schrijven over litteraire onderwerpen onbevoegd maakt.
Wagener's Sjanghai is ‘als literair verschijnsel’ ‘niet zonder beteekenis’ (blz. 42).
‘Maar als boek-om-te-lezen is het voor ons volstrekt onaannemelijk, is het volstrekt
verwerpelijk’. Accoord alweer: een dergelijke waarschuwing - alle hoofdstukken
eindigen ermee - hebben wij als buitenstaander te eerbiedigen. Zij is

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

116
voor des schrijvers geestverwanten bedoeld, evenals deze: ‘Ik wil daarom gaarne
instemmen met hen, die zeggen dat “De Druivenplukkers” een van de literair-beste
scheppingen is van de huidige romanliteratuur, maar evenzeer met nadruk moet ik
het uitspreken, dat het een voor onzen kring volkomen onaanvaardbaar boek is en
een van de duidelijkste getuigenissen voor het feit, dat er een principieele tegenstelling
is tusschen den geest der nieuwste literatuur en dien van het belijdend Christendom’.
Doch ik mijnerzijds behoud mij voor, als critische litteratuurbeschrijving ‘volstrekt
onaannemelijk’ en ‘volstrekt verwerpelijk’ te achten, wat niet voldoet aan de norm,
door Van Eyck in zijn eerder aangehaalde rede gesteld, dat bij het bestuderen van
litteraire werken ‘hun centrale betekenis als kunstwerken (...) altijd op de voorgrond
moet blijven. Op de voorgrond moet blijven, èn omdat zij als kunstwerken alleen
dan in hun wezen, dat uiteindelijk hun vorm is en als vorm aanschouwd moet worden,
te beleven en te kennen zijn, èn omdat alle andere beschouwingswijzen, waartoe zij
op zichzelf of in hun onderlinge samenhang aanleiding geven, voor hun eigen
zuiverheid, betrouwbaarheid, waarde, van die der beschouwing van het kunstwerk
in en uit zijn wezen als kunstwerk afhankelijk zijn’. Evenals in zijn denkwijze wemelt
het boek van Dr. Tazelaar, voor het overige, in zijn vorm van verwarrende
slordigheden. Eva Raedt-de Canter heet er Eva de Raadt-Canter (blz. 11); F.
Bordewijk wordt T. Bordewijk (blz. 12). Met ‘het Rotterdamsch locaal’ op blz. 20
is niet een zaal of vertrek, maar ‘het locale’ bedoeld, evenals op blz. 29.
‘Simultaneïstische’ roman lijkt ons juister dan ‘simultanistische’. Op blz. 82 is
tweemaal sprake van Joseph Deltail inplaats Delteil; op blz. 99 nog eens. En Süss,
der Jude van Feuchtwanger, voor Jud Süsz, is een uitvinding van Tazelaar. De
‘filmische roman’ is ‘niet, wat men wellicht zou kunnen denken: de tot film
omgewerkte roman’ (blz. 27). Maar dat zouden wij nu juist helemaal niet allicht
denken: den tot film omgewerkten roman zou men filmroman of, juister nog,
romanfilm noemen.
Hoezeer de auteur ook met titels schermt, zijn kennis en kwalificaties blijken vaak
onnauwkeurig. Het boek van Londres over het Jodendom is geenszins zijn
‘voornaamste werk’ (blz. 16) maar eerder een van zijn oppervlakkigste; en waarom
draagt het boek van Nico Rost ‘in het Nederlandsch’ den titel Levensbeelden? (ibid.)
Het werk van onzen landgenoot is toch niet in onze taal vertaald, maar oorspronkelijk.
Zeer vreemd is het,
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De Kleine Parade van Henriëtte van Eyk als voorbeeld van een filmischen roman
genoemd te zien (blz. 32); ook vernemen wij niet zonder verwondering, dat alle
werken van Van Schendel al de effecten hebben der... stemmingskunst! (blz. 90).
Van effect gesproken - het zal wel anders gemeend zijn, maar dan is het averechts
uitgekomen: het effect van dit boek is, dat de, veelal uitgebreide, citaten de leesbaarste
gedeelten vormen. Maar die kenden wij al.
1935
Dr. C. Tazelaar, Het proza der nieuwe zakelijkheid. Aanteekeningen over het nieuwste
Nederlandsche proza. Kampen, J.H. Kok.

De stem der dochter
Mea Verwey heeft indertijd met verzen gedebuteerd in het tijdschrift van haar vader,
De Beweging, onder het pseudonym Gerda van Beveren. Haar eerste bundel, Golfslag,
verscheen in 1921 onder haar eigen naam. In haar tweeden bundel, dertien jaar later,
heeft zij haar schuilnaam weer aangenomen, als in haar jeugd:
De schuilnaam Gerda, als een schoon symbool
En als het mom van jonge onbekende,
Waarachter ik mijn zelf van dichterkind verschool.

Golfslag was een ongelijke bundel, dikwijls echt jeugdwerk, maar met hier en daar
stellige beloften. Duidelijk was veelal de invloed van den jongen Van Eyck, van de
toenmalige Beweging-dichters zeker een dergenen die het gemakkelijkst bij jeugdigen
‘aansprak’. Onder dezen invloed werd die poëzie in haar eigenlijk wezen dikwijls
meer stroom dan beeld. En om die stroombeweging onvertraagd in zich vast te houden
greep de dichteres dan naar het snelst-aanwezige, dat is het niet ervaren of gevonden,
maar voor de hand liggende, gedachteloos algemeen gebruikelijke, het geijkte beeld.
Tussen veel poëtisch doffe plekken (het typisch intellectueel Beweging-achtig
opgezette Zee-visioen b.v. bestaat daar voor een groot deel uit) treft men evenwel
soms eensklaps een prachtige, waarlijk dichterlijke vondst, gelijk dat vers van de
leeuwerik die ‘stijgt langs het pad van zijn stem’ (De Stervende Zwaan).
Voor het overige waren het vrijwel de beste gedichten uit dezen
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bundel, welke die vermaagschapping vertoonden: De Stem, Er is een Land..., In de
Diepten... In denzelfden toon getuigde Zang van Vroeger reeds van aanmerkelijk
groter rijpheid en technische beheersing, en was Het Getij een hoogtepunt, waarin
de mogelijke zwakheden van het genre ten volle waren overwonnen.
In vele andere van deze eerste gedichten is het echter maar al te duidelijk, dat de
enkel-mededelende registrering van een innerlijk leven - dat hier bovendien meer
geest is dan deszelfs gevoelsbegeleiding -, hoe zuiver ook, nog geen poëzie behoeft
te worden. Maar sterker en sprekender wordt de vertolking der bewegingen van dien
geest, en door zijn ongeremder losstromende emotiviteit overtuigender, waar de
dichteres haar interieure bevindingen aanschouwelijker gaat ervaren, in gestalten
vastgelegd welke zij in de buitenwereld weet te projecteren als zichtbare en als het
ware uit zichzelf levende dragers van de psychische wederwaardigheden die haar
beroerden: zinnebeeld, zinrijk beeld, verbeelde zin. Voorbeelden hiervan zijn De
Andere Zoon, Mikrokosmos e.d.
Dat het zoveel later ontstane Stem van het Hart een geheel ander karakter draagt
dan deze eerste bundel spreekt vanzelf. Er is winst en verlies. Iets van de frisse,
argeloze bekoorlijkheid der jeugd, welke in Golfslag hier en daar doorbreekt, is
verloren gegaan. Daar tegenover staat vaak een groter vastheid, zoal niet
gelijkmatigheid.
De bundel bevat drie afdelingen genaamd, naar de aloude spreuk, Vivos Voco,
Mortuos Plango en Fulgtura Frango. De eerste bevat jeugdherinneringen en verdere
bekentenissen welke gelijk trouwens gans het oeuvre van Mea Verwey, een
overwegend autobiographischen aard vertonen; het gelegenheidsgedicht, het gedicht
met een bepaalde persoonlijke aanleiding, had Albert Verwey reeds weder in zwang
gebracht. Het middengedeelte bezingt doden, of den dood (Blind is 't Noodlot..., Dit
Oude Hart); ook Kind'ren die Vondel verloor... In de verzen der slotafdeling heeft
de dichteres de uitingen van haar positieve, aanvaardende gevoelens tegenover het
leven bijeengebracht. Stem van het Hart - inderdaad vertolkt de titel van den bundel
zeer goed zijn overheersenden karaktertrek. Deze poëzie is uit het gevoel opgeweld,
al kan helaas niet ontkend worden dat zij wel eens meer spreekt dan zingt; meer
spreekt over gevoel dan gevoel uitdrukt en opwekt. In die gevallen zou Gerda van
Beveren Goethe kunnen tegenvoeren:
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Gar kein Hauch ist mein Gedicht:
Wenn ich nicht red', bild' ich nicht.

Maar over het algemeen zijn deze gedichten, door hun simpelheid en directheid, echt
en zuiver vrouwelijk en daardoor sympathiek.
Wel grijpen zij soms te hoog. De vier grote gedichten van Kinderleven kunnen
niet doen vergeten, hoeveel scherper indringend, plastischer en bewogener de geniale
Dèr Mouw in zijn Nagelaten Verzen een dergelijke stof verwerkt heeft. Ook vertonen
daardoor andere gedichten soms een zonderlinge vermenging van bewerenden en
geëxalteerden toon terwijl de eigenlijke extaze niet tot ons over komt.
In Stormvloed doet de dichteres voor het eerst iets van regelrechten invloed van
haar groten vader bespeuren. De driemaal herhaalde aanvang der strophen met Zolang
duidt zelfs op een directe reminiscentie aan den viermaal herhaalden aanvang met
Zoolang in Begeerte, (in Verwey's prachtigen bundel Het Zichtbaar Geheim); en in
het slotvers der derde strophe (Rondom mijn hoofd), aan het slotvers van de tweede
strophe (Boven Zijn hoofd) en de laatste strophe (Rondom Zijn hoofd) van Paschen
(uit Het Blank Heelal).
Maar ook in ruimeren zin is de litteraire ascendentie, is - hoe zou het ook anders
kunnen - de spheer van het Beweging-milieu, zij het niet doorlopend en soms slechts
in een nauw merkbaar detail, in haar nawerking onmiskenbaar. Ook - waarom het
niet toe te geven - in haar keerzijde: een soms al te huisbakken, platvloerse
nuchterheid, die dan niet als een volgehouden en bewust litterair middel optreedt
(Penning), dat een eigen Hollandse intimiteit schept, maar als een bepaald storende
en uit den toon vallende lapsus. Zo de twee slotverzen van Het Ouderhuis, of een
vers als waarmee Gerda II aanvangt:
Toen kwam het huwlik en de kind'ren kwamen,

of de nuchter zakelijke mededelingen die men verspreid vindt in Het Eigen Huis.
De laatste afdeling bevat weder voornamelijk de als symbool ervaarbare gestalten,
welke innerlijke toestanden, gebeurtenissen, of bewegingen veruitwendigen, gelijk
wij ze reeds in Golfslag leerden kennen. Het persoonlijk menselijke wordt ermede
in groot omlijnde veralgemeningen vastgelegd: De Delver, De Melaatse, De Nar,
De Afvallige Monnik, Rogge, Aan de Schildpad in mijn Vijver enz. Als voorbeeld
volge hier
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De melaatse
Zie mij niet aan, ik draag een open wonde
Melaatsheid heeft mijn aangezicht geschonden,
Ik ben een wrak van menslike ellend.
Raak min niet aan, ik heb verdorde handen,
Mijn lichaam is omzwachteld door verbanden,
Wee over ieder, die zich tot mij wendt!
Sluit mij niet op, met andere leprozen,
In d'open tuinen bloeien voor mij rozen,
De bomen in de gaarden lopen uit.
Werp mij niet uit, ik kan u nochtans eren,
Mijn onvolkomenheid zal u niet deren,
Mijn stem is gaaf en zuiver van geluid
Laat mij de vrijheid, Heer, dat ik kan zingen,
De lofzang die ten hemel door zal dringen,
Ontstegen aan het stof, dat welkt en rot.
Aanvaard mijn lied, ontdaan van alle noden,
Het beste wat ik heb wordt u geboden,
En draagt mijn ziel gereinigd tot haar God!

Tot de beste gedichten van den bundel reken ik Stormvloed, Leven's Leven..., In de
Nacht, met den mooien beginregel.
In de nacht ben ik ontdaan ontwaakt

en Blind is 't Noodlot..., Vele van de deels meer huiselijke, deels meer onmiddellijk
aansprekende, hartelijke gedichten zullen intussen eerder in den smaak van
ongeschoolde lezers vallen en ingang vinden bij vele werkende vrouwen die tevens
in hun gezinsleven opgaan. Die gedichten vallen geheel buiten de discipline van De
Beweging. On ne peut contenter tout le monde et son père.
Toch herkent men ook in het na den oorlog uitgegeven bundeltje Flitsen de stem
van haar vader. Men hoort die n.l., en niet zonder ontroering, doorklinken in het
titel-gedicht Flitsen, in zijn geest en zijn wendingen en zijn zinsvorm. Hiermee is
niets gezegd tegen de oorspronkelijkheid van deze dichteres, want dat Mea Verwey
ook hier in geheel anderen trant kan schrijven, blijkt o.m. uit dat fraaie en intieme
Legende, een gedicht dat in het reeds niet meer zo kleine oeuvre ongetwijfeld een
aparte en eigen plaats zal behouden, en in het misschien iets minder
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treffende, maar toch door een sterken gevoelsstroom gedragen Liedje.
Een gedicht als Bloeiende Acacia getuigt van een grote kundigheid in het lyrisch
doorzielde symbolische genre. Het curieuze Het Meertje verplaatst ons door den toon
in den tijd van Bellamy.
1935; 1949
Mea Mees-Verwey, Golfslag. Santpoort, C.A. Mees, 1921
Gerda van Beveren, Stem van het Hart. Gedichten. Santpoort, Uitgeverij v/h C.A.
Mees.
Mea Verwey, Flitsen. Santpoort, N.V. Uitg. v/h C.A. Mees

Het wekken van Spheer
De jonge Cola Debrot is er in geslaagd, om in dit debuut tweeërlei spheer te scheppen:
die van een landschappelijk en menselijk milieu, en die van een levensgevoel. Spheer
kan alleen door suggestie verkregen worden. Deze suggestie betekent, dat een werking
wordt bereikt, die vollediger is en meer op de eigen associërende aanvullende
verbeeldingsactiviteit van den lezer berust, dan wat in den regelrechten inhoud der
woorden wordt uitgesproken. Zij betekent, dat de schrijver niet een indruk weergeeft,
maar dezen oproept door de elementen weer te geven, welke bij hem de totaliteit van
dezen indruk verwekten en derhalve kunnen geacht worden, deze functie eveneens
bij den lezer te vervullen. Dat spheer daardoor iets moeilijk tastbaars en definieerbaars
is, wil nog niet zeggen, dat zij alleen maar als een indirect en min of meer onduidelijk
iets tot ons komt. Zij is de dooreenwerking van een gemoedstoestand en deszelfs
voorstellingsinhoud tot één geheel, maar kan als een onloochenbaar scherpe en
heldere realiteit uit het werk spreken en dan reeds in den toon zelf van den auteur,
welke al zijn woorden doortrekt en verenigt, voelbaar zijn.
Zulks is bij Cola Debrot ten zeerste het geval. Dat maakt de voortreffelijkheid uit
van zijn novelle. Men zal met hem voortaan rekening hebben te houden, want zijn
werk heeft zich aanstonds als een verrijking van ons jonger proza doen kennen.
Het suggereren van een spheer kan, met in acht neming van de hierboven algemene
grondtrekken, op verschillende wijze tot stand gebracht worden al naar gelang van
de litteratuursoort waar het in optreedt. Met voordacht heb ik den inhoud van dit
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werkje daarom niet verteld. Niet alleen zijn het psychologische middelen met welke
Debrot zijn suggestie heeft bereikt, de vermenging met de jeugdfantasieën; de
zorgvuldige dosering van de spanningen; het ineenvloeien van de moeder-imago met
het beeld ener zuster; enz. Maar bovendien: in den tijd van den naturalistischen roman
werd spheer gesuggereerd door een veelheid van sensitieve en disparate, uiterst fijne
en kleine observaties van gewaarwordingen, welke slechts alle tezamen dat onzegbare
fluïdum konden teweegbrengen dat meer was dan de som van deze. De symbolistische
periode deed het gezichtsbeeld ter wille van den muzikalen klank vervagen; hier
moeten de rhythmische stilten tussen en achter de woorden meewerken, de herhalingen
van sterk pregnante, korte, weinig explicite maar zwaar geladen woorden, ontworsteld
als het ware aan een duister zwijgen. Men denke aan een werk als Wilde's Salomé
of de drama's en de poëzie van Maeterlinck. Onze tijd van zakelijkheid suggereert
de spheer weder met zijn eigen middelen. Bij Debrot geen ‘dichterlijke’ vaagheid
meer maar de grootste precisie, geen minutieuze details ook maar de grootste
soberheid. Slechts een selectie uit de sprekendste waarnemingen, de essentieelste
ogenblikken, is toegelaten in de woorden van dit proza. Geen plastisch of
psychologisch gegeven staat er op of om zichzelf, om het enkele kunstenaarsgenot
van het uitbeelden. Alles heeft een dienende functie en moet in zijn overwogenheid
meewerken om als feitelijkheid zowel voor zich alsook voor de niet in woorden te
vangen werkelijkheid van een groter totaliteit te spreken. Het sensitieve detail en de
vage klank van naturalisme en symbolisme hebben hier voor de overzichtelijke
duidelijkheid van het modern zakelijke plaats gemaakt. En het resultaat is er niet
minder suggestief om.
Al ware het alleen reeds hierom heeft Cola Debrot een werk van betekenis gemaakt,
en representatief voor het nieuwe proza van onzen eigen tijd. Ook de nergens
opzettelijk voelbaar gemaakte omstandigheid, dat hij zich de voor elk tegenwoordig
auteur onmisbare beginselen der hedendaagse diepte-zielkunde heeft eigen gemaakt,
draagt daartoe bij. Voor den kroniekschrijver der letteren van onze dagen is het een
aangename taak, te mogen wijzen op een debuut dat reeds terstond zo gewichtige en
belofterijke eigenschappen in zich verenigt.
1935
Cola Debrot, Mijn zuster de negerin. Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, 1935
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De twijfel als inspiratiebron en kunstgreep
Le Soupçon is de roman van de gevoelsgeschiedenis van Bernard de Seingault, een
jong aristocraat die als kind aan het begin van deze eeuw op het grote familie-landgoed
Fronval opgroeit. De gevoelsgeschiedenis - maar niet eenzijdig van het gevoelsleven
uit geschreven; de historie van Bernard's sentimenten wordt ons integendeel
voornamelijk in die van zijn leven gegeven, een leven waarvan door aanleg, opvoeding
en omstandigheden de aandoeningen der liefde altijd het centrum zullen uitmaken.
Aan den befaamden Casanova hoeft daarbij niet gedacht te worden: wat Bernard's
vader ook bewere, de afstamming der familie van dezen befaamden avonturier is
betwijfelbaar, en een Don Juan is de hoofdpersoon van nature geenszins, al zal een
bepaalde periode in zijn leven hem in die richting drijven.
Na den dood van zijn ouders wordt de jonge Bernard onder het gezag van zijn
grootmoeder gesteld, die op het slot haar intrek neemt; met zijn opleiding, waar tot
nu toe vrijwel niets aan gedaan was, belast zij eerst den dorpspastoor, die echter al
gauw de klassieken laat voor wat ze zijn om met zijn leerling zijn hobby, het vangen
en verzamelen van vlinders, uit te leven; vervolgens een particulier onderwijzer, die
bij alle gelegenheden des levens Latijnse citaten te pas brengt; met de stille trom
verdwijnt deze, wanneer zijn minnarij met een dorpsschone gevolgen zal hebben.
De grootmoeder voor wie, daar zij stokdoof is, alle contact met het kind onmogelijk
is, ziet na deze twee decepties van alle verdere paedagogische hulp af, maar voltooit
de vorming van het kind door het dagelijks enige uren in de zonderlinge heterogene
bibliotheek van het kasteel op te sluiten. Daar verslindt de dertienjarige al spoedig
rijp en groen. Zonder enige levenservaring leert hij uit vele, vaak halfbegrepen romans
een zeer romantische opvatting kennen van de liefde - voor hem nog maar een woord
- en zo is de overheersende grondslag gelegd voor zijn hele verdere verbeeldingsleven.
Zijn eerste, litterair ontstaan, erotische ideaal is dan een boerenmeisje, dat in de
kerk het orgel bespeelt; maar wanneer hij haar, na eindeloze aarzelingen, zal
aanspreken, glimlacht ze, waardoor hij een klein zwart vlekje op een van haar tanden
bemerkt. Op hetzelfde ogenblik is zijn liefde vervlogen, welke bij hem nog aan de
idee der volmaaktheid is gebonden. Een wer-
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kelijker gevoel wekt daarna Brigitte in hem op, een weesje dat zijn grootmoeder uit
philanthropie in huis heeft genomen, slechts een jaar ouder dan hijzelf - hij is dan
zestien - en dat speciaal tot zijn bediening is aangewezen. Nog steeds is de jongen
sexueel volkomen onwetend. Wanneer de kinderen bij een kus worden verrast, wordt
het meisje weggestuurd; den laatsten nacht brengen zij, in alle onschuld overigens,
naast elkander door, gelijk hij dat in Mademoiselle de Maupin van Gautier gelezen
had. Onder tranen zweren zij elkander eeuwige trouw; reeds haar eerste poste-restante
brief echter zal haar als onbestelbaar geretourneerd worden, daar hij dezen, bij gebrek
aan een identiteitsbewijs, niet in handen kan krijgen.
De volgende vrouw in Bernard's leven is zijn nichtje Fabienne, die met haar vader
en broer op Fronval komt logeren. Zij inspireert hem slechts een soort bewonderende
sympathie. Haar broertje, door de wol van een Parijsen lycée geverfd, verschaft hem
intussen alle ‘Aufklärung’ over den physieken kant van de liefde.
Een jonge, gescheiden levende vrouw, Françoise de Sanzy, bewoonster van het
naburig kasteel, en tien jaar ouder dan Bernard, vervult vervolgens zijn gedachten
en zijn uren; alras wijdt zij hem in tot de practijk der amoureuze toenaderingen. Na
enigen tijd vestigen de gelieven zich te Parijs. Wanneer deze liaison drie jaar geduurd
heeft, roept een telegram Françoise plotseling naar Amerika, waar haar man, van
wien zij wettig nooit gescheiden was, op sterven ligt. Doordat de Titanic, waarop zij
passage besproken had, op de heenreis met bijna alle opvarenden vergaat, komt aan
het licht, dat zij gelogen, het telegram verzonnen en helemaal niet tot de passagiers
behoord heeft. In een ophelderenden brief uit Londen verklaart ze dat haar man reeds
eerder gestorven was, dat ze Bernard nog steeds liefheeft, maar, zoveel ouder, het
ogenblik vóór heeft willen zijn dat zij zou ophouden alles voor hem te betekenen.
Zij zal daarom in Engeland haar leven voortzetten met een ouden vriend, die nooit
had opgehouden haar te vereren.
Deze ontgoocheling, dit verraad aan zijn eerste liefde, zaaien een onuitroeibaren
argwaan en wantrouwen in Bernard's hart en zullen voorgoed zijn verdere
betrekkingen tot vrouwen vergiftigen. Want dat Françoise hem met dezen ouden
vriend, en wellicht ook met anderen, reeds eerder ontrouw moet zijn geweest is hem
plotseling duidelijk nu hem, bij dit eerste bedrog, allerlei kleinigheden van vroeger
te binnen schieten. Daar de
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liefde voor iemand als Bernard wezen, zin en kern van het leven is, wordt zijn verder
bestaan steeds erger ondermijnd door den hardnekkigen twijfel, welke thans in zijn
jong en onverbruikt gemoed wortel heeft geschoten. Een liefdesverhouding met
Brigitte, die hij als een mondaine en schatrijke vrouw te Parijs terugvindt, gaat te
gronde door Bernard's ongerechtvaardigd vermoeden, dat het haar om een voornaam
huwelijk, dat haar sociale positie zou rehabiliteren, is begonnen; zij gaan uiteen, al
blijven zij bevriend. Hierop volgt een periode van wilde uitspattingen, waarin elke
ideële en andere waarde van het erotische voor hem verloren gaat; ten slotte kan hij
zijn wanhoop nog slechts verdoven in den hartstocht voor het spel.
In dit dieptepunt van zijn leven vindt hij Fabienne terug die, met zijn oom die een
mésailliance heeft begaan, gebrouilleerd, te Parijs is komen wonen, na de halve
wereld bereisd te hebben. Zij helpt hem, weer belangstelling in de dingen te krijgen
en tot een beteren levenswandel te komen; na enigen tijd verloven zij zich. Enkele
uitlatingen van Brigitte, die haar in het buitenland had leren kennen, en van deze
verloving niet weet, roepen echter weder een vaag, aarzelend wantrouwen in hem
wakker ten aanzien van Fabienne's vroegere levenswijze. Wanneer hij ontdekt, dat
zij, die hem juist om haar volkomen oprechtheid en openhartigheid altijd zo aantrok,
het bezoek van een man voor hem verborgen heeft, twijfelt hij aan haar trouw, ondanks
Fabienne's aanemelijke verklaring, dat het slechts een, door haar afgewezen, vriend
was, die afscheid kwam nemen, alvorens - de wereldoorlog is inmiddels uitgebroken
- naar het front te vertrekken. Na haar in een woedende scène met de heftigste
verwijten overladen te hebben, neemt nu ook Bernard zelf, die vrijgeloot en nog niet
was opgeroepen, vrijwillig dienst.
In de loopgraven vervolgt hem de pijnigende onzekerheid, want ook met betrekking
tot de gemotiveerdheid van zijn jaloerse achterdocht bekruipt hem soms twijfel.
Ondanks dezen twijfel aan zijn twijfel kan echter ook een geruststellende brief van
Brigitte, aan wie hij inlichtingen had gevraagd en die met Fabienne aan hetzelfde
hospitaal is verbonden, zijn wantrouwen slechts tijdelijk en oppervlakkig wegnemen.
Bij een gevaarlijke vrijwillige expeditie belandt Bernard ernstig gewond met een
eveneens zwaargewonden kameraad, Arnaud, in een granaattrechter. Deze Arnaud,
musicus, is een gemeenschappelijke vriend van Bernard en Fabienne, die zelf een
zeer begaafd musicienne is. Arnaud sterft na enkele uren; uit zijn portefeuille, die
Ber-
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nard tot zich neemt om haar aan Arnaud's moeder te geven, valt een brief in Fabienne's
handschrift. Na enige weifeling leest Bernard hem; er blijkt uit, dat Fabienne en
Arnaud in vriendschappelijke briefwisseling stonden. Van welken aard deze
vriendschap was - of Arnaud haar minnaar was, valt er niet uit op te maken. Dit is
de genadeslag voor Bernard: de zekerheid van Fabienne's ontrouw zou hij veel
gemakkelijker doorstaan hebben dan het onverdraaglijke vooruitzicht, dat hij nu
nooit, nooit meer in zijn hele leven zekerheid op dit punt zal kunnen krijgen. De dode
heeft zijn geheim mee in de eeuwigheid genomen.Tegenover deze afschuwelijke
toekomst vindt Bernard geen moed meer: hij sterft. ‘De wil te leven had hem verlaten,
toen hij de grenzen ener wereld bereikt had, waar hem nog slechts een oneindige
jammer wachtte.’
Een drama der ijverzucht derhalve, maar, anders dan Othello, tevens evenzeer van
den twijfel; in diepste wezen, meer dan deze beide, het drama van hem wiens vervalst
verbeeldingsleven zijn juisten kijk op de werkelijkheid definitief bederft. En - dit is
het tragische - hij weet dit zelf, maar weet niet hoe ver dit gaat, en is dus niet in staat
den maatstaf te vinden, in zich of buiten zich, tot een correctief.
Zijn zelfcritiek blijkt b.v. uit een passage als die waarin Bernard, door de langdurige
perioden van volledige werkeloosheid in de loopgraven, vaak aan den loop der
gebeurtenissen van zijn leven moet terugdenken. ‘Hij kwam er zo wel toe zich af te
vragen of hij zich ten aanzien van Fabienne niet volkomen vergist had en zelfs of de
Fabienne die hij had gekend bestaan had. Had hij zich niet veeleer van a tot z een
van de werkelijkheid zeer verschillend beeld van haar gemaakt, zoals hem dat
ongelukkigerwijze ook reeds met Brigitte en Françoise was overkomen? Terwijl
geen der woorden, geen der gebaren van Brigitte hem kon ontgaan daar hij haar geen
ogenblik alleen liet, terwijl hij zich in de beste omstandigheden bevond om haar
houding uit te leggen, had hij haar in een op niets berustende veronderstelling
toegeschreven zozeer te veinzen, dat ze erop uit was dat hij met haar zou trouwen.
En, in een omgekeerden gedachtengang, had hij vroeger de gevoelens voor liefde
aangezien,welke mevrouw De Sanzy ertoe gedreven hadden zijn maîtresse te worden,
terwijl deze lichtzinnige jonge vrouw zeer klaarblijkelijk tot het avontuur te Granrupt
(haar buitengoed, waar de eerste toenadering plaats vond, V.E.v.V.) slechts was
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aangespoord door die vorm van sensualiteit welke er haar genoegen in had doen
vinden een jongen knaap wegwijs te maken. Van Fabienne houdend zoals hij het van
Francoise had gedaan, en zoals hij een ogenblik had gemeend van Brigitte te kunnen
houden, maar intenser dan ooit omdat hij zijn nicht teruggevonden had in een periode
van moedeloosheid waarin al zijn vermogens tot genegenheid onbewust aansluiting
zochten bij een wezen dat hem zou begrijpen, had hij zich ongetwijfeld een verkeerd
beeld van Fabienne gevormd naar den vorm van zijn eigen dromen, en daarvan de
vrouw gemaakt die nauwkeurig met zijn wensen zou overeenkomen. (...) Fabienne
(...) had met zijn spel meegedaan, en misschien was ook zij de dupe geworden van
een samenloop van omstandigheden.’
Het aangrijpende en knappe van de constructie van dezen roman is, dat de lezer
door denzelfden twijfel als Bernard gekweld wordt, en voor welken er evenmin een
oplossing is. De kunstgreep dien de schrijver toepast is deze, dat de onzekerheid die
de stervende Bernard meeneemt in den dood, ook voor den lezer niet wordt
opgehelderd maar, over het slot van den roman heen geprolongeerd, voor den lezer
blijft voortbestaan. S. Vestdijk noemt van dit zeldzame en curieuze procédé twee
voorbeelden uit de romanlitteratuur in een interessant opstel Het Pernicieuze Slot
(Forum III, 12). De lezer, zegt hij, naar aanleiding van die beide voorbeelden, ‘mag
raden, voelt zich wellicht beetgenomen, maar tevens wordt de illusie gewekt van een
beweging die zich nog over de typografische grenzen van het boek heen voortzet en
daardoor toch nog van een “begin”.’ Hij noemt dit een ‘doortrillen van een voorlaatste
accoord’.
Een lichten, ironischen, drogen humor en een fijne, onnadrukkelijke maar
onweerstaanbare geestigheid vindt men op elke bladzijde van Le Soupçon. De stijl
van dezen schrijver is even intellectueel en sierlijk als van Giraudoux; maar minder
gekunsteld, ineengewrongen, opgesierd en, ondanks een zelfde spitsvondigheid, toch
natuurlijker en klassieker. Geen regel is banaal: de geest die door deze bladzijden
ademt is oorspronkelijk zonder gezocht te zijn.
Voortdurend ook wordt men getroffen door de ervaren mensenkennis van De
Lagarde. Een enkel fijn trekje als voorbeeld. Bernard, die uit zijn instincten leeft, is
onbewust Fabienne gaan liefhebben, maar weet dit zelf nog niet. Den lezer echter
maakt de auteur dit reeds voelbaar in dit éne zinnetje, wanneer Bernard plotseling,
voor het eerst na hun breuk, Françoise weer te
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Parijs heeft ontmoet, die tevergeefs geprobeerd heeft het weer goed te maken: ‘Zij
was al met snellen pas onder de arcaden der rue de Castiglione verdwenen, terwijl
Bernard, toen hij haar zag heengaan, probeerde te begrijpen hoe zij hem plotseling
zo onverschillig had kunnen worden, waar hij enkele weken eerder, alleen maar bij
het terugvinden van haar portret (...), tot tranen toe ontroerd was geweest’.
Deze schrijver dringt door tot de psychologische werkelijkheid, en is dus subtiel
en genuanceerd. Maar nooit meer dan nodig is om die realiteit te doen leven, nooit
uit kortzichtige detailleerzucht, zonder zin voor overzicht, verhouding, afmeting. Hij
geeft blijk van aandachtig intellect, meer nog van intelligentie. De betekenis van
geest in de kunst is veelal onderschat: trage breinen komen daarbij al gauw met den
dooddoener ‘verstandelijk’. Toch kan het reflecterend inzicht, mits organisch deel
uitmakend van de oorspronkelijke artistieke aperceptie, vooral in de litteratuur, de
kunst van het woord, een machtig en belangrijk element uitmaken. De stijl in Le
Soupçon treft de verbeelding, hetgeen een eerste vereiste is; hij treft deze niet in de
eerste plaats met plastische of visuele voorstellingen doch door zich tot het begrip
te richten. Een enkele karakteristieke zin moge dit illustreren: ‘Vaststellende dat
Fabienne, evenals andere vrouwen, een kant van achterhoudendheid en geveinsdheid
aan zich had, waarvan hij niet kon peilen hoe diep hij ging, voelde hij zich ontredderd
als een schooljongen die in den brede een algebraïsche vergelijking heeft opgesteld
en verbaasd is bij een onbetwijfelbaar foute oplossing uit te komen, terwijl hij geen
enkele fout in zijn berekeningen kan ontdekken’.
Het zal ook wel aan dergelijke eigenschappen van den auteur zijn toe te schrijven,
dat deze roman zo voortreffelijk en bevredigend gecomponeerd is. Een eerste uiting
van wat men, maar meer psychologisch dan, als spraakgebruikelijk, stylistisch, een
met grote vakkundigheid (wonderlijk, te bedenken dat dit een debuut is) overwogen
compositorische kwaliteit zou kunnen noemen is de langzame voorbereiding en
opbouw, uit geraffineerde details, van den twijfel, bij den lezer, of Bernard's twijfel
door omstandigheden pathologisch vergroot en ongerechtvaardigd, dan wel volkomen
door de werkelijkheid bevestigd is. Wanneer Brigitte Bernard, op zijn verzoek, een
en ander van Fabienne's vroeger leven heeft verteld - vage, maar toch minder gunstige
dingen -, en hij haar daarop zegt dat hij van zijn nichtje houdt en met haar wil trouwen,
vertoont zijn gewezen
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geliefde spijt over haar loslippigheid: ‘Het gezicht van Brigitte droeg de kentekenen
van de levendigste verbazing, vermengd met verdriet, meelij en berouw’. Let wel:
‘droeg de kentekenen’! In 't midden wordt dus gelaten of deze emoties echt of
voorgewend zijn, anders gezegd, of de mededelingen van de verlaten maîtresse op
waarheid berusten of op dépit.
Een dergelijk dubbelzinnig effect bereikt het motto, aan Proust ontleend, van het
slothoofdstuk: ‘Het is verwonderlijk hoe de jalousie, die voortdurend kleine
veronderstellingen in het verkeerde maakt, weinig verbeeldingskracht heeft wanneer
het geldt het ware te ontdekken’. Op een vraag om inlichtingen antwoordt Brigitte
Bernard, die aan het front is, dat Fabienne den indruk maakt om hem te treuren en
steeds zijn portret bij zich heeft. Duidelijk is dan de toeleg, den lezer vooral in het
onzekere te laten, door de verfijnde berekening in de formulering van dit simpele
zinnetje, dat alles weer op losse schroeven stelt en in het midden laat: ‘Het denkbeeld
kwam zelfs niet bij hem op dat Brigitte hem had kunnen voorliegen met een doel
van lage vrouwelijke wraakzucht’. Deze voorbeelden zouden met vele te vermeerderen
zijn.
De langzame, zorgvuldige voorbereiding tot een dergelijk psychologisch effect
op den lezer is, wat men aan den enen kant de prijzenswaardige compositie van dezen
roman zou kunnen noemen. Een mooie compositie in een meer usanciëlen zin is
anderzij ds de artistieke en evenwichtige verdeling van de stof over de hoofdstukken,
en, in engeren zin, binnen het kader der hoofdstukken zelf, waardoor deze steeds
met een nooit nadrukkelijken, altijd veelbetekenenden, in de overpeinzingen
naklinkenden passus worden afgesloten. Ook dit moge met enige aanhalingen
verduidelijkt worden.
Einde van het eerste hoofdstuk (Bernard's onderwijzer is, om de in den aanvang
vermelde redenen, in alle stilte plotseling uitgeknepen, zelfs met achterlating van
zijn valies waarin de boeken, op zolder, al spoedig door de muizen worden verorberd):
‘Van de reizende bibliotheek van den onderwijzer bleef niets meer over dan enkele
versnipperde fragmenten, waaronder Bernard deze vier woorden van Horatius
weervond: “Relicta non bene parmula... Den strijd laf in den steek latend...” Het was,
op Fronval, het laatste Latijnse citaat van den heer Théophraste Bidon’.
Einde van het vijfde hoofdstuk: ‘Alvorens uiteen te gaan wisselden Fabienne en
Bernard de belofte, geen enkelen dag voor-
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bij te laten gaan zonder elkaar te schrijven. En het valt te geloven dat zij een zeer
levendige sympathie voor elkander koesterden, want dezen plechtigen eed kwamen
ze ongeveer twee weken na’.
Einde van het tiende hoofdstuk: ‘Ze waren in de huiskamer gekomen. “Ach”, zei
Brigitte losjes, “wie is die dame? Ze is knap.” Ze wees naar een fotografie van
Françoise, welke op een kleine secretaire stond. Bernard werd een beetje rood. “O,
niets” zei hij. “Het portret van een vriendin. Ik begrijp voor het overige niet waarom
het zo een in het oog vallende plaats heeft.” Hij had een la een weinig opengeschoven
en liet er de lijst in glijden waarbinnen mevrouw De Sanzy doorging met haar
ironischen glimlach.’
De zin, welken ik reeds eerder aangehaald heb, over Bernard die de snel in de rue
de Castiglione verdwijnende Françoise de Sanzy nakijkt, besluit het veertiende
hoofdstuk.
Er is veel meer van dien aard, maar ik moet mij beperken. Men zal opgemerkt
hebben dat nergens deze afsluitingen van hoofdstukken een, goedkope, apotheose
opleveren, eerder een anticlimax - een der subtielste en moeilijkst te hanteren litteraire
middelen. De litteraire waarde als na- en uitklinkende, veelbetekenende slotacco
orden,welke tegelijkertijd reeds voorbereiden op de eerstvolgende voortzetting van
de gebeurtenissen, is natuurlijk uit deze losse citaten, buiten het verband van,
telkenmale, het ganse voorafgaande en volgende hoofdstuk, niet op te maken.
‘Men leest de boeken die gecomponeerd zijn’, zegt de meesterlijke essayist Albert
Thibaudet in Le Liseur de Romans, ‘maar die, welke het niet zijn leest men over.’
Deze aantrekkelijke paradox bezit echter slechts geldigheid waar de compositie
mechanisch is berekend, niet waar zij, als hier, uit de primaire, ‘einheitliche’ conceptie
van den kunstenaar is opgekomen. Het is een misverstand te menen, dat wat overdacht
is noodzakelijk buiten het gebied van den creatieven élan moet vallen.
Dit boek is aristocratisch, niet in zijn stof alleen maar tevens, en dan in den besten
zin, om zijn geestesgesteldheid, welke ingehouden en beheerst is, nooit in gevoelens
zwelgt, en ook bij de hevigste affecten afstand, ook tot zichzelf, bewaart, een zekeren
eenvoud en zuiverheid welke toch allerminst naïef zijn, en de ironie van een achter
alles toch opmerkzame verstandigheid.
De door Ter Braak, Du Perron en Greshoff voor een vijftal ja-
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ren in zwang gebrachte opvattingen over ‘de persoonlijkheid’ in de litteratuur,
geconstrueerde tegenstelling tot een primaat van den aesthetischen vorm, hebben bij
de critiekloze napraters tal van misverstanden doen ontstaan. Een daarvan is, dat in
de in ik-vorm gehouden, min of meer autobiographische, memoire-achtige
bekentenis-litteratuur voormelde persoonlijkheid, welke er immers het regelrechte
gegeven van uitmaakt, meer onthult dan een objectiverende stijl en een, des
schrijverspersoon als materie-zelf uitschakelende, gestalten scheppende romankunst.
Een schrijver als Hubert de Lagarde toont hoezeer dit een dwaling is, hoezeer ook
de zo getrouw mogelijke uitbeelding van anderen, met een streven naar voorkeurloze
onpartijdigheid, vaak meer omtrent de individualiteit van den auteur laat bevroeden
dan de, voor de niet-particulier-bevrienden niet steeds belangrijke, indiscrete
zelfbekentenissen welke zozeer in de mode zijn geraakt. Ook zijn tweede roman,
L'Aventure, geeft de geschiedenis van een hoofdpersoon die gekweld, wiens leven
beheerst wordt door twijfel. Twijfel, onzekerheid, aarzeling, een tegenstrijdigheid
dus van gevoelens, ten aanzien van de liefde en bijzonderlijk van de geliefde vrouw.
Het is ongetwijfeld veelzeggend voor Hubert de Lagarde dat hij, na zijn eerste boek,
thans opnieuw door de uitbeelding van deze sentimenten, en van hun verwoestende
en verlammende uitwerking is geobsedeerd geweest.
De held van Le Soupçon was zich ervan bewust,dat zijn kijk op het leven en de
geliefde vervalst werd door zijn gevoelsbewegingen; niettemin bracht deze zelfcritiek
hem niet tot een correctie van zijn dwalende inzichten, daar hij zich tegen de
overmacht zijner driften niet vermocht te verzetten. Den hoofdpersoon van L'Aventure,
een veel primitiever natuur en meer man van de daad, blijft dit indringend vermogen
tot zelfontleding ontzegd. Daarmede is hij derhalve nog reddelozer aan de in hem
werkende vernietigende krachten overgeleverd. Claude is een man van de daad, die
voor de liefde, anders dan slechts physiek en on-erotisch, in zijn leven plaats noch
tijd heeft gehad. Eerst was er de oorlog, waarin hij meevocht; vervolgens stond zijn
onervaren jeugd in den moeilijken strijd om het bestaan in het ontwrichte Parijs van
direct daarna; en eindelijk werd hij gesteld op een harden, gevaarlijken,
verantwoordelijken en eenzamen post in Cochinchina als directeur van de plantage
ener Franse maatschappij, waar een jong assistent de
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enige andere blanke van uren in den omtrek was. Door zwaren pionniers-arbeid heeft
hij daar, ondanks bedreigingen van tijgers, van Chinese rovers en van communistische
woelingen onder de koelies, de productie verdrievoudigd en enig fortuin gespaard.
Voor het eerst na lange jaren met twaalf maanden verlof te Parijs terug, leert hij nu
de liefde kennen, een liefde waaraan hij zal ten onder gaan.
Florence is zangeres in een revue; op een mondaine soirée, waar ook Claude
toevallig verschijnt, zingt zij een lied, dat hem aanstonds diep aangrijpt omdat hij
het kent van de gramophoonplaat die hem, vóór de komst van zijn vriend en assistent
Lacoste, op zijn verlaten post in de wildernis, met herinneringen aan ouders en
kindsheid troostte en opbeurde. Zij wordt zijn minnares en korten tijd zijn zij gelukkig
in een Bretons dorpje. Dan echter krijgt zij, door haar impresario, de lang verwachte
kans, niet meer in de revue maar als hoofdrol in opera's te zingen. Zij is tezeer
kunstenares om haar carrière, gelijk Claude gewenst zou hebben, aan de afgesloten
en voor de wereld verborgen intimiteit van hun liefde te offeren. Van nu aan begint
zijn ellende: een leven van reizen en trekken, waarin hij niet meer alles voor Florence
betekent, maar in de tweede plaats komt en ook als zodanig door de buitenwereld
wordt beschouwd; een leven van - nauwelijks gerechtvaardigde - jalousie, van
vernederende schulden ook, nu hij tot een woekeraar zijn toevlucht moet nemen om
aan de groeiende financiële behoeften van zijn geliefde, die hem veel rijker waant
dan hij in werkelijkheid is, tegemoet te komen. Het theatermilieu, met al zijn corruptie
en intriges, wordt door De Lagarde onbarmhartig, doch met bedwongen en dus niet
tot overdrijving voerenden haat uitgebeeld.
Ten slotte wordt de verwijdering tussen de gelieven, die elkanders, toch in den
grond onveranderde gevoelens wantrouwen, steeds groter. Claude heeft verlenging
van zijn verlof met een halfjaar verkregen, maar verwijt nu onbewust Florence, dat
zij zijn loopbaan breekt, en dat nu Lacoste tegenover de gevaarlijke bedreigingen
van de woelzieke inlanders, de slopende eenzaamheid, het moordende klimaat, in
den steek gelaten is, de geestverwante vriend die zozeer op hem steunde en
vertrouwde. En dan komt een catastrophaal bericht. Van communistische zijde is, in
de nederzetting, een brief onderschept waaruit kan blijken dat Claude - de enige die
ook door de wildste elementen tegelijk gevreesd en gerespecteerd wordt - wel niet
meer terug
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zal keren. Een gewapende opstand is het gevolg, waarbij Lacoste omkomt. Door
hevig zelfverwijt gemarteld treft Claude nu, ondanks Florence's smeekbeden, en
mede op aandringen van den chef-administrateur der maatschappij, voorbereidingen
om nog denzelfden dag - er vertrekt 's avonds een boot van Marseille - terug te gaan.
Op het laatste ogenblik echter - Florence is hem niet kunnen blijven wachten, daar
zij moet optreden - weet hij niet meer, wat te doen. Op deze eigenaardige onzekerheid
eindigt de roman, maar wellicht niet het avontuur waaraan hij zijn naam dankt.
Zo opgetogen als over den eersten roman van Hubert de Lagarde kan ik over het
tweede boek, hoeveel verdienstelijks het ook in vele opzichten bevat, niet zijn. Ook
hier treffen schrijfwijze en psychologie door sobere en geschakeerde intelligentie en
ervaren mensenkennis, en dit niet in de eerste plaats met visuele of plastische
voorstellingen - hoewel de werkelijkheid er in toereikende mate tot de levenwekkende
verbeelding spreekt -, doch eer door zich tot het begrip te richten. Het wil mij echter
voorkomen dat de schrijver thans minder den ook stylistisch zo nodigen en
vruchtbaren afstand tot zijn onderwerp heeft weten te bewaren.
Zo hindert soms een zekere humorloze zwaarwichtigheid in zijn formuleringen.
‘Hij had de handigheid niet’, heet het ietwat onhandig van Claude op het mondaine
avondfeest, ‘een compliment te draaien dat niet aan diepe gevoelens beantwoordde.’
Het gaat hier niet om het feit, maar om de weinig tekenende zeggingswijze, welke
ons den in de koloniën aan society-omgang ontwenden, gesloten werker geenszins
karakteristiek doch slechts conventioneel voor ogen stelt. En ook dit, iets verderop,
klinkt naar mijn mening vrij hol: ‘Gewoon aan de duistere vreugden van het innerlijk
leven, was het alleen 't geluk zorgeloos, in een menigte van onbekenden opgegaan
te leven, dat hij in de hoofdstad was komen zoeken.’ Ook is het jammer dat de fijne
psycholoog, die De Lagarde is, een enkele maal door zijn antipathie tegen sommige
zijner personnages verlokt wordt tot chargeren.
Maar dergelijke goedkoop romantische of banale passages zijn over het algemeen
gelukkig in dezen uiterst verantwoorden schrijftrant zeer zeldzaam. Er staan tal van
geestige, puntige notities tegenover. Bijvoorbeeld waar Claude's kameraad hem tracht
over te halen mee te komen naar de soirée: ‘Je zal je niet vervelen, je zult het zien,
zei hij als om Claude, die bleef zwijgen,
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aan te moedigen, en op den toon der huismoeder die haar zoon verzekert dat
wonderolie, als die maar eerst in zwarte koffie is gegoten, daarin een heerlijken
smaak aanneemt.’ Een kaalschedelige gast, op de soirée, streelt zijn langen witten
baard ‘met een werktuiglijk gebaar en alsof hij heel verbaasd geweest zou zijn als
hij hem onder zijn kin ontdekt had.’ ‘Beginnend bij de onderkaak trok het witte
groeisel stoutmoedig, in twee evenwijdige banen, ten aanval op de wangen van dezen
eerbiedwaardigen grijsaard, om kort boven de oren op te houden, hierin gelijkend
op die alpenplanten welke een precies afgebakende hoogte niet te boven kunnen gaan
en de toppen in stralende naaktheid laten.’ En hoe raak weet de dialoog soms een
inzicht samen te vatten: ‘Vrouwen hebben zoveel hart dat ze zo goed als geen geweten
nodig hebben!’
In L'Aventure wordt de welbewuste duisterheid van het slot van Le Soupçon
opgehelderd. Want wij vinden er verschillende hoofdpersonen van laatstgenoemden
roman als figuren van het tweede plan terug: Théobald de Seingault, Fabienne,
Brigitte en mevrouw de Saint-Euverte. Hierdoor krijgt de schrijver gelegenheid
bepaalde punten in Fabienne's houding van in het debuutwerk thans door de latere
feiten nader toe te lichten en in een nieuw daglicht te stellen.
Ook L'Aventure zelf, men zag het in mijn exposé van den inhoud, eindigt weer,
zij het op andere, minder subtiele en vooral minder subtiel voorbereide wijze, met
een vraag, een onzekerheid. Zal Claude naar zijn post terugkeren of toch bij Florence
blijven? ‘De ziel van Florence leek hem ondoordringbaarder dan ooit. Hij wist slechts
één ding met zekerheid, dat was dat zij van hem hield.’ ‘Maar hij was niet zo zeker
meer, zijn zelfverwijt te ontvluchten wanneer hij naar de plaats zelf ging, waar hij
zijn vriend had leren kennen, naar de oorden waar hij gevallen was. - Dus, mijnheer
gaat toch niet op reis? herhaalde Honorine (de oude kamermeid. - V.E.v.V.). Claude
vestigde een dwalenden blik op haar. Hij wist het niet, hij wist hetniet meer. Hij
voelde dat het avontuur nog vreemder was dan hij had kunnen menen, en dat het
misschien niet ten einde was.’ Aldus besluit deze roman. Wellicht brengt een volgende
de verklaring.
Het is overigens niet alleen het slot van het boek, dat onzekerheid en twijfel, zo
typerend voor den schrijver, laat voortbestaan: men komt ze herhaalde malen tegen.
Claude's salaris is geschorst tijdens zijn extra verlof, en hij zal de vordering, welke
de geldschieter vervroegd wil innen, niet kunnen betalen. Een
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schandaal zal het gevolg zijn. Florence betaalt, achter den rug, de 15.000 francs, en
hij bemerkt dat. Door een toeval komt hij er achter, dat zij hiertoe fr. 5000 van haar
impresario heeft losgekregen. In een vreselijke scène verwijt hij haar, dat zij hem,
om de overige 10.000 francs te krijgen, ontrouw is geworden, en na aanvankelijk
ontkennen geeft zij dit toe. Later, even voor hij Parijs verlaten wil, ontdekt hij echter
in een gesprek met Honorine, dat Florence al haar bont verkocht heeft en daarmee
het bedrag bijeengekregen. ‘Maar waarom’, vraagt Claude zich nu af en de lezer met
hem, ‘had zij hem in de dwaling gelaten, waarom had zij zich zo zwak verdedigd
tegen de beschuldigingen waarmee hij haar overstelpte, waarom had ze ten slotte
een daad bekend, waaraan zij zich niet had schuldig gemaakt? Uit coquetterie, om
hem kwaad te maken, of uit een soort instinctieven lust tot liegen?’ Het antwoord
wordt niet gegeven, de twijfel blijft.
Een ander voorbeeld is, op den avond dat Claude op Florence verliefd wordt, haar
zingen van een bepaald lied, dat hij van een gramophoonplaat op zijn eenzamen
buitenpost kent. De grote indruk, dien deze herinnering op hem maakt, is niet vreemd
aan hun toenadering. Maar veel later blijkt het Claude toevallig, bij een bezoek aan
een gramophoon-winkel, dat het niet Florence was, naar wier zingen die plaat was
vervaardigd, maar een andere, inmiddels gestorven zangeres. ‘Zo had zijn liefde voor
Florence een onjuiste veronderstelling tot uitgangspunt gehad en die niettemin haar
ontstaan mogelijk had gemaakt. Want de verlokking welke Florence aanstonds op
Claude had uitgeoefend had er essentieel mee samengehangen dat hij haar met de
zangeres van de plaat verwarde.’ Zij had hem nooit uit den waan geholpen. Maar
met opzet? Hij weet het niet; ook wij weten het niet. ‘Claude vroeg zich weer af
waarom Florence hem niet dadelijk zijn vergissing had doen inzien. In zijn
herinneringen zoekend bemerkte hij echter dat hij er nooit aan gedacht had haar te
vragen, of zij het wel was die de grammofoonplaat had laten opnemen, zo
onbetwistbaar leek het feit hem.’ En nog een tweede omstandigheid vertroebelt,
compliceert en verdoezelt den allereersten aanvang hunner betrekkingen. Bij hun
tweede ontmoeting - achter de theatercoulissen - hebben zij nog niet met elkander
kennis gemaakt; bij de partij van ruim vijftig gasten bleef uiteraard het voorstellen
zeer onvolledig. Florence echter, wie zijn gezicht bekend voorkomt, komt op hem
toe en begroet hem als een ouden kennis, dien ze in hem
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meent te herkennen: zij ontmoet zoveel mensen en wil niet onbeleefd schijnen. ‘Zo
was hun avontuur samengesteld uit een dubbele vergissing’...
Ook hier dus weer die spheer van dubbelzinnigheid, twijfel en onzekerheid welke
voor dezen auteur het kenschetsende element is en, hoezeer ook logisch in zijn werk
verantwoord, wel uit de diepere lagen van zijn eigen persoonlijkheid zal voortkomen.
Men herkent onmiddellijk de eigen wereld van Hubert de Lagarde in deze overdenking
op een van de laatste bladzijden: ‘Claude had allereerst Florence met een andere
vrouw verward, vervolgens had hij gehoopt dat het hem zou gelukken haar los te
maken van het milieu waarin zij leefde, eindelijk (het gesprek met Honorine heeft
dan nog niet plaats gevonden. - V.E.v.V.) had hij geloofd dat ze trouw was. Maar nu
ontwaarde hij dat hij zelfs geen enkel van haar gebaren, geen enkel van de woorden
waaronder ze haar gedachte verborg, had weten te interpreteren, en dat de gevoelens
dezer vrouw in wier nabijheid hij een jaar had geleefd hem voortdurend geheim
waren gebleven’.
Niet goed, niet slecht, maar onpeilbaar en van mysterie omgeven, zo ziet deze
schrijver de vrouw; in zijn kijk is haar invloed op den man, tegen haar eigen bedoeling,
in wezen noodlottig en destructief. Men moge dit een romantische opvatting achten,
zij krijgt haar volle recht van bestaan waar zij zo nuchter en psychologisch
verantwoord als in Le Soupçon en L'Aventure tot uiting komt. Daarbij is dan, naar
wij zagen, de onzekerheid, waarin de schrijver herhaaldelijk zijn lezer houdt, en
welke in minder bekwame handen stellig irritant zou werken, een alleszins curieus
litterair middel. Moge De Lagarde in een derden roman die onzekerheid weder met
minder positief en concreet feitelijke wendingen, en met verfijnder genuanceerde
psychologische tussentinten teweegbrengen, waardoor zij, als in Le Soupçon, nog
meer bevredigen zal. Moge hij dan eveneens terugkeren tot een strenger besloten,
doorwerkter vormgeving, dan hij in het door kleine feilen ontsierde, maar toch zeer
geslaagde L'Aventure bereikte.
1935; 1936
Hubert de Lagarde, Le soupçon. Paris, Gallimard.
Hubert de Lagarde, L'Aventure. Roman. Paris, Gallimard.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

137

Moord en eerherstel der burgerlijkheid
Welke dwaas heeft de dwaling ingang doen vinden, dat de landbewoner naïef,
doorzichtig, primitief, argeloos, ongecompliceerd, eenvoudig was? Wie de
werkelijkheid van het platteland niet kent, zou reeds aan de litteratuur het tegendeel
kunnen ervaren. Niet natuurlijk aan het klassieke genre van den naturalistischen
boerenroman van Zola, Hamsun, Streuvels, Buysse e.a. maar aan de modernen. Waar
vindt men de genoemde eigenschappen in de boeren van Walschap? in de provincialen
van Julien Green? in het onvergetelijk mooie, beklemmend indringende Das Verlorene
Kind van Rahel Sanzara? in Folle Qui s'Ennuie van Robert Vivier, La Vie Continue
van Benoit Bouché, het belangrijke Catherine Pecq van Emmanuel Robin, Taillis
van René Guillot, La Brière van Alphonse de Châteaubriant?
Het platteland op de hierboven bedoelde, ouderwetse en eenzijdige wijze te zien
berust, hoewel het, gelijk gezegd, een kenmerk der naturalistische school was, op
een typisch romantische simplificatie van het leven. De werkelijkheid is anders; de
acht het laatst genoemde auteurs hebben dat waargenomen, blijkens de zo gans andere
conceptie van hun werk. Journée, de roman waarmee Claire Sainte-Soline debuteert
getuigt van denzelfden, meer hedendaagsen kijk.
Hij behoort tot de werken - o.a. Dujardin, Joyce, Schnitzler, Lampe, Dekker
schreven er zo - waarin het beloop van het verhaal in een bepaald kort tijdsbestek is
beperkt; hier, gelijk de titel reeds aangeeft, van één dag. Een kenmerkend moderne
geserreerdheid heeft de schrijfster aan dit procédé niet te danken, dat ligt niet in haar
aard of stijl; maar toch wel een zekere overzichtelijkheid en harmonische
afgeslotenheid van haar stof. Die stof, de geschiedenis van een moord, heeft zij op
een voor een debutante waarlijk ongemeen rijpe en bekwame wijze beheerst. In een
gierig dorpsgezin komt, uit een ver zeegehucht, een meer dan zeventigjarige tante
inwonen, nadat haar echtgenoot, een zeeman, is gestorven. De man, oud
politie-brigadier en secretaris van den burgemeester, is een op zijn instincten levende
natuurkracht, onscrupuleus vrouwenjager, en met in verband daarmee een nooit
opgehelderde misdaad op zijn kerfstok. De vrouw, die dit weet, maar deze door een
toeval verworven wetenschap voor den driftig tyrannieken geweldenaar langer dan
zeven jaar verborgen heeft gehouden, in haatdra-
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gende onderworpenheid, ten einde er op het juiste ogenblik haar voordeel mee te
kunnen doen, deze vrouw leeft maar voor één ding: haar blinde, schier dierlijke liefde
voor haar dochter. Die dochter is een fletse, sluike, indolente, onaantrekkelijke maagd
van achtentwintig op wie, ondanks den niet geringen, door de moeder zwoegend
bespaarden bruidsschat, nooit een huwelijkscandidaat en zelfs nooit een vrijer is
afgekomen. Dit logge schepsel wordt ons als een vegeterend wezen, op den rand der
zwakzinnigheid, geschilderd. Haar moeders enige gedachte is, haar toekomstig geluk
te verzekeren, en nu een huwelijk uitgesloten schijnt, ziet zij de enige kans daartoe
in geldbezit.
Wanneer tante Mariette, die een huisje en 50.000 francs bij den notaris bezit,
weduwe is geworden, wordt zij door het immorele stel (ook de moeder heeft geen
enkele ethische rem en gapt b.v. onder de ogen van haar dochter kousen van het
stalletje van den marktkoopman) ingepalmd, tot een testament ten gunste van Eugénie,
de dochter, geprest, en voor alle zekerheid in huis genomen. Eenmaal geïnstalleerd,
ver van haar geliefde zee waar zij zelf haar maaltje oesters placht te rapen, bij deze
harde boerenmensen, in een kaal zolderkamertje met een slecht bed ondergebracht,
op haar eten beknibbeld en honds behandeld, krijgt het oude mens begrijpelijkerwijs
heimwee naar haar dorpje.
In een hevige uitbarsting, de eerste waartoe, na enkele maanden van geestelijke
mishandelnig, het bangelijke, geterroriseerde oudje moed vindt, kondigt zij haar
vertrek, nog dienzelfden middag, aan. Op dit ogenblik stoot Eugénie, niet zozeer uit
woede over het geldverlies maar meer uit een dof instinct, een animale woede tegen
het krakend, haar lethargische dromerijen verstorende stemgeluid van haar tante,
deze het keukenmes in de keel.
Wanneer de vader op den doodskreet afkomt - om de dochter te redden laat zijn
vrouw, die hij met het mes aantreft, hem in den waan dat zijzelf den doodslag bedreef
-, krijgt hij, op zijn kwaadaardig verwijt, voor het eerst zijn eigen misdrijf van zolang
geleden voor de voeten geworpen. Van nu af is hij medeplichtige der vrouwen, en
zijn kennis en ervaring als oud-politieman helpen hem, de compromitterende sporen
uit te wissen en een zelfmoord in scène te zetten. Hoewel hierbij vele
onwaarschijnlijkheden ongecorrigeerd blijven, en alle buurtbewoners, bij wie Mariette
zich had beklaagd, achterdocht koesteren, laten door psychologische omstandigheden,
welke volkomen aanvaardbaar worden gemaakt, zowel de burgemeester als de tegen-
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woordige brigadier als de dokter als de officier van justitie na, ondanks hun argwaan,
de misdaad op te helderen.
Eugénie echter is, door haar daad bevrijd, een ander wezen geworden: zij leeft
voor het eerst een zelfstandig leven en gevoelt zich voor het eerst gerechtvaardigd.
Van haar moeder, wier bestaan niets dan offers voor haar was en die dat laatste,
grootste offer voor haar had willen brengen: de misdaad op zich te nemen, is zij nu
geheel los; met haar vader, wien haar beheersing en efficiency bij het helpen verbergen
der gevolgen een geheel nieuwe dochter openbaarden, gevoelt ze zich voortaan
verbonden.
Aldus in het kort de gang van het verhaal. Dat verscheidene bijfiguren niet alleen,
maar geheel het dorpsmilieu, met al de kleine en kleinzielige toestanden en de
potsierlijke politieke beroeringen daarvan, daarbij bovendien nog tot duidelijk leven
komen is reeds een aanwijzing dat de roman, gelijk ik al in den aanvang te verstaan
gaf, niet die geconcentreerde strakheid bezit welke een typisch hedendaags kenmerk
betekent. Maar wat doet dit ertoe, waar toch het zieleleven der personen zonder cliché
en wel degelijk met de psychologische verdieping van onze dagen is benaderd? Eer
lijkt het een verademing, eindelijk weer eens een auteur te ontmoeten ‘pour qui le
monde visible existe’. Want er is bijna geen bladzijde van dezen roman, welke niet
van natuurgevoel is doortrokken. Met hoeveel liefde en aandacht heeft Claire
Sainte-Soline het boerenland met haar ogen veroverd. De schrijvers die een diepe
kennis van de menselijke ziel hebben en daarbij ook nog kunnen ‘zien’ worden
schaarser. De zorgvuldige descripties in het boek zijn uit een klaarblijkelijken en
onloochenbaren ogenlust, een lust in het kijken, ontstaan. Toch doen ze nergens aan
als overbodig aanhangsel. Want steeds hangen ze samen met den geest en de actie
van het menselijke element in het verhaal. De zinsindrukken dienen hier om de spheer
van den roman te situeren.
De nauwe, unifiërende samenhang van het psychische en zintuiglijke is in hoge
mate typisch voor het feit dat de auteur een vrouw is. Dit boek is als het ware met
het lichaam geschreven. De psychotische figuur van Eugénie - gelijk de andere met
sprekende maar sobere lijnen neergezet - zou ons nooit zo ten volle begrijpelijk zijn
geworden, als niet allerlei zuiver physiologische factoren haar ten zeerste mede
moesten verantwoorden. Van het postnaturalisme heeft de schrijfster, hoezeer ook
met in acht neming der juiste proporties en geenszins met overdre-
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ven nadruk, overgehouden, de gewaarwordingen evengoed als de observatie te doen
meespreken. Het begrip voor het pathologische is daarbij, in dezen vorm althans,
wel degelijk een verworvenheid van onze eigen dagen. Het was dit begrip dat ook
bij de hierboven vermelde auteurs, verwant aan deze begaafde debutante, een nieuw,
getrouwer, geschakeerder en vollediger beeld der psyche van provincialen en boeren
mogelijk maakte. Al deze elementen hebben Journée tot een vol, rijk en levend boek
gemaakt, dat aanstonds treft omdat het tot het besloten gebied van ons
verbeeldingsleven weet door te dringen. De stijl is vlot en gevarieerd van woordkeuze,
zonder opzettelijkheid, maar ook niet altijd smetteloos (p. 33: 'Na het zaad gezaaid,
de jonge plantjes uitgezet te hebben, stond de sla in het bed).
Maar dat neemt niet weg, dat wij hier te doen hebben met een debuut, waarin een
meer dan gewoon talent tot uiting komt, wars van goedkope of minderwaardige
middelen, zonder zucht tot opzichtigheid en reeds met een sterken greep op de realiteit
en op het métier van het schrijven.
De tweede roman van Claire Sainte-Soline, D'une Haleine, is het verhaal van een
gewoon vrouwenleven. Arbeid, geluk, huwelijk, gezinsleven, zorgen, dood, ziekte,
liefde - en de continuïteit van dit alles, welke het leven uitmaakt. Noch bijzonder
moedig, noch bijzonder laf gedragen, maar gelaten en zonder veel nadenken aanvaard
met de intuïtieve en misschien bij uitstek vrouwelijke wijsheid, die de menselijke
lotservaring als een algemene noodzakelijkheid doet erkennen. De feiten zijn een
willekeurige, onopmerkelijke variant op millioenen dergelijke feiten uit millioenen
dergelijke levens, en men vraagt zich af, welke men, in de ononderbroken veelheid,
zou moeten releveren om deze levensgeschiedenis na te vertellen. Het een is niet
belangrijker of onbelangrijker dan het ander. Ze zijn, althans op zichzelf, voor het
verhaal niet essentieel, anders was dit verhaal niets.
Dit tot in minutieuze details verhaalde leven bevat niets bijzonders; het bijzondere
is, dat het toch weet te boeien. Merkwaardig of psychologisch uitzonderlijk is het
zieleleven van geen der vele optredende personen, die wij niettemin zo duidelijk
voor ons zien. Psychische afwijkingen, felle, duistere hartstochten vond men wel in
den voorafgaanden roman van deze schrijfster. Dit op geheel verschillende wijze niets liet dezen verrassenden ontwikkelingsgang voorzien - eveneens uitnemende
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tweede boek echter gaat over geen enkele raadselachtige uitzonderingsnatuur.
Terwijl dus het gegeven banaal is, is het ook niet de stijl in engeren zin, welke dit
werk zijn waarde geeft. In de volheid van al deze kleine levens, het uitgewerkte van
deze kleine gebeurtenissen, mist men, evenals in Journée, samenvattende strakheid.
Eerder is het de toon, welke allengs dit werk zo treffend maakt, de toon waarin zo
typisch vrouwelijk de psychische en de zintuiglijke ervaringen ononderscheiden
dooreenklinken, en waarin de onbewuste wijsheid stem vindt van de eenvoudige
vrouw Marguerite, die, zonder daar ooit een theoretische of abstracte formulering
voor te zoeken, zo heel veel van het leven begrepen heeft.
Doch de schrijfwijze van D'une Haleine moge zonder enige speciale, voelbare
stylistische preoccupatie ontstaan, en niet geserreerd zijn, direct is zij wel. Hoe
tekenend is niet, wat Marguerite over haar vader opmerkt: ‘als hij u goedendag zegt,
is men niet zeker dat men geen bevel heeft ontvangen.’ Wanneer ze zegt, dat van al
de slechte behandeling, van haar stiefmoeder in haar kinderjaren ondervonden, zij
en haar zusters en broer geen kenteken hebben overgehouden, voegt ze er naïef aan
toe: ‘soms vraag ik me af, of ik nu niet, zonder het te willen, overdrijf; maar neen...’.
Een klasgenootje in het klooster heeft haar ogen zo dicht bijelkander, dat ‘ze hadden
vergeten een plaats voor den neus over te laten’. Nuchter, zonder idealisering of valse
romantiek, en kenschetsend voor de zoëven bedoelde eenheid van het psychische en
het sensitieve, is een uiting als deze: ‘Van mijn leven in het klooster is mij, met de
pianolessen, de herinnering aan wat wij te eten kregen het meest bij gebleven’.
Niet alleen voor die kinderjaren geldt dit laatste overigens. De kleine, zeurige
beslommeringen des dagelijksen levens, en vooral de keukenaangelegenheden koken, menu, eetlust, aard der spijzen, hun bereiding, feestmalen bij speciale
gelegenheden, hoeveelheid en kosten van eten en drinken - worden ons steeds met
een zo ongewone precisie meegedeeld, dat men zich, vooral als man, verbaast hoe
deze herinneringen de hoofdpersoon na zovele jaren zo nauwkeurig konden blijven
occuperen, op een gelijk plan, lijkt het wel, als vreugde en smart, geboorte en dood.
Hetzelfde geldt voor het uitvoerig en burgerlijk huishoudelijk gebabbel over de
kinderen, hun kwaaltjes en kleertjes en spelletjes.
Maar het is tenslotte dan ook een volksvrouw die spreekt. En
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juist dit maakt daarom haar gedachtengang volkomen aannemelijk. Samen uit al die
kleinigheden heeft de schrijfster Marguerite's beeld opgebouwd als onscheidbaar
deel van de stromende werkelijkheid van het leven. Altijd juist gezien, zonder
algemene bespiegelingen, zonder naturalistischen lust in beschrijving om haar zelfswil,
zonder andere aesthetische bijgedachte dan zo nauw en nauwkeurig mogelijk de
innerlijke en uiterlijke levenswerkelijkheid in haar simpelste, meest ongewijzigde
wezenheid te benaderen en - misschien de allermoeilijkste litteraire taak die bestaat
- weer te geven. De begaafdheid, daarin, van Claire Sainte-Soline doet zich het beste
hierin kennen, dat deze in abstracto banale en hoegenaamd niet bijzonder
belangwekkende realiteit ons zo volkomen in haar concreetheid gevangen houdt, dat
men geen ogenblik komt te denken aan de technische middelen, welke zij daartoe
heeft aangewend. Deze kunstige ongekunsteldheid ligt ook in den verhaaltrant; dit
leven is in één adem, ‘d'une haleine’, vertèld, niet neergeschreven: ‘Als ik vertel,
komen de herinneringen en de zinnen worden vanzelf gemaakt, maar zodra het erom
gaat, woorden op schrift te stellen, wordt mijn geest doezelig, ik krijg een trekking
in mijn arm, een ondraaglijke moeheid in mijn hele lichaam’.
Zijn die herinneringen ten slotte toch te weinig selectief behandeld? Het is nog
zeer de vraag. Ik sprak hierboven over het typisch vrouwelijke van dezen roman.
Misschien nog meer dan dat is zijn mentaliteit typisch Frans. In ieder ander land, in
de eerste plaats in het onze en eerst recht in Duitsland, zou dit boek hopeloos
burgerlijk geworden zijn. Zwaar, vet, materialistisch, smakeloos. Nu echter is het
een wonderlijk staal van volkomen onburgerlijk weergegeven burgerlijkheid. De
Latijnse geest geeft hier als het ware een door de traditie gegroeide heiliging en
eeuwigheidswaarde aan de kleine gezinsdingen, die voor millioenen lieden uit den
kleinsten Fransen middenstand met ‘le respect humain’ samenhangen, en een eigen
waardigheid verkrijgen welke het banale en materiële in de spheer van het zieleleven
plaatst. De duurzaamheid en belangrijkheid van een ‘gewoon’, niet ‘gribelnd’,
blij-moedig, geresigneerd, eenvoudig, zeer aards leven onder een heldere lucht, de
doorzichtigheid en noodzakelijkheid van het vulgair banale, welke het kleine groot
maken - ziedaar het besef, dat aan dit boek zijn kracht en betekenis heeft gegeven,
een besef, dat niet aan de lotsbestemming van één mens kon ontspruiten maar
gedragen wordt door
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een volk. Het Franse, - dat voor ‘gewoon’ en ‘gemeenschappelijk’ één woord heeft!
De poëzie van het nuchtere, iets daarvan, en meer dan hier, gaf het nog altijd prachtige
Marie-Claire van die andere vrouw, Marguerite Audoux. Die dichterlijkheid, in den
gewonen aesthetischen zin, is bij Claire Sainte-Soline in veel mindere mate te vinden,
al doet haar boek toch even aan het genoemde denken. Van de geestesgesteldheid
der simpele, nederige Franse volksvrouw met haar werkelijkheidszin heeft zij ons
echter een niet minder merkwaardig aspect getoond in dit glorieuze eerherstel van
het burgerlijke.
1935; 1936
Claire Sainte-Soline, Journée. Prosateurs Français Contemporains. Paris, Les éditions
Rieder, 1934
Claire Sainte-Soline, D'Une haleine. Récit d'une femme du peuple de Paris.
Prosateurs français contemporains. Paris, Les éditions Rieder

Vrouwelijke waarachtigheid
Vriendschappen is dan toch eigenlijk wel een wijs en een beminnelijk boek.
Beminnelijk om zijn bezielde en toch nuchtere en intelligente mensenliefde, om
een levensmoed, welke door geen enkele beate gemeenplaats gesteund, door allerlei
critischen twijfel aangevreten, het niet wint als ethisch dogma maar als vitaal instinct.
Wijs omdat het, zonder zich nu met de hoogste of diepste problemen bezig te
houden, integendeel steeds van de allergewoonste alledaagse dingen uitgaande, toch
zo losjesweg en terloops woorden zegt, welke slechts uit de gemoedsrijpheid kunnen
opkomen van wie steeds volop midden in wereld en leven stond, en daar zijn menselijk
aandeel in had, woorden ook die een schrander, rustig, door geen conventie
bevooroordeeld, onbewogen, bijna huiselijk-intiem en -gezond inzicht verraden in
het innerlijk van onze medemensen, zonder verontrusting of pathetiek.
Het is een met subtiele ontvankelijkheid fijn geschakeerd beeld van zieleleven,
gevoelens en beweegredenen van mensen, dat deze roman geeft. De schrijfster werkt
met kleine, zeer precieze penseelstreken, zonder dat dit een ogenblik peuterige
‘Kleinmalerei’ wordt. Haar enige belangstelling is de mens, niet als
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abstractie, maar als de enige concrete vorm, waarin zij zich en anderen klaarblijkelijk
het leven kan voorstellen. Al wat zweemt naar bespiegeling, naar het weergeven van
ideeën, naar beschouwelijkheid, wordt - en dit is m.i. in het algemeen een juiste wijze
van doen - als reëel gerechtvaardigd, want als deel der buitenwereld gegeven, n.l.
niet van de auteur maar van haar hoofdpersoon uit.
Deze roman bestaat, behoudens hier en daar enkele regels natuurbeschrijving, die
van een zuiver en zeer gevoelig observeren van het landelijke getuigen, zo goed als
geheel uit gesprekken; de handeling, de ontwikkeling, de karaktertekening voltrekken
zich vrijwel uitsluitend daarin. Het voordeel van zulk een werkwijze is, dat zij de
levendigheid zeer bevordert en dat de schrijfster, gedwongen zich van elk commentaar
te onthouden, niet in de verleiding komt zich tussen haar personen en den lezer te
plaatsen. Het gevaar ervan is in den stijl. De dialoog is wellicht een van de moeilijkste
elementen van de romankunst. Het reële gesprek zelf immers, indien men dit b.v.
per gramophoonplaat zou kunnen vastleggen, doet nooit recht realistisch getrouw
aan, evenmin als het photographische beeld dat in de schilderkunst zou doen. En de
schijn van dat reële, -extract uit eindeloos-veel scherp luisteren, feilloze, wonderlijke
herschepping van het beluisterde tot iets, ‘werkelijker’ werkend dan ‘de werkelijkheid’
- is uiterst moeilijk te bereiken. Daar iedere persoon uit haar aard anders spreekt,
wordt de stijl, opgevat als ‘gestyleerde’ eenheid, erdoor verbrokkeld. Maar dit is dan
ook slechts stijl in lageren zin, en een werk als het aan gesprekken zo rijke L'Education
Sentimentale bijvoorbeeld is daar om te bewijzen, dat ook waar geen uiterlijk
aangebrachte eenvormigheid wordt nagestreefd, in hogeren zin stijl, ondanks zeer
veel dialoog, wel degelijk uit elementen als indeling, opzet, compositie e.d. tot stand
kan komen. Stijl: het persoonlijke waarmerk van het karakter van den kunstenaar,
nu zulk vormvermogen, sinds de middeleeuwen, het waarmerk van een tijds- of
volkscultuur niet meer, of nog maar uiterst secundair, zijn kan. Ook in den eigen
toon van deze schrijfster, die toch nergens in dit boek direct zelf spreekt, is die stijl
aanwezig.
Deze roman is de geschiedenis van een familie, met de moeder als voornaamste
psychologisch centrum, van waaruit alles opgemerkt en beschouwd wordt; met het
wedervaren en de gebeurtenissen in een bevriende familie er doorheen geweven en
mede verknoopt; met het lot van de reeds bijna volwassen kin-
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deren, hun aspiraties, hun vooruitzichten en bestrevingen, hun onderling duidelijk
verschillenden aard, hun houding in de veranderende maatschappij en in de typische
jeugdvraagstukken, waarvan het erotische het allesbeheersende is, afgetekend tegen
de eigen, half ertegen reagerende, half meelevende gevoelsbewegingen der ouderen
en vooral van de moeder. Een begrijpen, een verweer, een gescheiden- en
verbondenheid, tegen den achtergrond ook van het persoonlijkheidsprobleem en
allerlei typisch modern huwlijksleed, welke tenslotte alzijds groeien tot die enige
wezenlijke basis voor een standhouden van den mens in de levensstormen: het
aanvaarden van den onontwijkbaren grondslag der eigenheid, eerst dan verbindbaar
aan de naastbestaanden als zij zichzelf in essentie niet verloochent.
- Aha! dus toch weer zo'n familieroman! horen wij een halfontwikkelden meeprater
al met triomphantelijke minachting uitroepen. Zo'n knusse gezinsroman! Zo'n
damesboek dat zo'n courant artikel is en buiten onze sociale tijdsproblemen en de
ontwikkeling der techniek en het hedendaagse tempo staat! Zo'n vervelend prul van
een Hollands binnenhuisje, zoals we 't nu al jarenlang dromen kunnen. De
psychologische uiteenrafeling van onbelangrijke alledagsmensen...!
Inderdaad, een familieroman - en een voortreffelijke. En wel degelijk geplaatst in
dezen tijd als voelbaren achtergrond. En ontledend: zonder nutteloze of theoretische
ontleding. En psychologisch, want: levende mensen beeldend. En inderdaad handelend
over in het algemeen gewone lieden - helden, zieken, avonturiers noch genieën. En
desondanks boeiend, omdat hij zo zuiver, en diep tot deze vaak geziene, maar stellig
door u, meneer de naprater, nooit zo helder en treffend en waakzaam dóórziene lieden
doordringt. Door u, snobistisch uw laatste lesje opdreunend omdat u in leven noch
litteratuur ooit zelf iets onderzocht, maar alleen iets wilde lijken en in uw
oordeelvellingen dus met de nieuwste modes ‘meedoen’. Door u, die van de haastig
overgenomen leuzen die éne niet onthouden hebt, dat het onderwerp van een
kunstwerk er niet toe doet!... Een psychologische familieroman, zeker, maar een
welke, in het Frans, Duits of Engels geschreven, door de Nederlandse critiek met ere
vermeld en geprezen zou worden. Doch welke thans door u en uws gelijken, tenzij
ge tijdig voorgelicht zijt, uit phobie voor het ‘genre’ waarmee ge het meent te moeten
etiketteren wellicht zal worden verguisd. Een genre, dat dan ook werkelijk in de
cliché-gewrochten van zijn epigonen onzen letteren grote
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schade heeft berokkend, en in De Laatste Eer door F. Bordewijk (Op Aagtjen Vos)
zo geestig is gehekeld. Alleen -: wie te bekrompen of niet voldoende bekwaam is te
onderscheiden tussen een goed en een slecht boek, wage zich maar liever niet aan
het verwerpen van een roman omdat deszelfs ‘genre’ veel verwerpelijks heeft
voortgebracht, maar trachte eerst eens in bescheidenheid en zonder vooropgezet en
oneigen oordeel het werk zelf nader te komen. Is het au fond niet bespottelijk, wanneer
men in ons land voor een verdienstelijken en belangwekkenden roman de aandacht
wil vragen, waar de uiterlijke kentekenen van de jongste litteraire stromingen niet
dik bovenop liggen, dat men moet beginnen het achterdochtig wantrouwen der
oppervlakkigen en dogmatischen weg te nemen met een soort van excuus? Zo
ongeveer alsof men tot iemand, die nu eenmaal iets tegen Patagoniërs in het algemeen
heeft, zou moeten zeggen: nu ja, X is een Patagoniër maar toch heus een beste kerel!
De vernieuwing in een litteraire tijdsontwikkeling gaat niet voortdurend en overal
met schokken en technische experimenten gepaard: daarnaast heeft een langzamer
maar niet minder gewichtige en duidelijke groei plaats. Zeker is Elisabeth Zernike,
die omstreeks 1919 in den nabloei van de beweging van Tachtig debuteerde, in haar
ontwikkeling in laatste instantie met die traditie verbonden gebleven. In laatste
instantie. Maar een sobere verinnerlijking, een van den aanvang ietwat laconieke,
van detaillering en descriptie afkerige zin voor het wezenlijke, een, als zeer
onopzettelijk, streven naar een nog wel niet strenge, maar toch strakker zegging en
koel doeltreffende waarachtigheid, wars van opsmuk en effectbejag deden haar, zij
het op onoverwogen en zelfstandige wijze, steeds meer bij den nieuwen tijd en de
practijk, zoniet de opvattingen, der jongeren aansluiten, in wier letterkundige
jaarboeken zij dan ook publiceerde. Een geleidelijke groei in haar vrij omvangrijk
oeuvre valt te constateren, en in het bijzonder haar latere en laatste romans vestigen
in stijgende mate de overtuiging dat het uitbouwen, omwerken en vernieuwen van
een litteraire traditie even nodig en even boeiend mag heten als de, noodzakelijk
onmiddellijker, dankbaarder en strijdvaardiger-experimentele, strijdende
omverwerping daarvan, welke uiteraard tot een kleine voorhoede moet beperkt
blijven.
Vriendschappen is geen boek dat reeds bij het begin pakt: de dialoog-methode der
schrijfster bemoeilijkt uiteraard het nood-
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zakelijkst exposé. Het begin is dan ook wat mat en zwak en onopmerkelijk. De vaste
en scherpe lijn in dit mozaïek-procédé is natuurlijk nog niet zo aanstonds te ontwaren,
waardoor aanvankelijk alles nog enigszins rommelig en weinig interessant lijkt. Ik
ben echter heel blij dat ik het boek niet na de twee dozijn bladzijden van het eerste
hoofdstuk terzijde heb gelegd. Ik dank er de kennismaking aan met een
anthropocentrisch werk dat, zoals ik in den aanhef zei, wijs en beminnelijk is, maar
bovendien - eigenschappen die daar slechts zelden mee gepaard gaan - zeer eerlijk
en vol fijn, scherp inzicht.
Steeds weer, en in toenemende mate blijkt dat de dialoog de grote kracht van Elisabeth
Zernike is. Ook in Het Leven zonder Einde neemt hij een grote plaats in, misschien
driekwart van het geheel, of meer. Het is in de gesprekken, dat hier de karakters zich
aftekenen en de handeling haar beslag krijgt. Aan de directheid van de uitbeelding
komt dit procédé uiteraard zeer ten goede: de personen worden hoor- en daarmede
zichtbaar voor den lezer zonder bemerkbare tussenkomst van een explicateur (gelijk
de oudste zwijgende films dien kenden), in den vorm van een redenerenden,
beschouwenden, zijn aanvullende en verklarende kanttekeningen en voetnoten
leverenden auteur.
Over den inhoud van dit nieuwe boek valt niets bijzonders te vertellen. Een
meisjesjeugd; de schooljaren, eerst van den kindertijd, dan van de middelbare school.
Het rijpen tot jonge vrouw, met al het tastende, aarzelende en nog vage, ook wel
dwalende, van de eerste gevoelens en neigingen en gedachten van die
overgangsperiode. In een gewoon, maar gezond, normaal en harmonisch gezinsmilieu
gesitueerd zien wij hier een gewoon, normaal, zuiver reagerend, gevoelig meisje niet dom, niet geniaal, bewuster noch onbewuster dan anderen: een meisje zoals er
duizenden zijn. En de bovenbedoelde ontwikkeling vormt eigenlijk tevens de enige
handeling van den roman. Hij eindigt in onzekerheid: de onzekerheid tegenover de
liefde, de beroepskeus, het leven, welke immers veelal de tol der jeugd is aan haar
onbevangen argeloosheid, haar puurheid, het stormachtige harer groeikracht.
Met zeer grote aandacht heeft de schrijfster dit alles in zich opgenomen en het in
zijn concreetsten verschijningsvorm weergegeven. Een dapper aanvaarden der
werkelijkheid van een bezield levensgevoel uit, ongekleurd door enig leidend beginsel,
door geen conventie gestut, open voor alle scepsis en critiek,
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maar door een in den grond blijmoedige intuïtie den koers van den eigen weg
behoudend, is haar en haar hoofdpersoon eigen. Geen grote of diepzinnige
vraagstukken worden hier aangesneden; maar in de ontmoeting met de banale dingen
van elken dag openbaart zich een gerijpte vrouwelijke wijsheid, welke toch weer
diep is omdat zij uit het hart van het leven komt. De kalme vertrouwdheid met de
kleine bijzonderheden van het bestaan is de spheer, waarin ziel en gemoed van deze
kinderen en ouders zich beweegt: hun menselijkheid wordt zodoende in een uit
subtiele trekjes opgebouwde schildering tot leven gebracht. Met den naturalistischen,
psychologischen familieroman, gelijk wij dien vroeger kenden, heeft het zoveel
hedendaagser werk van Elisabeth Zernike, gelijk ik heb betoogd, niettemin weinig
meer uitstaande, al stamt het er wellicht historisch gezien van af. Wanneer men b.v.
in het tweede hoofdstuk de aankomst, den eersten middag, van het meisje en haar
familie in een vacantie-oord beschreven leest, zou men, in een typisch naturalistisch
werk, in het volgend hoofdstuk een min of meer volledig beeld van die
vacantie-periode verwacht hebben. Deze wordt hier echter overgeslagen en zelfs niet
nader aangeduid: in den aanhef van hoofdstuk drie is zij reeds voorbij en de korte
eerste ogenblikken die ons in de voorafgaande bladzijden werden getoond, hadden
slechts de functie te vervullen, ons in enkele schetslijnen (een geschil met een
speelgenootje, een gesprek met de ouders, de reactie op het buitenzijn) ongezocht
iets van het karakter van Heleentje, de hoofdfiguur, te onthullen. De naturalisten
hebben nooit begrepen, hoe juist zulk een gewilde onvolledigheid een veel sterker
indruk van volledigheid vermag te geven, daar zij de aanvullende verbeelding van
den lezer in werking stelt.
De ontroering, welke uit Het Leven zonder Einde tot ons komt, is niet diep of hevig
- daarvoor is de roman stellig niet belangrijk genoeg - maar zij is voortdurend
onmiddellijk onder het oppervlak aanwezig. Dit is toe te schrijven aan de werkwijze
van de schrijfster. Haar toon, de stem waarmee zij spreekt, is steeds particulier en
genuanceerd. ‘Ik geloof’, zegt Malraux in de N.R.F. van Jan. '35, ‘dat het voornaamste
feit onzer letterkunde deze laatste jaren de vervanging geweest is van een schriftuur,
welke een kunst uitdrukt, door een toon, welke een persoon uitdrukt.’ Een opmerking,
die door een bepaalde groep onzer jongeren ten zeerste moet toegejuicht worden, en
waarmede men het eens kan zijn, mits men bedenken wil dat met
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dien persoon niet steeds of niet uitsluitend de auteur bedoeld hoeft te worden, maar
dat ook de door hem gecreëerde romanfiguur daartoe in aanmerking komt. Gelijk
hier bij dit boek het geval is.
Een soort van voorzichtige, bedaarde intelligentie welke de dingen van het gevoel
puur en onvertroebeld beschouwt en bewaart, en welke met een door niets te verstoren
nuchterheid samenhangt, is Elisabeth Zernike's leidster. Hoewel uitsluitend met het
menselijk gevoelsleven - een beperkt aspect van het levensdomein - zich bezig
houdend, maakt dit boek toch niet den indruk van te enge begrensdheid. Men kan
het geen peuterige detailleerzucht verwijten, ofschoon het het kleine eert. Strakke
eenheid van uiterlijken stijl en constructie mist het. Dat hangt samen met het feit,
dat het, als gezegd, bijna geheel uit gesprekken bestaat.
Ter vervanging van een van buiten zichtbaarder evenwichtigheid van eenvormigen
prozabouw heeft de auteur een procédé aangewend, gericht op een als het ware
muzikaal en rhythmisch uit- en naklinken der aandoeningen: een climax of
samenvattend accoord, onmerkbaar (doch langzaam en langdurig) voorbereid in den
slotzin of -alinea van schier elk hoofdstuk van Het Leven zonder Einde. Dit opzichzelf
fraaie effect - vergelijkbaar met een vignet - kan hier intussen niet bevredigen, daar
de indeling in hoofdstukken, welke bij den te weinig strakken totalen opbouw niet
essentieel is, aldus een onevenredigen nadruk verkrijgt. Meer dan op innerlijke
noodzaak berust die compositie op deze kleine, decoratief afsluitende
gevoelsstijgingen, en wordt daardoor wat brokkelig: een aaneenschakeling van korte
schetsjes. Maar hoe voortreffelijk zijn deze vaak op zichzelf! Hoe onnoemlijk veel
waarneming, innerlijke ervaring en herinnering moet een kunstenaar in geduldige
aandacht opgetast hebben, om b.v. zo sober en juist en overtuigend de ontwakende
puberteit van een meisje te kunnen suggereren als hier in het veertiende hoofdstuk
geschiedt. Hoe zuiver tegen elkander afgestemd zijn de betrekkingen der gezinsleden
onderling; hoe helder, treffend en waakzaam worden ook Heleentje's slechts
halfbewuste gewaarwordingen belicht, zodat dit toch in den grond doodgewone
meisje, zonder dat enig ‘modem’ of ‘sociaal’ probleem wordt gesteld, ons in haar
echtheid en eigenheid steeds blijft interesseren.
Vriendschappen was iets gevarieerder dan Het Leven zonder Einde, doordat de
aandacht van de schrijfster over meer per-
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sonen was verdeeld. Onze eigen tijd, met zijn onontkoombare vraagstukken, was er
in veel sterker mate de voelbare achtergrond. Maar ook de laatste roman doet weer
genieten van die van elk opgeschroefd woord afkerige, ietwat laconieke, door en
door betrouwbare eerlijkheid en nuchterheid, welke het werk van deze schrijfster zo
verfrissend maken. De nergens uitgesponnen karakterbeelding berust minder op
plastische observatie dan op ontvankelijke, nauwgezette gewaarwording. De afgepaste
precisie der weergeving wordt nooit droog, omdat men direct daaronder de
vrouwelijke bewogenheid ervaart. De huiselijke eenvoud van gegeven en behandeling
gaat boven het benauwend kleine der Hollandse realistische binnenhuiskunst uit,
door de aan alle aesthetische opzettelijkheid en behaagzucht voorbijgaande grote
waarachtigheid van dit werk, welke ook de bedenkingen ener gerechtvaardigde
stijlcritiek, die ik hier moest maken, doen beschouwen als van secundair belang.
1935; 1936
E. Zernike, Vriendschappen. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1935
Elisabeth Zernike, Het leven zonder einde. Amsterdam, Em. Querido's
Uitgevers-Maatschappij, 1936

Mannelijke vastbeslotenheid
Kan de boerenroman ons nog iets nieuws brengen? Na den naturalistischen van
Streuvels, van Buysse? Na den postnaturalistischen van De Man, van Coolen? Na,
vooral, den modernen, vernieuwden van Walschap?
Het opmerkenswaardige debuut van mevrouw Augustin geeft hierop een
bevestigend antwoord. Deze roman is op weer geheel andere wijze nieuw dan het
werk van Walschap. Het is minder groots verdiept (psychologisch), minder machtig
omvattend, minder geschakeerd ook en getourmenteerd menselijk; het woeste
mystieke zienerschap van Walschap's omvamenden geest is er niet in noch het schone
meesterschap van zijn taalsynthese. Maar het zou onbillijk zijn te blijven stilstaan
bij een vergelijking, welke alleen aan iets zo uiterlijks als de overeenkomst van het
milieu, het plattelandsmilieu haar toevallig recht ontleent. Om de uitzichten, die zij
openen, zijn de romans van den Vlaming in het perspectief van verschillende plans
gebouwd; de beknoptheid van den stijl van De Uitgestootene zou
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men eer vlak en horizontaal kunnen noemen. Deze vlakheid doet denken aan een
fresco.
Geen stemming is hier gezocht, nauwelijks spheer. Wat de geschiedenis haar kracht
geeft is de koele eenvormigheid en gelijkmatigheid van den verteltoon. Kort is het
rhythme van den weinig afgewisselden zinsbouw, maar het is niet uit de
opzettelijkheid van een procédé ontstaan. Eerder gevoelt men hierachter een zekere
onpartijdige gelatenheid van het levensgevoel, dat, inmiddels, niet zozeer als moeheid
of pessimisme aandoet dan wel een harde, onbewogen en nuchteren werkelijkheidszin
doet vermoeden.
Dat elementen van teerheid en opsmuk bij een vrouwelijk auteur zo weinig
meespreken; dat zij zich zo goed in de roerselen der bij uitstek mannelijke
gewaarwordingen van haar hoofdpersoon weet te verplaatsen, is uit de zakelijkheid
te verklaren van een verisme, hetwelk zich slechts verantwoord acht, het door de
scheppende verbeelding volkomen als realiteit ervarene neer te schrijven, en daardoor
tegenover de zachtere en idyllischer gemoedsbewegingen achterdochtig geworden
is. Dit is een hard en sterk boek, en wat het voor een debuut zo oorspronkelijk maakt
is het besef, dat deze hardheid en kracht niet met voorbedachten rade zijn nagestreefd,
maar natuurlijkerwijs uit den aard van de schrijfster voortvloeiden. Een rauw en ruw
realisme duikt af en toe, tot in de woordkeus, op, maar nooit, als in vroegere
stijlperioden, met louter afbeeldende bedoelingen, doch integendeel steeds om het
totale levensbeeld, dat de auteur voorzweefde, adaequaat te weerspiegelen in de
eenheid van één, over de details heenstromenden, zelfden vlakken toon. Het is deze
toon, die den stijl bepaald heeft. Men gevoelt, dat de laatste niet door ingespannen
beheersing of moeizame worsteling is tot stand gebracht, maar in vrijheid ontstaan.
Hij is geserreerd, maar al is hij niet bepaald slordig, hij is toch ook niet strak. Hij is
klaarblijkelijk de natuurlijke uitingsvorm van een onverbiddelijk op werkelijkheid
gerichten geest, die erin slaagt onbewogen en zeer gelijkmatig waar te nemen, omdat
dit waarnemen, hoe raak en nauwkeurig ook, een samenvattend of, beter nog, een
overziend karakter heeft.
De aangrijpende somberheid van het verhaal, dat alleen over ruwe, primitieve
mensen en ruwe, primitieve gevoelens gaat, geeft toch de bevrediging en zelfs iets
van de tragische katharsis, welke alleen een kunstwerk kan teweegbrengen waarin
de handeling als een noodzakelijkheid voelbaar wordt gemaakt.
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Noodzakelijkheid, hier, in drievoudigen zin: die van het lotsbestel, als bij de antieke
tragici, van de omstandigheden der uitwendige oorzaken uit den tijd van Taine's
theorieën en ten slotte van het karakter, het ‘innerlijk noodlot’ van den modernen
mens.
De economische, gedrongen taalbehandeling van Elisabeth Augustin, welke nergens
gewrongen of vooropgezet lijkt, moet op een groot talent berusten om zo overtuigend
te kunnen werken. Meer dan bij welken anderen stijl ook moet bij zulk een werkwijze
elk woord leven en doeltreffend zijn, wil het resultaat geen bleek en bloedeloos
bedenksel zijn en vaagheid, leegheid betekenen.
Het vlijmscherp vernuft van den romantischen Bordewijk leidde tot een vormgeving
die ongetwijfeld, ontsproten uit een boordevolle gedachtenwereld, meesterlijker en
boeiender was. Revis' genadeloos formulerende reportage van zijn met
maatschappelijk inzicht op het leven betrapte actuele tijdsbeeld moge als reflex van
de krachten die in den tegenwoordigen massamens en machine-mens leven een
ongemeen breder belang hebben. Dit neemt niet weg, dat men van een uitzonderlijk
begaafden aanleg mag spreken wanneer een ongetwijfeld iets minder zuiver maar
met vaste hand tot zo naakten eenvoud saamgekneed proza door een debuterend
auteur moeiteloos en als in haar natuurlijken spreektoon tot stand gekomen, wordt
beheerst. Dit werk is door en door hedendaags, hetgeen weer doet zien dat men in
dit verband het onderwerp niet tot maatstaf mag nemen. Zelfs wie geen rekening
houdt met wat er feitelijk in bereikt is, zal kunnen toegeven dat het duidelijk nièt
behoort tot de litteratuur, welke in haar wezen essentieel tot een voorbij of
voorbijgaande, maar tot die welke tot een wordende, groeiende, zich nog in haar
aanvankelijke ontwikkeling bevindende vormperiode behoort.
Na De Uitgestootene, een roman, diehoge verwachtingen rechtvaardigde, was
Volk zonder Jeugd, de tweede roman niet als een vooruitgang te beschouwen. Het
was of de schrijfster datgene, dat zij in haar eerste boek spontaan ontdekte en vormde,
hier met een, slechts ter afwisseling aangebrachte, variant werktuiglijk en zonder
wezenlijke noodzaak heeft herhaald. Ondanks uiterlijke, stylistische overeenkomst,
deed dan ook De Uitgestootene echter aan dan Volk zonder Jeugd. Om mijn verdere
beschouwingen concreter te maken geef ik van het laatste eerst in het kort den inhoud
weer.
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Käthe is de hoofdfiguur, geheel op haar is de aandacht der schrijfster geconcentreerd,
en van haar uit zijn alle waarnemingen en gevoelens, zijn ook de andere personen,
de omgeving en het beloop van het verhaal gezien. Dat verhaal is de geschiedenis
van Käthe's leven van tienjarig meisje tot haar algehelen ondergang op ongeveer
twintigjarigen leeftijd. Dit meisje groeit op in de vreselijkste omstandigheden, ergens
in een huurkazerne van Berlijn-Noord, te midden van de diepste armoede, vuilheid,
verdierlijking, drankzucht en misdaad, gelijk ze in een zo verkommerd gezin van
paupers niet ongewoon zijn. Zo onthoudt haar het leven dit schoonste: ooit echt kind
te zijn geweest. Haar vader, een dronkeman, werkloos en een bruut, komt wegens
heling in de gevangenis. Haar zuster, een lichtzinnige immorele en koud baatzuchtige
natuur, brengt het door haar berekend huwelijk tot enigen minimalen welstand. De
broer, weliswaar ook al geen altruïst, maar toch de oppassendste en normaalste der
familie, vertrekt naar elders, om later door arbeid en spaarzaamheid het meisje te
kunnen huwen, dat hij moeder maakte. Käthe zelf, nergens voorbeeld, leiding of
genegenheid vindend, moet natuurlijk, dorstend naar verlossing of een ogenblik
vergetelheid uit al deze duistere, nooit aflatende knagende ellende, zonder rem of
weerstand of uitzicht, op den verkeerden weg terecht komen. Wel tracht zij, vroegrijp
van inzicht, zich te verzetten tegen het lot dat haar, naar zij wel voorziet, wacht. Maar
wanhoop en een zwakke gezondheid ondermijnen van dit verzet de kracht, en steeds
onverschilliger laat zij zich verder afzakken, een uitgeworpene der samenleving. Zij
trouwt, volkomen illusieloos, en slechts om een tehuis te hebben en rust van slovenden
arbeid, dien zij physiek niet meer aan kan. Een jaar lang vindt zij die. Dan wordt
haar man, die tot hetzelfde ongunstige milieu van den zelfkant behoort, werkloos.
En ten slotte dwingt hij haar de straat op.
Laat mij vooropstellen dat de roman als totaliteit van dit sombere gegeven wel
een sterk, indrukwekkend, een beklemmend en juist door zijn vale, deprimerende
eentonigheid van kleine en grote misère treffend beeld heeft ontrold. Maar het is, of
de auteur enigszins mechanisch en afwezig haar taak heeft vervuld. De ziel ontbreekt,
en het modernistisch element is meer wilsuiting dan visie. De psychologie is noch
diepgaand noch genuanceerd, de taalbehandeling is noch scheppend noch zuiver of
kundig van samenvattend vermogen gelijk zij eerst recht bij dezen abrupten en
verkorten stijl had moeten zijn. Inmiddels
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moet billijkheidshalve erkend worden dat met name het bezwaar van het mechanische
zich veel minder zou doen gevoelen, zo men niet onwillekeurig De Uitgestootene
als vergelijkingsobject in de waardeschatting van het boek betrok.
In De Uitgestootene muntte de psychologie der schrijfster merkwaardig uit ten
aanzien der typisch mannelijke gewaarwordingen. Minder indringend schijnt ze zich
voor te doen nu zij voornamelijk op een vrouw betrekking heeft. Ook de stijl is
slapper geworden. In den vorigen roman leek de kortheid van het rhythme, leken
ook de hardheid der expressie, de krachttermen en de monotonie niet met
voorbedachten rade te zijn nagestreefd, maar natuurlijkerwijs uit der schrijfster aard
en toeleg voortgevloeid. Nu zij wederom den ondergang van een jong leven tot stof
gekozen heeft, krijgt men den indruk of zij het oogmerk had, bij maar weinig anderen
opzet hetzelfde nog eens over te doen: men ziet geen ontwikkeling. Daarom lijkt
Volk zonder Jeugd minder levend, want waar leven is, daar is, hoe dan ook,
vernieuwing. In de psychologie speelt het milieu hier een groter rol dan, bij De
Uitgestootene, de herediteit, maar men onttrekt zich niet aan het gevoel dat, om
waarachtig te blijven, nu ook de behandeling der stof meer verschillend had moeten
zijn. Het rake en doeltreffende, en vooral dat als in den natuurlijken spreektoon der
auteur wortelende, heb ik in dezen roman tot mijn leedwezen in veel mindere mate
kunnen bespeuren. Wellicht - het tijdsverloop tussen de beide werken bedraagt slechts
een halfjaar - heeft zij al te snel willen produceren, en daardoor zichzelf teveel
moeten... reproduceren.
Zonderling zijn de taalmiddelen waarmee zij, na het boerenmilieu, thans dat van
de armenwijk der grote wereldstad heeft willen oproepen. Naast onhollandse
uitdrukkingen als, enkele keren, ‘ze is op 'r dood’ voor ‘als de dood’ (zo bang), vindt
men tal van verbluffende stalen van volkomen foutief woordgebruik, Zo is ‘knal!’,
als uiting van geestdrift, een woord voor flappers, voor een of ander tennissend
schoolmeisje uit goeden kring, maar niet voor dit Berlijnse achterbuurtkind, dat nog
nooit haar grauwe ellende-wijk heeft verlaten en overal elders in het boek in de
ruwste, rauwste termen denkt. Zowel in als buiten de gesprekken is de taal, waarin
dit boek werd geschreven, doorspekt met woorden of zinsneden, aan een geforceerde,
ondeskundige, mislukte en dwaas uiterlijke navolging van Amsterdams of Rotterdams
volksdialect ontleend. Wat heeft het voor zin, dat dit kind uit Neukölln herhaaldelijk
‘immes’ (= emmes)
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voor ‘lollig’ of ‘prettig’ denkt, en andere keren het even misplaatste ‘jovel’? Het
idioom van dergelijke woorden is te locaal in Nederland gefixeerd, om voor deze
Käthe karakteristiek te kunnen werken. Bovendien wordt het te hooi en te gras, en
uiterst dilettantisch door de schrijfster toegepast, als ware het, zonder persoonlijke
ervaring, haastig uit een boekje aangeleerd. En zou de auteur nu werkelijk denken
dat het suggereren van de atmospheer van de krottigste huurkazernes van Neukölln
wordt bevorderd door het hinderlijk volgehouden schrijven van ‘la’ en ‘da’ voor
‘laat’ en ‘dat’? Hoe komt ze ertoe, telkens ‘bekant’ voor ‘bijna’ te zeggen, een woord
dat in ons land speciaal ‘in verschillende streken’ (volgens het Gr. Woordenb.), dus
bepaaldelijk meer in de provincie dan in de grote steden wordt gebruikt? Hoe kan
dit woord dan de spreektaal in Berlijn-Noord weergeven? Had de schrijfster dat
willen doen, dan had ze een afgerond bestaand volksdialect uit een onzer grote steden,
b.v. het Jordaans moeten kiezen, hoe uiterst hachelijk zulk een transpositie ook altijd
zij (men denke aan de volmaakt mislukte vertaling van Barbusse's Le Feu). Maar
dan had ze dat ook consequent moeten doorvoeren!
Het eigenaardige van dezen nieuwen roman is dat, ondanks den schijn, zijn geest
in diepsten grond eigenlijk naturalistisch blijkt en aan de milieu-schilderingen van
b.v., destijds, Frans Coenen herinnert. Waarbij dan het ‘moderne’ om zo te zeggen
alleen is aangebracht in het elliptische der zegging, de kortheid der simplistisch
aaneengeregen zinnetjes, het direct noterende. En ook in de zelfs typografisch tot
uiting komende dooreenmenging, zonder onderscheid, in éénzelfden stijl, van
beschrijving (of liever: vertelling), denkinhoud van personen (eigenlijk alleen van
Käthe) en gesprek.
Ik noemde het wezen van dezen roman naturalistisch; men moge dit woord niet
misverstaan. Ik bedoel er hier niet mede, dat een overmaat van details zou zijn
opgestapeld. Maar wel is dit werk met, zij het zo weinig mogelijk, uiterlijke
bijzonderheden uit de wereld der zintuigen opgebouwd.
Er is inmiddels nog een ander onderscheid. Een enkele maal wordt men getroffen
door een scherpe, beeldende visuele waarneming. (Zo b.v. waar Käthe haar moeder
op haar sterfbed ziet liggen met handen, ‘stijf en krom’ ‘als gele kippepooten’). Dat
is echter uitzondering. Meestal werkt de schrijfster met het, in zekeren zin moderner,
middel der vaste, terugkerende kwalificaties. De stijlfiguur van deze stereotiepe
herhaling zou men
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episch-decoratief kunnen noemen. Ik heb vroeger dit gebruik van epitheta ornantia,
bij Lion Feuchtwanger, aldus verklaard, dat als de auteur eenmaal een bevredigende
karakteristiek voor een bepaalden persoon of situatie heeft gevonden, hij in de vaart
der vertelling noch de moeite noch den tijd neemt, om bij de volgende gelegenheid
dat diezelfde persoon of situatie optreedt, nieuwe, weer anders genuanceerde
kwalificaties ter kenschetsing te zoeken. Zij blijven onveranderlijk gedoodverfd.
Tenslotte geeft deze manier, gelijk heel de schrijfwijze van Elisabeth Augustin,
slechts summiere, vage, algemene suggesties, d.w.z. de verbeelding van den lezer
moet voor een te groot deel de werkzaamheid verrichten welke die van den auteur
in gebreke blijft toereikend te geven. Het blijft bij aanduidingen in schets, in een snel
tempo dat onredelijk voorkomt wijl, in de stationnaire grauwheid van dit realisme,
veelheid nog geen afwisseling betekent, één uitgewerkt moment evenveel of meer
kan spreken dan deze talloze onuitgewerkte, en derhalve zo grote spaarzaamheid van
expressie onnodig was en als vooropgezet procédé moet werken.
De onsmakelijke rauwheid en platte ruwheid, soms, der bewoordingen is op
zichzelf, bij de uitbeelding van deze mensen en dit milieu, de onverbloemde
beestachtige verwording van deze zonder gêne benoemde toestanden geen bezwaar.
Maar ze geven toch wel eens den indruk van onnodige opzettelijkheid. Overigens is
het eigenaardig, dat ook deze woordkeus het zo modernistisch lijkende boek terug
situeert in de uitgebreider litteraire middelen; hoeveel geduldiger, aandachtiger en
liefderijker was toch eigenlijk het werk van deze ouderen. Toch is er ook winst. Hun
uitbeelding bleef fragmentarisch, op zijn hoogst een aaneenschakeling van
brokstukken. Volk zonder Jeugd vat overzichtelijk een levensgang samen. Het rijst
voor ons op als een groot-gezien, in brede lijnen ontworpen tableau; in een
omvattenden greep houdt het een, in allen triesten jammer en monotonie, wijd beeld
voor ons op. En als zodanig is het, ondanks de bezwaren welke ik ertegen moest
aanvoeren, imposant.
Somber en ruw is de kunst van Elisabeth Augustin. Zij gaat meer in de breedte
dan in de diepte. Zij is dan ook met opzet egaal gehouden en, gelijk een fresco, in
één kleurtoon. Het weergeven van bepaalde gemoedsgesteldheden, in atmospherisch
verband, is minder nagestreefd dan een vlakke overzichtelijkheid van het geheel der
gebeurtenissen. De constructie der volzinnen vertoont de gelijkvormige afgebetenheid
welke als alge-
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meen verschijnsel welhaast een nieuwe, modernistische conventie is geworden,
evenzeer als de zwaar overladen volzin, overdadig uitgelengd, van het naturalisme
zulks was. Nuchter, geresigneerd en zonder emotie wordt de realiteit aanvaard, niet
vermooid, maar in haar grauwe naaktheid ervaren met de gevoelsbegeleiding van
wie het noodlot erkent. En zij wordt tweedimensionaal, als het ware zonder reliëf
geprojecteerd.
Elke tedere opwelling valt weg in de waarheidlievende en neerslachtige
onverschilligheid, met welke het leven in dit werk aangekeken is. In primitieve, grote
lijnen, zonder details, wordt het schema getrokken der meegedeelde historie. Op dat
schema zou de uitgewerkte historie eigenlijk nog eerst te schrijven zijn. Steeds
betreffen de romans dezer schrijfster eenvoudige, onverfijnde, in felle, hevige,
onbewuste instinctdaden levende lieden. Fataliteit, aanleg, omgeving bepalen hen;
daar zij zelf bovenal gegeven zijn als dragers van de simpelste gewaarwordingen,
mist men niet te zeer de nadere belichting van de beweegredenen in de lagen
daaronder.
Hard en krachtdadig van uitdrukking zijn deze boeken en, naar hetgeen zij
uitbeelden, boeken van ondergang. Maar van groot gezienen ondergang: niet de
sentimenten, immers, maar de feiten worden er bovenal van vastgesteld, en ook dit
nog maar summier. Is dan deze confrontatie met sterk saamgevatte, snel, slechts in
algemeenste feiten, als ware het een geschiedkundig overzicht, kort vertoonde levens
niet te schimachtig? Kunnen zij zo wel voldoende het aanschouwelijke element van
ons voorstellingsvermogen in werking stellen om concrete gestalte aan te nemen en
de persoonlijke belangstelling te wekken, welke de enige mogelijkheid tot begrip,
de enige grondslag van verstandhouding blijft tussen de personen der
kunstenaarsverbeelding en den mens die in haar zichzelf of zijn naaste zoekt?
Wie zich zozeer als Elisabeth Augustin tot het naakte geraamte van de situaties,
figuren, wederwaardigheden beperkt, zo vastberaden afstand doet van de voordelige
hulpmiddelen der uitweidingen, omschrijvingen, schakeringen, aanvullingen,
schemerig suggererende stemmingen, die moet dan wel, als compensatie, den
zakelijken schrijftrant met groot meesterschap beheersen. Met hoe zwoegende
moeizaamheid wellicht ook veroverd, moet deze uiterste simpelheid volkomen
natuurlijk aandoen, niet als een technische truc maar als een strenge, machtig
beheersende greep. Elk woord moet geladen zijn met bloedwarm leven, op straffe
van lege vaagheid.
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Dit nu is niet het geval. Ik moge het betoogde nogmaals samenvatten. In De
Uitgestootene was dit tot op zekere hoogte inderdaad nog zo. In de voorkeur der
stijl-expressie was uiteraard dit debuut betrekkelijk spontaan, en daardoor echt. Nog
in hetzelfde jaar verscheen Volk zonder Jeugd, de tweede roman van deze auteur.
Hierin had zij zich echter reeds koppig op haar eigen manier vastgelegd; de
schrijfwijze verwerd tot werktuiglijk prccédé. Het beklemmend deprimerende, dat
ook thans aan het gegeven eigen was, werd niet meer opgewogen door de noodzaak
van een heftig overtuigenden, geloofwekkenden, het ganse werk bezielenden impuls.
Daardoor werd dit boek in vele opzichten dood en hol. De fouten werden niet
opgenomen in, en zo vergoed door de totale visie, maar sprongen thans hinderlijk
naar voren: wat, in De Uitgestootene, nog stijleenheid was geweest, werd gebrek aan
afwisseling, wat eens raak verisme was, verwerd tot stuitende grofheid, zuiver
afgewogen beknoptheid werd oppervlakkigheid, pregnante aanduiding werd
ontoereikende notitie, volheid werd veelheid, spaarzaamheid van expressie werd
onafheid. Het korte, snelle rhythme van het proza en van de gebeurtenissen deed, in
de statische vaalheid der steeds eendere gelijkvormige voorvallen zinloos aan als die
niet van de plaats komende oefenfietsen, welke men wel aan boord van
luxe-passagiersschepen of in instituten voor heilgymnastiek vindt. Datgene, dat in
De Uitgestootene nog welbewust uitingsmiddel was, vindt men in Volk zonder Jeugd
terug als onnodige, redeloos gewilde, mechanisch volbrachte ‘herhalingsoefening’.
Na deze duidelijke inzinking heeft Elisabeth Augustin in Moord en Doodslag in
Wolhynië revanche genomen. Op het eerste gezicht lijkt het niet, of de schrijfster
zich vernieuwd heeft: plaats en tijd en milieu mogen ietwat anders zijn, de mensen
zijn ongeveer gelijksoortig gebleven, ook de trieste monotonie, van voorvallen en
van schrijftrant. Alleen: het accent is weer verlegd, en zo al het aspect van de drie
romans vrij uniform is, hier heeft men niet meer den indruk van een vooropgezette
toepassing van de eenmaal begonnen stijlsoort; hier heeft een doelmatig en treffend
effect het nodeloze dóórdrenzen weer vervangen; hier krijgen, als in het debuut, ook
de onmiskenbare fouten weer iets aannemelijks, ja, beminnelijks, omdat ze weer
inhaerent zijn aan een persoonlijker, waarachtiger, overtuigender conceptie, ziensen uitdrukkingswijze.
De volheid der personen en evenementen is zo groot, dat zelfs bij de simplificerende
verhaalmanier van deze schrijfster de in-
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houd veelomvattend is. Deze roman immers is zo gecomprimeerd geschreven, dat
zijn fabel eigenlijk nauwelijks korter geresumeerd kan worden dan hij zelf dat doet.
Het zich doen afspelen toch der voorvallen is er het hoofdzakelijke oogmerk, niet
het beelden van datgene, wat er over milieu, tijd, persoonskarakter en dergelijke
meer rondom die voorvallen heen mee te delen valt. Het is stellig epiek, maar ook
schema voor epiek. Dat niettemin deze, slechts weinig uitvoerig omschreven, blote
gebeurtenissen niet nalaten indruk te maken, ligt misschien aan wat men de
opzettelijke onmiddellijkheid van de schrijfster zou kunnen noemen. Soms gaat zij
in den eersten persoon over en identificeert zich dan met een of anderen willekeurigen,
en overigens ook ongenoemden mede-dorpsbewoner van de hoofdpersonen. Een
volgehouden systeem is dit ook alweer niet; eenheid zit er meer in den nonchalanten
toon, de eigenaardige en hier en daar wat vreemd krampachtig aandoende poging,
gewoon en zo ‘volks’ mogelijk te schrijven.
Pogingen tot ‘volksheid’ worden meestal alleen door onvolkse intellectuelen
ondernomen, en wel uit theoretische overwegingen, doch hoe dit zij, erkend moet
worden dat Elisabeth Augustin er wel in slaagt ons deze kinderlijke, barre breinen
te doen aanvaarden, en met de allersoberste middelen. Dat het werk zo ver van onze
eigen Nederlandse boerenbevolking vandaan zich afspeelt, kan mij voor het overige
nog steeds niet verzoenen met het vaak zonderlinge woordgebruik, het gebrek aan
zuiver Nederlands taalgevoel van deze auteur. Telkens aarzelt men, tegenover deze
syntaxis en dit vocabularium, tussen lachen en ergernis. De niet overal zuivere tongval,
waarin deze roman is opgesteld, en welke naar mijn smaak telkenmale afwijkend is
van ons algemener spraakgebruik, is misschien aan omstandigheden te wijten:
mogelijk heeft mevrouw Augustin eerst op later leeftijd onze taal geleerd, dan wel
haar eerst vergeten en vervolgens weer opgehaald. Ik weet dat niet. Maar wel vrees
ik dat, buiten die eventuele omstandigheden, ook een enigszins onhandige lust, om
de barbaarse, ongecompliceerde onbeschaafdheid en boersheid van haar objecten
weer te geven in den schrijftrant, haar parten heeft gespeeld. Zo is de taal hier, hoezeer
ook somwijlen foutief gehanteerd, een essentieel onderdeel van den stijl geworden,
die zich gaarne in onverbloemde benamingen vermeit, zij het minder dan in de beide
voorafgaande werken. Inmiddels doet een uitdrukking als ‘hij lummelt zich neer in
de schaduw’ bij deze auteur minder aan als een neologisme - als
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hoedanig men haar stellig bij een schrijver uit den Nieuwe Gidstijd had kunnen
opvatten - dan wel als een gewoon blijk van onvoldoende taalkennis.
Dat ik hierbij zo stilsta moge niet aan bedilzucht worden toegeschreven. Het ware
interessant, na te gaan waar in dit boek de onvoldoende linguïstische kennis, waar
de bewuste stijlwending in het geding is. Vast staat, wat deze laatste betreft, dat
Elisabeth Augustin ten onrechte in den gansen verteltoon een zekere gewilde
populairheid in zeggingswijze aan den dag legt (ook reeds in zo iets uiterlijks als de
ver gaande spaarzaamheid in het gebruik der leestekens), welke zeer opdringerig
lijkt: het is, als gevoelde men onder het lezen den adem der al te
gemoe-delijk-vertrouwelijke auteur in het gezicht. En dat is jammer, want als genre
is deze, hooghartig aan alle naturalistische psychologie voorbijgaande epiek in wezen
stellig niet onvoornaam. Wat men ook overigens van dezen roman moge denken, het
is een episch werk van het zuiverste water, en dat is op zichzelf al een grote
zeldzaamheid in onze letteren.
Er is niet één hoofdpersoon, maar vrijwel onmerkbaar verplaatst zich de blik der
auteur van den enen persoon naar den anderen, zodat achtereenvolgens drie
hoofdgestalten in het middelpunt van de aandacht komen te staan, of, daar tussen
door, een van de talrijke bijfiguren. Deze laatste onderscheiden zich van die drie
hoofdfiguren eigenlijk alleen hierdoor, dat van haar leven de geschiedenis niet volledig
wordt afgerond, maar dat men over het verder beloop en de afsluiting daarvan niet
wordt ingelicht. Dit zou iets onbevredigends kunnen geven, ware het niet dat zich,
bij hun verdwijnen uit het gezichtsveld van het verhaal, alweer nieuwe gestalten
verdringen om op te treden - of oude om terug te komen -, zodat men hen inderdaad
vergeten is. En eerst na het eindigen der lectuur denkt men er aan, dat zij er ook
geweest zijn, en mist men het traditionele ‘Besluit’ uit de romans der Romantiek
onzer kinderjaren: den afloop, ‘hoe het X. en IJ. en Z. verder verging...’
Ik heb in dit opstel mijn bedenkingen niet achtergehouden en sommige bezwaren
breed uitgemeten. Met te meer nadruk wil ik daarom, besluitende, verzekeren dat
niettemin Moord en Doodslag in Wolhynië moet worden beschouwd als een bijzonder
opmerkelijke roman, welke den lezer vasthoudt door de hoogst belangwekkende,
curieuze, onvrouwelijke zakelijkheid van der schrijfster visie op het leven. Het is
een sterk boek, dat de aanvechtbaarheden van Volk zonder Jeugd in aanzienlijk
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mindere mate vertoont, en de in het oog lopende kwaliteiten van De Uitgestootene
doet terugvinden. Men blijft, zonder dat men zich precies rekenschap ervan kan
geven waaraan dit is toe te schrijven, volkomen gebannen in den aparten, elk detail
verwaarlozenden en toch, bizar en onbehouwen, expressief sprekenden
werkelijkheidszin van deze slordige, ongegeneerde en zwaarmoedige vrouw. Men
komt in aanraking met een realiteit, gezien door een persoonlijkheid waarvan men
ook de feilen, met enige ironie, kan accepteren, omdat zij zozeer bij de
oorspronkelijkheid dier persoonlijkheid behoren. Die eigenheid zoeke men niet in
de eerste plaats in de litteraire zeggingswijze, welke onmetelijk veel aan Gerard
Walschap te danken heeft. Men zoeke haar in de schier viriele gedecideerdheid van
een direct en scherp de werkelijkheid overziend karakter. Zulk een ontvankelijkheid
voor het essentiële, - dit woord in tegenstelling tot het bijzakelijke -, ontmoet men
waarlijk niet vaak. Zij is het, welke het meest pakt bij het lezen van dezen roman.
Het brede weidse tafereel, dat men er in ogenschouw neemt, in al zijn effenheid, is
zozeer geconcentreerd op feitelijke dingen dat men metterdaad werkelijk in aanraking
komt met een andere, ervaren wereld, even echt als de onze. En heeft de kunst een
schoner taak? Zeker heeft ook Jozef Cantré het zo gevoeld, die de uitgave met zeer
geslaagde houtsneden, vignetten en een bandtekening heeft verlucht en wiens
primitieve trant, hoeveel nerveuzer en sensibeler ook, zich voortreffelijk en
natuurlijkweg verwant toont aan den geest van de schrijfster.
1935; 1936
Elisabeth Augustin, De Uitgestootene. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon
Elisabeth Augustin. Volk zonder Jeugd. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon
Elisabeth Augustin, Moord en Doodslag in Wolhynië. Rotterdam, Nijgh & Van
Ditmar, 1936

Van Wessem's ontwikkelingsgang
Constant van Wessem's roman 300 Negerslaven speelt in het derde decennium van
de vorige eeuw.
Milieuschildering, tijds- en zedebeeld, is dit boek gegrond op persoonlijke en
geschiedkundige documentatie, tot in den gang der voornaamste gebeurtenissen. Het
pathetische zowel als het
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sentimentele, waartoe het gegeven had kunnen leiden, zijn geheel afwezig. De
personen, vooral de sadistisch geaarde figuur van James, zijn wel duidelijk, maar
niet met bijzondere psychologische verdieping geschilderd. De hoofdwaarde van
den roman is gelegen in de schier nuchtere zakelijkheid van den verteltrant, een
heldere, simpele zakelijkheid, welke hier en daar zelfs ietwat droog zou dreigen te
worden zo men niet overal de over-wogenheid gevoelde van den opbouw, zo nuttig
en efficiënt mogelijk, van het verhaal. Enkele passages van zuiver historische
mededeling zijn daar zelfs voor nodig, maar nergens krijgt men het gevoel, dat de
schrijver teveel in zijn bronnenstudie is blijven steken. Hij is daar integendeel overal
van losgekomen en geeft een goed voorbeeld van hoe de romancier, met betrekking
tot zijn documentair materiaal, uit veel kennis niet meer dan het strikt nodige en
essentiële voor zijn litteraire doel moet puren.
Het grote publiek heeft Van Wessem's naam al te zeer gefixeerd aan zijn
aanvankelijk ceuvre, al te zeer hem uitsluitend met zijn jeugdproductie verbonden
en hem een stempel opgedrukt. Daar zit iets onbillijks in; juist het latere werk van
dezen auteur zou groter erkenning stellig verdienen. Na den roman Lessen in
Charleston (1931) was de volgende, het alleraardigste De Vuist-slag (1933) reeds
een grote vooruitgang.
Minder bedacht misschien, van wij der strekking zeker, en vaster alweer van rustig
en beknopt voortschrijdende vertelwijze, is het hierop volgende 300 Negerslaven.
Maar één ding mist het toch, dat in het naar beperkter onderwerp geconstrueerde De
Vuist- slag aanwezig was: de levende psychologische uitbeelding. Een psychologie,
die onder Van Wessem's rustig, nuchter ‘doodleuk’ constateren als vanzelf een
zekeren humor moest verkrijgen. Deze laatste roman begaat weliswaar geen
psychologische fouten en voorzover het tot ons over komt is het zieleleven der
personnages ook wel aannemelijk gemaakt. Alleen, gelijk overigens begrijpelijk mag
heten in een zoveel omvattender, zede en massa en historie verbeeldenden roman,
is alles meer van buiten af, volgens het beloop der opzichzelf met schrikwekkende
duidelijkheid sprekende gebeurtenissen voorgesteld. Om echter een vollediger beeld,
ook van een andere zijde, van het talent van dezen schrijver te krijgen is het
noodzakelijk, behalve van dezen laatsten roman, ook van de kantige, puntige
weergeving van een louter zielkundig conflict, gelijk het onverdiend te weinig bekend
geworden De Vuistslag geeft, kennis te nemen. Men
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zal dan kunnen vaststellen dat Van Wessem veelzijdiger is, dan men wist, en dat hij
een beweging en ontwikkeling vertoont die voor een jong auteur van veel betekenis
zijn.
Een roman met een op vele punten zo afschuwwekkend gegeven als 300
Negerslaven zou gemakkelijk in overdrijving kunnen vervallen wanneer een
smakeloze geest zonder zelfbedwang bepaalde elementen tot sensatie had aangedikt.
Maar dat is hier nergens het geval. Wij ademen in dit boek een zuivere lucht. Niet
onbewogen, maar met een voorname koelheid, die wel onverschilligheid kan lijken,
doet Van Wessem zijn vreselijk relaas. Dat is dan echter geen passieve
onverschilligheid, maar een als het ware geladen en gespannen bevochten
onverschilligheid.
Onverdraaglijk zou dit boek zijn geweest zo de schrijver niet boven zijn stof had
gestaan. Maar een, blijkens tal van kleinere publicaties jarenlang volgehouden
specialisering op geschiedkundige onderwerpen en op die van zeevaart (piraten in
het bijzonder) konden hem hier de nodige ‘Überlegenheit’ geven, dat accent van
nauwkeurig doch bijkans fatalistisch en in elk geval zonder in-woorden-uitgesproken
critiek waarnemen, overzien, samenvatten, waarbij, doch niet hinderlijk, wellicht
alleen de laatste paragraaf van den epiloog iets bleef bevatten van de vroegere
romantiek van dezen auteur.
Om een van die onnaspeurlijke redenen, welke in de dwaaste kleinigheden gelegen
kunnen zijn, is Constant van Wessem door het ‘grote’ lezende publiek niet genoeg
gewaardeerd. Geen ter zake kundige zal dit ontkennen. Voor iemands letterkundige
faam kan het geringste toeval (een misverstand van een colporteur, een vergissing
van een boekhandelaar, een verspreking bij een provinciale spreekbeurt) via tal van
secundaire aanleidingen en oorzaken de meest ver-strekkende gevolgen hebben. Er
zou een interessant - en ontmoedigend - boek te schrijven zijn over het ontstaan van
de litteraire ‘communis opinio’, een boek waarin persoonlijke betrekkingen, lotgeval
en aard wellicht een groter rol zouden spelen dan de letterkundige critiek. Daar ik
heden echter geen boek doch slechts een beschouwing te schrijven heb, zal ik mij
niet nader verdiepen in de mogelijke gronden van Van Wessem's betrekkelijke
miskendheid. Alleen wil ik vaststellen dat de roman Margreet vervult de Wet, die
stellig niet zijn beste is, wellicht geschikt zal zijn een brederen kring voor hem te
winnen.
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Want hij behandelt vraagstukken die den mens nu eenmaal altijd bezighouden, en
gaat daarbij uit van een algemene menselijkheid in botsing met dwang. Een dergelijke
probleemstelling betreft een ieder, en boeit ook hen, die overigens niet speciaal bij
hun lectuur naar litteraire kwaliteiten zijn gericht. Het minst litteraire boek van Van
Wessem moge er aldus toe bijdragen, hem door het succes, dat wij ervan verwachten,
den naam te veroveren, dien hij als litterator verdient. Hetgeen weer eens in het licht
zou stellen welk een paradoxale plaats de kunst in de samenleving inneemt.
Het is een merkwaardige evolutie, welke den schrijver tot dit punt gevoerd heeft.
Hij minder dan wie ook deed de ontwikkeling verwachten waartoe een niet aflatende
nood van den tijd zovele anderen van zijn overgangsgeneratie dreef. Als zij behoorde
hij omstreeks de laatste jaren van den wereldoorlog tot de pionniers ener vernieuwing
van ons proza. Het waren modernistische, naar den inhoud romantische,
vormexperimenten - veelal nog te onmiddellijk op Cocteau geïnspireerd - welke hij,
al dan niet als ‘Frederik Chasalle’, gedurende zijn toenmalig leiderschap van De
Vrije Bladen in dat tijdschrift deed verschijnen. Eenzelfde speelse reactie tegen het
psychologisme van het voorafgaand tijdvak (en naast zoveel invloed in ons land van
Duits en Vlaams expressionnisme Frans van oriëntering), vindt men in zijn,
gedeeltelijk in samenwerking met C.J. Kelk ontstane, harlekinades en proeven in
commedia dell' arte. Na die wilde jaren is de auteur gerijpt tot een kundig en
opmerkelijk romancier, die uiteraard de excessen van zijn jeugdwerk niet meer
vertoonde, maar toch uit de stijlvernieuwing, waarvan hij een der voorvechters was
geweest, als blijvende winst een onversierde, beknopte, kantig zakelijke schrijfwijze
had behouden. Zo ontstonden de romans Lessen in Charleston (1931), De Vuistslag
('33) en 300 Negerslaven ('35).
Nog iets had de auteur uit zijnjonge jaren in deze bepaald verdienstelijke, en te
weinig gekende romans meegedragen: den zin voor het curieuze, exotische en
romantische, welke hem menigmaal historische stof deed aanvatten, ook in kleinere
publicaties. Het samenvatten van een tijdsbeeld, dat met de geschiedkundige
bemoeiing samengaat, deed hem tevens belangstelling gevoelen (in overeenstemming
alweer met zijn letterkundige antecedenten) voor het typeren van een opkomende
generatie (in den eerstgenoemden roman is dat zelfs het hoofdmotief). Margreet
vervult de Wet doet het op zijn wijze.
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Op zijn wijze - dat wil zeggen: anders. Voor het eerst heeft de streng componerende
prozaïst Van Wessem een probleem- en ideeën-roman geschreven. Om uiting te
geven, vijf jaar na zijn eersten roman, aan zijn kijk op wat de opkomende jeugd van
heden is, had hij, voor het eerst, meer aandacht voor haar vraagstukken dan voor een
strakke uitbeelding. Hij heeft dan ook, op dit hem nieuwe terrein, naar duidelijk
blijkt, met de materie geworsteld. Voor den uitnemenden stylist, die Constant van
Wessem is, lijkt deze roman, het moet maar ronduit gezegd worden, hier en daar
slecht geschreven. Begrijpelijk, zo men hem als eerste greep naar een voor den
schrijver nieuw genre beschouwt, een betrekkelijke breuk met zijn verleden, een stap
in een richting waarin hij zich nog verder ontplooien moet.
Het werk geeft meer problematiek dan eigenlijke tendenz en is vooral een
overtuigde apologie van de menselijkheid tegenover dood en hard formalisme.
Enerzijds is deze spil opgehangen in de geschiedenis van een ongehuwde moeder,
die in wanhoop haar pasgeboren kind ombrengt; anderzijds in die van de rechtszaak,
waarin de advocate (die zelf door het nauwe contact met deze cliënte een diepgaande
psychologische omwenteling doormaakt en zich door haar eerst van het eigen
vrouwelijk wezen goed bewust wordt) met bezeten hartstocht het uiterste doet om
voor de van doodslag beschuldigde vrijspraak te verkrijgen.
Ethisch-sociale, juridische, sexuele vragen en conflicten, alsook kerkelijke (de
delinquente, uit een orthodox christelijk milieu, leeft sinds haar kindsheid in angst
voor zonde en schuld) - ziedaar de momenten welke Van Wessem (met anderen dan
puren schrijversaandrang) tot het humane pleit van dezen roman dreven. Een
maatschappij die, volgens de hier verdedigde opvattingen, in haar strafwettelijke
zelfbescherming de psychologische persoonlijkheid en motieven van den misdadiger
verwaarloost; een harde en onmeedogende kerkse christelijkheid, die in haar
moraalcodificatie de oorspronkelijke evangelische charitas verwaarloost - het zijn
waarlijk geen gloednieuwe problemen welke de auteur aangesneden heeft. Nieuw
hadden ze, in Van Wessem's strakke vormgeving, litterair kunnen worden. Maar de
vurige overtuigdheid, waarmede hij op ze is aangestormd, heeft dit juist verhinderd.
Vandaar dat men, hoezeer wellicht getroffen door het menselijk element van dit
werk, tegen den roman als zodanig artistieke en technische bezwaren voelt rijzen.
Beide hoofdpersonen, zowel
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An (het verleide en vervolgens verlaten meisje) als Margreet (de advocate), zijn
slechts dragers van de gedachten en opvattingen van den auteur, die zich telkens, al
betogende, tussen deze figuren en den lezer schuift. Het opnemen van een geheel
gevangenis-dagboek van An, en van gans het pleidooi van Margreet, verbreekt de
eenheid van den gang der geschiedenis, hoezeer ook beide documenten ontroerend,
en voor velen stellig ook overtuigend zijn. Men mene niet dat het vele raisonneren
over vraagstukken nu eenmaal inhaerent moet zijn aan het genre van den ideeënroman.
In de beste daarvan wordt geenszins geredeneerd. Maar Constant van Wessem betrad
hier een voor hem volslagen nieuw terrein, waarop hij zijn weg nog moet vinden.
En voorshands zal hij door dit litterair tekort juist eerder tot het gros der lezers
spreken.
Dat wij brokstukken van An's journaal, nadat dit in extenso is opgenomen, later
weder in Margreet's pleidooi opnieuw uitvoerig geciteerd vinden, is een letterkundige
onhandigheid welke eveneens een ogenblik wrevelig stemt. Dit pleidooi, een op
zichzelf waardeerbaar gedeelte, is overigens ook al een aanwijzing, hoe tastend de
anders toch zo bekwame schrijver zich in dit nieuwe boek zijn weg heeft moeten
banen. Want de spanning, welke Margreet's grote pleitrede bij den lezer had moeten
en kunnen opwekken, wordt in niet geringe mate weer ongedaan gemaakt doordat
in den brede de schildering is voorafgegaan van de denkbeelden en overwegingen
van Margreet, terwijl ze haar opbouwde en op schrift stelde. Hierdoor werkt dan
later dit pleidooi telkens als een herhaling van wat op die wijze den lezer reeds en
vaak in dezelfde bewoordingen bekend is.
Ondanks de hier aangewezen zwakheden, die wellicht hun minder in het oog zullen
vallen wien de voorafgegane romans van den auteur niet bekend zijn, is Margreet
vervult de Wet een even eerlijk en vurig als belangwekkend boek, dat ook in de details
dikwijls opmerkelijke kwaliteiten verraadt, en waarin de personen gelukkig niet
doodgeredeneerd zijn. Het is een roman van verkwikkende humaniteit. De kern van
des auteurs bedoeling is misschien op blz. 99 en 100 te vinden, waar het licht valt
op het ‘Ist gerettet!’ dat, na circa dertig jaar, aan het ‘Sie ist gerichtet!’ van Goethe's
Urfaust toegevoegd werd. An is eigenlijk een ‘Gretchen voor de wet’, en reeds hierom
zou men ongelijk hebben iets als een feministischen roman te willen zien in dit boek.
An is ook een andere Celly uit Lessen in Charleston. Ook haar plaatst de auteur tegen
den achtergrond van de ge-
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luksbehoefte en het reveil van de grotesk haar zorgen wegdansende jeugd van na
den wereldoorlog (men zie b.v. den aanvang van het eerste hoofdstuk). Het is daarbij
opmerkelijk, dat een man zozeer het typisch vrouwelijke zieleleven, de typisch
vrouwelijke conflicten en reacties vermag in te voelen als Van Wessem hier toonde
te doen. Al ware het alleen reeds hierom is dit boek zeer de moeite waard, ondanks
de onvolkomenheden welke des schrijvers koersverandering voorlopig scheen te
moeten meebrengen.
1935; 1937
Constant van Wessem, 300 Negerslaven. Amsterdam, Em. Querido's Uitgevers-Mij.,
1935
Constant van Wessem, Margreet vervult de Wet. Arnhem, Van Loghum Slaterus'
Uitgeversmaatschappij, 1936

Over Roest Crollius
Het stellig belangrijke en oorspronkelijke debuut van Roest Crollius projecteert in
de acht novellen welke Kroniek van een Jeugdzonde bevat het besef van een voor
den mens onherroepelijke en onontkoombare, aan ons lot inhaerente eenzaamheid.
Er is causaal verband tussen de twee gevoelspolen van samenhoren en alleenzijn.
Want slechts door een sterken drang naar gemeenschappelijkheid ontwaakt in zo
sterke mate het inzicht in de onmogelijkheid van waarlijk contact met den medemens.
En daarmee met de werkelijkheid. Dit inzicht vormt het hoofdmotief van al deze
acht prozastukken. In het laatste leest men: ‘Die gemeenschap tusschen menschen
waar dichters en dweepers het zoo druk mee hebben is een fictie. Een ander heb ik
nooit ontmoet’.
In de individualistische periode van Tachtig, en ook in corresponderende
buitenlandse tijdstromingen, werd deze eenzaamheid een bron van trots en
zelfverheffing en maakte den kunstenaar tot ‘een God in 't diepst van (zijn) gedachten’.
Het ligt in den geest van onzen tijd en zijn bestrevingen, dat zij voor een jongere als
Roest Crollius lijden betekent. Zij is het onmiddellijk gegeven van een zonder
zelfverblinding diep gaande zielservaring. Het is daarom karakteristiek dat al deze
stukken, op alleen het laatste na, in den ik-vorm gesteld zijn (ten slotte immers ook
het zesde, daar dit in briefvorm is), al roepen zij toch

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

168
wel onderling gedifferentieerde persoonlijkheden op. Al deze persoonlijkheden zijn,
meer of minder, gegroeid in de richting van wat men het pathologische noemt. Naast
Van Oudshoorn, Fré Dommisse, Marianne Philips, Dekker, Stroman is onze litteratuur
niet zo rijk aan auteurs, die dit speciale terrein beheersen. Ook hierom is de
verschijning van dit boek van belang te achten.
De eerste en omvangrijkste novelle, waaraan het zijn titel ontleent, is het
indringende verslag van een, nièt metterdaad gerealiseerde, incestueuze vriendschap
tussen broer en (half)zuster, welke door omstandigheden wordt vernietigd, tegelijk
met den, hier schier symbolisch werkenden, dood der (niet geliefde) moeder, het
gevoel voor wie op de zuster was overgedragen. In dit, als in de meeste dezer verhalen,
is het trauma, de wondende schok, die den man het gezochte psychische contact als
onmogelijk doet ervaren en hem in zijn hermetisch gesloten alleen-heid terugwerpt,
tevens in zekeren zin de genezing (zij het tot een verbitterde en als levenloze
resignatie), daar hij er tegelijk door bevrijd wordt van het martelend najagen van een
zielsgemeenschap, welke de schrijver, als ontoereikend of onmogelijk, ontkent.
Anders, en in nog regelrechter, zuiverder, sterker verbeelding vindt men het motief
terug in het tweede verhaal: de geschiedenis van de vervreemding en het afscheid,
na een volledig in elkaar opgaan (dat dus achteraf illusie blijkt) van twee jonge
vrienden. De dan volgende novelle, waarin een meer geprononceerde zielszieke aan
het woord is (de ‘ik’ wordt enige keren in een sanatorium opgenomen) beschrijft het
omgekeerde proces: de toenadering, in grenzenloze verbondenheid, tussen den man
en een vrouw, maar waaruit bij den eerste, met een gevoel van het deprimerendst
fatalisme, een aanval van bewusteloze razernij voortkomt, welke hem na een laatste
verblijf in een inrichting voorgoed genezen, d.w.z. onverschillig en dood tegenover
genegenheid en liefdessentimenten laat - een maatschappelijk en bruikbaar mens
voortaan. Ook hier is dus, nu door de onverdraaglijkheid ervan, de onmogelijkheid
van echte binding en zielsverwantschap duidelijk. Deze laatste novelle herinnert, in
haar aangrijpende directheid, aan de prachtige luciditeit van De Biecht van Marianne
Philips. Maar bij Roest Crollius gaan de pijnigende twijfelvragen van deze psychose,
meer dan naar ethische, erotische of andere problemen der menselijke betrekkingen,
naar hun wijsgerigen achtergrond. Hier spreekt een
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kentheoretisch besef van de onbestaanbaarheid van het zichtbare. Maar niet in
abstracties uit het zich, welke aan de plastische beelding van het kunstwerk zouden
afbreuk doen, doch in wurgende metaphysische angsten. Deze overwegingen immers
worden nauwkeurig zo weergegeven als ze zich in het bewustzijn van een manisch
of op de grens van zielsziekte levend mens voordoen. En (alleen minder helder,
aanhoudend, dringend, benauwend en uitsluitend) ...ook wel bij ieder gezond mens.
Ook de meeste redelijk denkende mensen kennen dien ontzettenden angst van het
solipsisme, door Dr. J.A. dèr Mouwzo meesterlijk en ontroerend beschreven in zijn
Het Absoluut Idealisme (blz. 86 e.v., 198 e.v., en passim), dat voorbeeld van artistiek
zuiveren en concreet waarachtigen stijl bij philosophie.
Het stuk dat hierop volgt, Eer der Menschheid, verhaalt de indifferentie van een
man, die de executie van een intiemen vriend bijwoont. Ook van deze vertelling is
de diepere zin hetzelfde motief van twijfel aan de werkelijkheid. Een uit diepste
eenzaamheid voortvloeiende twijfel en welke, volgens Janet, de grond en oervorm
aller zenuwziekten is.
Een man moet, in de volgende novelle, waar in andere menging soortgelijke
sentimenten in zijn verwerkt, op verzoek van zijn vrouw het uitpakken van een aantal
schilderijtjes, die hij van een erfenis thuisgekregen heeft, in verband met huiselijke
schoonmaak-omstandigheden een week uitstellen. Maar het onbekende wordt hem
tot een obsessie, kort voor de termijn om is, kan hij zich niet langer bedwingen; een
hevige schrik en beklemming, gevolg van de gelijkenis van een der portretten met
de erflaatster - een vijandige macht in huis - zijn het gevolg. In de koele, penetrante
objectiviteit der zelfobservatie in dit Schilderijen heeft zich zowaar hier voor het
eerst iets van een humor - een wellicht nauw bewusten humor - ontplooid, die
potentieel, in kiem, ook (in het laconiek en critisch-cynisch bekijken der eigen
sentimenten) in de overige verhalen aanwezig is.
Het intense beleven van de dingen door de aan het woord zijnde personnages
maakt de grens tussen gezond en ziek, normaal en abnormaal, tussen simpele
neurasthenie en echte psychose denkbeeldig, althans niet vast te stellen. In elk litterair
werk, waarin op de juiste, n.l. invoelbare wijze over geestelijke afwijkingen wordt
gehandeld, zal deze grens wegvallen, doordat het menselijke van des kunstenaars
uitbeelding het pathologische op algemener plan brengt, door de bevrijdende kracht,
uitgaande van het scheppen, het buiten zich stellen van een beeld der
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realiteit. De uiterst subtiele gevoeligheid van Roest Crollius voor het registreren van
aandoeningen en gewaarwordingen brengt die invoelbaarheid ook bij deze hachelijke
materie van zelf tot stand, doordat de litteratuur beeldend zichbaar maakt wat de
psychiatrie slechts abstract theoretisch vermag te formuleren.
Over de laatste drie stukken behoef ik niet afzonderlijk meer te spreken daar het
eendere hier beschreven levensgevoel er, zij het op telkens andere manier, weder in
verwerkt is. Vooral het laatste, Zorgen van Louise, is in zijn navrante simpelheid in
hoge mate treffend. Hier is de wereld- en levensbeschouwing volkomen en zwijgend
opgegaan in het psychologisch overtuigende van een met groot litterair kunnen
behandeld ‘alledaags’ gegeven: een verwijdering alweer, tussen twee gelieven zonder bepaalde aanleiding, maar hoe menskundig gezien, hoe algemeen-menselijk!
De invloed van den litterairen stijl op de taal is groter dan men denkt. Die van de
gesproken taal op den schrijfstijl was tot voor betrekkelijk kort geleden gering.
Merkwaardigerwijze had zij daar nauwelijks vat op in den naturalistischen tijd, toen
zij juist in de weergeving van den dialoog zo nauwkeurig mogelijk werd nagebootst.
De schrijftrant der naturalisten, met zijn in de breedte gebouwde perioden, zijn
woordkoppelingen, plastische uitdrukkingen, neologismen, overdadig vele adjectieven,
verwijderde zich in regelrecht omgekeerde richting (zo ver als een reeds niet meer
grammaticale en ternauwernood nog begrijpelijke woordvrijheid het maar
veroorloofde) van de - alleen in de romangesprekken kwistig en precies aanwezige
- spreektaal. Dit springt dermate in het oog, dat het geen nader voorbeeld behoeft.
Ik heb er vaker op gewezen: in zijn krampachtige, heftige neiging, zo expressief
mogelijk te zijn, schoot de naturalistische stijl zijn oogmerk voorbij, het middel werd
doel, de uitdrukking opsier, aesthetica, ‘écriture artiste’, woordkunst. En, via de
journalistiek, is zodoende meer dan men meent van die schrijftaal in de beschaafde
spreektaal overgegaan.
Het zal wel geen toeval zijn, dat het tegenovergestelde zich bij den stijl van de
nieuwe - eigenlijk langzamerhand allang niet meer nieuwe, maar dan toch allengs
typisch algemeen-hedendaagse - zakelijkheid blijkt voor te doen. In de zakelijke
schrijfwijze is veel terug te vinden van de, misschien soms nonchalante, maar in elk
geval toch directe, zuinige, beknopte, snelle,
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utilitaire en effciënte zegswijze van onze gewone dagelijkse omgangstaal.
Die nieuwe zakelijkheid bestaat, litterair genomen, in ons land nog maar nauwelijks
tien, vijftien jaar. Toch heeft zij reeds (het is verbazend, hoe snel zo een proces zich
voltrekt) bovengenoemde eigenschappen van het gesproken woord in het geschrevene
opgenomen. Zodat, anders dan in de naturalistische en daaraan aansluitende
aesthetische periode, de invloed der taal op den litterairen stijl begint duidelijk te
worden. (Wellicht is ook in dit verband het inbreuk maken van sommige regels der
nieuwe spelling op de schrijftaal te begrijpen.) Van den bedoelden invloed is een
grotere compactheid, een weglaten van het niet-hoognodige (en veelal bijna
onmisbare) het gevolg, soms zelfs zich uitend tot in zo iets uiterlijks als de omissie
van leestekens.
Roest Crollius schrijft vaak zinnen, die voor het hier getekende beloop zo
kenschetsend zijn, dat ook wanneer men één zo'n zin, uit het boek geïsoleerd, onder
ogen kreeg, men toch met zekerheid zou kunnen zeggen dat dit proza tot de jongste
school behoort, en dat het volstrekt uitgesloten is, dat een dergelijke volzin een tiental
jaren geleden geschreven ware: wel een voorbeeld voor de snelle en karakteristieke
evolutie waarop wij doelden!
Ik sla zijn roman Land van Verlangen op een willekeurige pagina op: ‘Toon is
een sentimenteele geworden, wat die mankeert, zijn vrienden wijzen hem na: hij
heeft het thuis beroerd’. Vroeger zou men dien enen volzin ongeveer in dezen geest
aangelengd en over drie zinnen verdeeld hebben: ‘Toon is een sentimenteele
geworden. “Wat dié toch mankeert?” zeggen zijn vrienden. Zij wijzen hem na, en
fluisteren onder elkander, dat hij het thuis beroerd heeft’.
Op de volgende bladzijde vindt men een in zijn groteren eenvoud misschien nog
sterker sprekend voorbeeld van dezen uiterst summieren stijl. Het consequente
weglaten van alleen maar de twee woordjes: ‘hij denkt’ achter het woord ‘vader’,
maakt dit procédé hyper-elliptisch, voor enkele jaren nog ondenkbaar, maar
waarschijnlijk over enkele jaren alweer verouderd: ‘Toon voelt zich plotseling veilig
bij zijn vader, waarom zijn ze zelden vertrouwelijk geweest. Nu zitten ze hier als
vreemden, wat weet de een van de ander’.
Dezelfde pagina eindigt met een alinea, welke doet zien hoe dit, tot in de
interpunctie doorgevoerde, extreme kortschrift soms
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welbewust tot een humoristisch effect kan worden aangewend: ‘Beneden zijn ze
bezig voor de begrafenis. Tine zegt: ik hield toch zoo van hem en Rie, Ger en Derry:
maar wie weet hoe heerlijk hij het nu heeft, wie moeten er allemaal gevraagd worden.’
(Na Derry natuurlijk het woord ‘antwoorden’ tussen te denken.)
Ten slotte zijn de weglatingen, die den stijl van Roest Crollius typeren, slechts de
uiterlijke kentekenen van de richting der zakelijkheid, welke immers (door overslaan
van verbanden als: want, omdat, immers, dacht hij, enzegt, terwijlhij, enz. enz.) niet
alleen groter bondigheid beoogt, maar ook tracht de dingen en feiten zoveel mogelijk
met uitschakeling der overwegende, verklarende en beschouwende rede, uit en door
zichzelf-alleen te laten spreken. Als tijdsteken en proeve van vernieuwing is dus dit
werk, afgezien van andere kwaliteiten, reeds curieus, al staat Roest Crollius in dezen
geenszins alleen. Andere auteurs van deze school zijn hem hierin voorgegaan; onder
hen is hij, om zijn zin voor het fantastisch monstrueuze en pathologisch bizarre, om
zijn (zakelijke) romantiek, misschien het meest aan F. Bordewijk verwant. Maar,
vooral wat den zinsbouw betreft (en zelfs typografisch: het afstand doen van
aanhalingstekens), is Gerard Walschap hem, meer dan Bordewijk, tot voorbeeld
geweest. Misschien wel wat al te zeer en te onmiddellijk: want de naaktheid der
uitdrukkingswijze wordt boordevol geladen door Walschap's geniale concepties, en
het is mijn schuld niet dat ik, tegen mijn zin tot de onbillijke vergelijking gedwongen,
daarnaast het Land van Verlangen hier en daar wat kaal en leeg vind... Toch kan
Walschap, die zelf alweer nieuwe wegen zoekt, er zich, school makende, mee troosten,
dat deze jongere gaven heeft die hem geen oneer aandoen.
Want ongetwijfeld knap zijn opzet en uitwerking van dezen roman, welken men
geboeid en aandachtig leest. Zeer doorzichtig en bevredigend is ook de compositie.
Zij is vierdelig: twee, ongeveer even grote, langere gedeelten van resp. één en twee
hoofdstukken omsluiten twee, ongeveer even grote, kortere. In het bijzonder het
eerste hoofdstuk komt treffend uit door het contrast van het schier demonisch grotesk
gegeven met den nuchter laconieken schrijftrant.
Het hoofdmotief uit Kroniek van een Jeugdzonde is ook hier nog wel aanwezig,
maar ongetwijfeld meer op den achtergrond. De den mens ingeschapen
onmogelijkheid echter en ontoerei-kendheid van waarlijke zielsgemeenschap met
een medemens,
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welke in het voorafgaande boek in telkens weer anderen vorm zo een belangrijke rol
speelden, zijn in Land van Verlangen ontkend en opgeheven in de liefde tussen Anne
en Toon. Des schrijvers pessimisme in dezen is evenwel als het ware verplaatst, nu
aan die liefde door een artistiek minder noodzakelijke, want veel willekeuriger, van
buiten komende oorzaak een einde komt door Anne's jongen dood. Ook de groeiende,
nog onuitgesproken genegenheid tussen Toon en zijn vader wordt zo door het louter
uitwendige, hoewel meer verantwoorde incident van den dood tot een eind gebracht.
Anne's dood had Roest Crollius, behalve als uiting van zijn pessimisme ten aanzien
van het menselijk contact, blijkbaar nodig voor zijn ietwat cynische slot.
Een ander bezwaar is dat de in haar half komische gruwzaam-heid groteske
handeling van het omvangrijke eerste hoofdstuk niet harmonieert met de rest van
den roman. Maar de eenheid van toon en stijl vergoedt veel en overbrugt dit verschil.
Hoe prachtig is reeds dadelijk de inzet van het eerste hoofdstuk met zijn van onheil
zwangere stemming, hier tevens als staal van Roest Crollius' schrijftrant aangehaald:
‘De wind mokerde de muren. De zee was luid. Het getoet van de misthoorn zwierf
door de wind. Armen van zee en zand staken omhoog naar de laagjagende wolken.
Sidde's borst was van steen, zijn wangen gevoelloos van de stekende kou. Hij tornde
tegen de wind, vooroverhellend, beide handen aan de rand van zijn hoed. Hij dacht:
vier dagen dit weer, als de vijfde zoo is ben ik de zesde weer bij To. Hij keek over
het verlaten strand en de zee zonder horizon. Lomp als een rots stak het hotel uit het
duin. Het dak was omneveld. Sidde klom veertig treden en hijgde in het windstille
onder de zwarte gevel, met zijn stok tegen het hek van het terras. Het strand was
breed van hieruit, de zee grauw als de lucht. Hij liep het hotel een keer om. De
duinenrij vervaagde in de nevel. Sidde tikte met zijn stok tegen het hek van het terras.
Sinister geluid als het klappen van een gebit. De achterkamers zagen uit over een
matras van groen: enkele huizen, een streep rook, een koe, alles gewatteerd door
nevel, de wolken schoven laag over het land. De wind klapperde met de jalouzieën.
Sidde voelde druppels op z'n gezicht. Hij ging terug, de andere zijgevel langs. Beneden
lag het visschersdorp, vuilroode daken, de wind bracht geluid van ratelende karren
mee. In de haven bewogen de masten der schepen. In de verte, waar de duinen na de
invreting van het dorp zich voortzetten, stak de vuurtoren
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omhoog. Als een gordijn schoof de regen vanuit zee het land over. Tusschen de
natglimmende tafels en stoelen stak Sidde het terras over naar de ingang.’
Het is deze stijl - de stijl van de nieuwe zakelijkheid - welke den schrijver heeft
in staat gesteld, in zijn roman zo veel en zo verscheiden leven in kort bereik te
omvangen. En bovenal, in de opmerkelijke structuur van zijn roman het verband, de
onderlinge beweging en relatie van dit vele tot uiting te brengen als van een hoger
plan af gezien, overzichtelijk gelijk een maquette of een plattegrond.
De derde hier ter sprake komende roman, Onheil in de Verte, verhaalt de geschiedenis
van een jongen, in wiens leven een omkeer komt door den schok, dien hem het bericht
geeft, dat in het buitenland een knaap en een meisje, beiden 19 jaar oud, met de
valbijl zullen worden terechtgesteld. Van nu af aan wil hij de wereld en de mensen
verbeteren, en voelt zich, ondanks zijn onervarenheid of misschien juist daardoor,
tot leider geroepen. Hij schrijft een boek, hetwelk bepleit dat alleen van de, nog
onbedorven, jeugd en haar opstand tegen de oudere generaties het heil kan komen;
een boek dat zich tegen drie dingen richt: de doodstraf, den jodenhaat en bovenal
den oorlog. Dit werk vindt weinig weerklank, en op één uitzondering na is ook de
critiek slecht. Seffe, - zo heet de jeugdige hervormer - duikt nu onder in twijfel en
vereenzaming; de liefde van een meisje echter, van wie hij tevoren door een
misverstand was verwijderd geraakt, geeft hem zijn moed en geloof in de toekomst
weer.
Het moet onomwonden worden erkend dat na de vorige twee werken, welke elk
op zijn wijze een opmerkelijk en onbetwistbaar talent in den jongen auteur deden
zien, deze roman een grote inzinking betekent. De te ver gaande invloed van
Walschap's stijl - ook in Volk zonder Jeugd van Elisabeth Augustin zo storend-, die
zich in het voorafgaand oeuvre eveneens openbaarde, doch daar door een zeer reëel
en veelbelovend eigen kunnen werd opgewogen en gerechtvaardigd, keert in Onheil
in de Verte terug zonder dat hij daar een nuttige, nodige functie meer verricht. De
compositie is rommelig, de schrijftrant onverzorgd. Overtuigen doet dit boek niet.
Vraagt men zich af, waaraan het is toe te schrijven dat het slagen van den opzet,
na de beide veelszins prijzenswaardige vroegere werken, bij dezen roman heeft
gefaald, dan komt men tot
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dit paradoxaal aandoende antwoord: omdat het Roest Crollius nu bij het schrijven
zo heilige ernst was. Hij heeft er meer van zijn eigenste, diepste emoties en
overtuigingen in gelegd dan hij ooit tevoren, al schrijvende, in het gevecht bracht.
En om dit te verwezenlijken was hij, blijkbaar, nog niet ver genoeg; het lukte hem
niet, voldoenden afstand te nemen tot zijn hoofdpersoon, in wien hij al zijn
persoonlijke inzichten, verlangens, wensen, ervaringen te direct projecteerde.
Had die heilige, ijverende ernst hem ontbroken, dan had hij zijn Seffe objectiever
kunnen zien, had boven hem gestaan, en in de uitbeelding iets van dien humor en
ironie gebracht, waar die figuur letterlijk om schreeuwt! Maar dit ware voor den
auteur spot met het hoogste geweest: Seffe stond hem te na. Eerst wilde hij mensen
beelden en dat gelukte hem. Hier echter wilde hij, bij middel van een geïdealiseerd
zelf, met kracht iets betogen, en juist daardoor mist zijn betoog kracht. Want in een
kunstwerk is het uitdrukken van een betoog misschien niet onmogelijk, maar wel,
en altijd, is het de moeilijkste, slechts den grootsten gelukkende taak. Immers, in het
wezen van het betoog schuilt een element, dat met het wezen van het kunstwerk in
strijd is, en slechts een uitzonderlijk gerijpt en begenadigd schrijver vermag
(onbewust) beide te verzoenen.
Nu echter werd deze roman halfslachtig en bleef het door mij nadrukkelijk erkende
talent van Roest Crollius er onzichtbaar in. De critiek, welke Seffe van de mensen
en ook wel enigszins van zichzelf ondervindt, wordt te klaarblijkelijk niet door den
auteur gedeeld; maar in Seffe's grootheid noch in zijn schrijverschap kan de lezer
geloven, al ware hij - maar wat doet dat er eigenlijk toe - nog zo overtuigd van de
juistheid van diens denkbeelden en opvattingen. En het is toch zeer duidelijk des
auteurs bedoeling geweest, meer in hem te leggen dan de argeloze, naïeve, kinderlijke
zuiverheid die wij wèl in hem willen onderkennen.
Halfslachtig zou, hierom alleen, Onheil in de Verte nog niet hoeven te zijn geweest.
Dat werd het eerst doordat Roest Crollius, die eerder bewezen heeft een onmiskenbaar
intelligent schrijver te zijn, zelf wel iets van bovenvermelde bezwaren heeft gevoeld,
maar... zonder ze te delen. In het oordeel van andere mensen, en ook in enkele
recensies over Seffe's boek die de auteur - een handige zet! - in extenso invlecht,
komt die door den laatste zelf niet onderschreven critiek tot uiting. Sentimentaliteit,
rhetoriek, eenzijdigheid, gebrek aan ervaring, een van
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billijkheid en kennis gespeend oordeel over de mensen, afwezigheid van constructieve
plannen worden Seffe door anderen en zichzelf verweten. Maar de schrijver zelf staat
niet achter die herhaalde critiek, doch maakt den indruk haar slechts te doen optreden
ten einde juist den lezer ten aanzien van de hoofdfiguur de wapens uit de hand te
slaan. Dien lezer waren echter deze wapens eerst verschaft door de uitbeelding zelf
van Seffe. Zo behoudt diens gestalte iets verwarrend dubbelzinnigs, ondanks het te
grote simplisme, dat zijn karakter - in tegenstelling tot de subtieler genuanceerde
psychologie der vorige boeken - aankleeft.
Seffe's mede-lijden met de verdwaasde mensheid, zijn nobel idealisme, zijn
strijdvaardige offermoed, zijn liefde tot den medemens - wij moeten ze hier als
gratuïte mededelingen aannemen en krijgen ze niet, door de scheppende macht der
zielkundige uitbeelding, te ervaren. Seffe lééft niet, noch een der anderen. Het is
voldoende aan Dostojewskij's Idioot te herinneren, in wien goedheid en extatische,
geëxalteerde mensenliefde een onvergetelijk en onovertroffen monument vonden
(door diepe psychologie, niet door machteloos betoog!) om te doen zien hoezeer
Roest Crollius in dezen roman te hoog gegrepen heeft. Men versta mij goed: het ware
onrechtvaardig, dezen jongen auteur euvel te duiden dat hij de geniale kwaliteiten
van een Dostojewskij-een der grootsten zijner eeuw-mist. Maar wel is het voorbeeld
geoorloofd om aan te tonen, dat zijn hele manier, opzet, werkwijze van den grond
af fout waren.
Het groteske en demonische, dat de sfeer van de beide voorafgaande boeken
bewerkte, is hier geheel verdwenen, evenals Roest Crollius' pessimisme. Dit eerste
‘bejahende’ boek mist innerlijke structuur en uiterlijke overzichtelijkheid. De diepere
oorzaak van dit mislukken is, naar ik vermoed, deze, dat de eigenlijke aandrift van
dit werk geen gevoelservaring maar een gemoedsneiging was, waardoor dan vanzelf
de waarneming, en met haar de uitdrukking, vervalst werden en vernietigd.
Ik was mijn lezers verplicht, dit onverbloemd duidelijk te maken, maar meen ook
den schrijver Roest Crollius daarmede geen ondienst te hebben bewezen. In mijn
oordeel ligt niets dat, het moge minder aangenaam klinken, hem tot neerslachtigheid
behoeft te stemmen. In plaats van zich te herhalen heeft hij andere wegen gezocht
en gepoogd zich te vernieuwen. Dat is een symptoom van gezonden groei. Hij is
daarbij tekort geschoten, omdat zijn opzet en methode in dezen roman een dwaling
wa-
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ren, welke slechts de allergrootste auteurs straffeloos kunnen begaan. Dit mag hem
dus niet ontmoedigen. De beschouwing over zijn eerste twee romans zal hem
overtuigen, dat ik aan het goede gehalte van zijn talent geen ogenblik twijfel. Met
tasten, met vallen en opstaan leert men, in het moeilijke schrijfambacht, zijn juiste
richting. Dat in die richting Roest Crollius nog werk zal doen, dat aan de beste
verwachtingen beantwoord staat op grond van zijn vroegere prestaties voor mij vast.
1935; 1936
B. Roest Crollius, Kroniek van een Jeugdzonde. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1935
B. Roest Crollius, Land van Verlangen. Roman. Bussum, Uitgevers-Mij C.A.J.
van Dishoeck, 1936
B. Roest Crollius, Onheil in de Verte. Den Haag, H.P. Leopold's U.M., 1936

Het actuele gevaar van het driftleven
Victor Otto Stomps is in de Duitse letteren een nieuwe naam, die tot nu toe slechts
aan zeer enkelen bekend was door een particulier gedrukt werkje Die neuen Dinge
(1929), en Der geheime Leierkasten (1932). Behalve een nieuwe naam, is hij een
naam van het nieuwe Duitsland. Men leide hieruit evenwel allerminst af, dat deze
merkwaardige kunstenaar zich, als de tallozen, in dienst zou hebben gesteld van een
cultuurpolitiek program of een conjuncturele strekkingslitteratuur volgens de bekende
leuzen. Niets is hem vreemder. Zijn werk is de levende getuigenis van een innerlijke
noodzaak; deszelfs dichterlijkheid is uit reële psychische conflicten ontstaan en het
kan niet los van zijn litteraire kwaliteiten beschouwd worden. Naar geest en onderwerp
mist het alle nationaalsocialistische prae-occupatie en gaat het geheel van het
zieleleven van den auteur uit, waarbij de buitenwereld der actuele ervaringen
nauwelijks meer zijn aandacht heeft.
Behoudens - misschien! - een hoogst enkele figuur als b.v. Ernst von Salomon
heeft Duitsland, na de z.g. ‘zuivering’ van zijn cultuur en de vervanging van de
geestelijke vrijheid door een volgens vaste voorschriften tot stand gekomen, en dus
schijnbare, litteraire conjunctuur-eenheid, nauwelijks ook maar één talent van enige
betekenis opgeleverd. In den kleinen ro-
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man Die Fabel vom Peter Lech van Stomps echter is een kunstenaar aan het woord
die, terzijde van den dreun van het koor diergenen, die uniform en gelijktijdig hun
litteraire lesje zijn gaan opzeggen, inderdaad door iets van een vernieuwing, een
nieuwen geest (tegen wat thans daarvoor doorgaat in!) is aangeraakt, wellicht (daar
is hij kunstenaar voor) ongezocht en zonder dat hij het zelf weet. Want aan politiek
(ook cultuurpolitiek), aan alles wat met een bewust program samenhangt is zijn werk
vreemd. Meer dan de talloze Duitse auteurs die zich, op commando van een leuze,
sinds den nieuwen koers uitsluitend en algemeen op het onderwerp ‘Blut und Scholle’
zijn gaan toeleggen, onthult ons juist deze jonge talentrijke schrijver iets van de
geestesgesteldheid van iemand, die niet meer - gelijk het tot nu toe de grondpijler
der Europese beschaving was - in den aan eigen rede en persoonlijkheid getoetsten
maatstaf uitsluitend zijn zedewet vindt, maar zich aan dien maatstaf ontworstelt om
voortaan zijn moreel bewustzijn alleen naar een soort van algemene gemeenschap
te richten.
De titelheld, Peter Lech, is een gestalte, welke den verteller sinds zijn kinderjaren
verwart en beangstigt in zijn dromen, een soort van demonische persoonsverdubbeling
gelijk zovele stereotiepe dromen te zien geven. Dan komt echter deze man in de
werkelijkheid van des vertellers leven - een reële figuur dus, in wien hij de kweller
van zijn dromen herkent. Peter Lech, die enkele dagen bij hem komt wonen, blijkt
een dief te zijn. (Ook dit wordt de verteller eerst in den droom gewaar, en daarna pas
door de ongeveer gelijktijdig plaatsgevonden gebeurtenissen.) Hij komt hierdoor in
allerlei ongelegenheden. Sterker dan deze verontrusten hem echter een zekere
innerlijke verbondenheid met, gebondenheid aan Peter Lech dien hij, bij allen weerzin
welken hij voor hem gevoelt, zoveel mogelijk tegenover zichzelf en anderen zoekt
te rechtvaardigen en te sauveren. Van dit als zwakheid besefte meegevoel wordt de
verteller eerst bevrijd, wanneer Peter Lech door de politie is gevat, en hijzelf zich
van de waarschuwende betekenis bewust wordt, die zijn dromen over Peter Lech,
ook in al die jaren vóór hij hem ontmoette, gehad moeten hebben.
De wijze waarop dromen, dagdromen en hallucinaties hier door elkander optreden
zou aan het indrukwekkende boek van Alfred Kubin, Die andere Seite, kunnen doen
denken. Maar het essentiële verschil is, dat hier de eigenlijke gang van het verhaal
gegeven wordt van het plan der werkelijkheid uit. De grens tus-
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sen droom en leven blijft hier wel degelijk te ontwarren en de eerste is bij Stomps
een soort van zinrijke commentaar bij het laatste, iets als een profeterend geweten.
Meer dan met Kubin's roman moet men dan ook Die Fabel vom Peter Lech met
Kafka's oeuvre vergelijken. Een ethisch postulaat en een onderzoek naar den diepsten
grond van het schuldbewustzijn der ziel zijn beider uitgangspunt. De romans van
den genialen jonggestorven Kafka, welke steeds weer als geheel enig en hoogst
belangrijk in hun tijd erkend zullen worden, zijn echter zeer veel sterker. Van hoe
grote waarde het werkje van Stomps ook zij, het mist de machtige, beklemmende
strakheid van Kafka's stijl. Zijn schrijfwijze is bovenal gericht op het weergeven van
overwegingen. Toch is ook zij moeilijk en vereist van den lezer veel inspanning, wijl
in beknopte zegging zoveel is saamgedrongen. Het is Stomps' kracht intussen, dat
hij niet, als bij Kubin, werkelijkheid en droom onmerkbaar en onontwarbaar in elkaar
laat schuiven, niet, als Kafka, den droom uitbeeldt met den schijn ener aparte
werkelijkheid, maar dat hij droom en werkelijkheid, hoezeer ineengrijpend,
onderscheidend naast elkander handhaaft elk in zijn eigen gebied, op elkaar
inwerkend, elkaar verklarend en beïnfluencerend. Een rijke ervaring in het observeren
en verklaren van dromen staat hem ten dienste; de vele beschouwingen en
overwegingen, waartoe zij hem aanleiding geven, hoe belangwekkend, doen aan de
litteraire gaafheid van zijn werk afbreuk. Zij verhogen de duidelijkheid, maar meer
wetenschappelijk dan artistiek, en verminderen de suggestie.
Wat de droomgedeelten betreft, vindt men hier dan ook meer nauwkeurige, door
getrouwheid treffende, exact waargenomen weergevingen, dan tot litteratuur geworden
verbeeldingen, al kan men, met name wat de compositie van het gehele werk betreft,
den schrijver een groot letterkundig vermogen niet ontzeggen. Zijn schrijfwijze is
wat zwaar en zij vergt veel aandacht, niet wijl zij overladen zou zijn, maar omdat,
als hierboven gezegd, in kort bestek zoveel is saamgedrongen. Het beschouwelijke
element, hoezeer storend voor een aesthetische eenheid, is nergens in al te theoretische
dorheid vervallen, maar in al zijn diepzinnigheid overal volop levend, want doorleefd,
gebleven. Het aanschouwelijke element is zeer overtuigend door een groot
doordringingsvermogen in de droomsymbolen, gelijk zij, uit de gegevens van de
bewustzijnsinhoud door het onbewuste geprojecteerd, in hun verschijningsvorm voor
de geoefende concentratie zijn vast te leggen.
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Ik wil nog op een aantal factoren wijzen die zeer gewichtig zijn voor de in den
aanvang bedoelde wezenlijke, aan de conjunc-tuur-verschijnselen onttrokken maar
toch nieuwe elementen in dit verhaal. In de eerste plaats is daar dan de omstandigheid
- men zal haar reeds uit de voorafgaande samenvatting hebben opgemerkt - dat
Stomps zich welbewust tegen de opvattingen van Freud keert om die van Jung als
basis te nemen.
Zijn afkeer van de diepte-psychologie is een bepaald aspect van het hedendaagse
geestesleven, maar dan bovendien toch wel zeer karakteristiek voor Hitler-Duitsland.
Al speelt de daar gepropageerde nieuwe cultuurrichting - ik herhaal het - voor den
auteur bewust geen rol, en al zal hij ongetwijfeld de eraan ten grondslag liggende
politieke richting, het nationaal-socialisme, haten, verafschuwen en minachten, toch
moeten opvattingen als de zijne hem ongewild en onbewust mede in zeker opzicht
tot wegbereider daarvan hebben gemaakt.
‘In de sluitrede van kletserige analyse der psyche heeft men geprobeerd, de
verdienste van belangrijke mensen te verminderen, de fouten der anderen te begrijpen.’
In overeenstemming met Jung enerzijds, met den ‘nieuwen geest’ anderzijds, worden
zowel het onbewuste als de ethiek beschouwd als iets collectiefs: ‘De nadruk zou
teveel op het ik vallen, als deze vertelling alleen kon leven in de veronderstellingen
van mijn eigen zwakheden en liederlijkheden, zij zou opzwellen in het gewichtig
vinden van mijn persoonlijkheid en zou voor mijn vrienden en vijanden van geen
belang zijn. De fabel ontstaat echter eerst door de leer, die zij ons allen geeft, de
fabel van Peter Lech is slechts een voorbeeld (...)’. ‘Zo zullen dromen wel de
uitdrukking van ons geweten zijn (...).’ Elders lezen wij: ‘Dat is een raadsel gelijk
vele, waarop de wetenschap ons in verwarde, experimentele psychologie probeert
te wijzen (...). Maar ik heb geen lust de schijnbaar geestelijke vergissing, welke mijn
raadsel (...) zou kunnen verklaren, te ontleden. Ik wil den zin der geheime krachten
van dit samentreffen niet in stukken snijden, het goddelijke, dezen magischen vloed
van het vóórbeleven niet in kanalen dammen, waarin het bloed dezer stromen
stagneert. De zin van ons leven is niet het inzicht in de afhankelijkheid van het
onderbewuste weten, maar de overgave aan ons zelf, aan de uren waarin dit
onverklaarbare weten ons verderbrengt of verderft’. Hier ziet men het voor het
tegenwoordige Duitsland zeer karakteristieke heilig en mystiek verklaren van wat
uit het onbewuste naar boven komt.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

181
In sterke mate blijkt de auteur voor de veranderde Duitse opvattingen representatief,
- zonder ze inmiddels bewust als nationaal aan te hangen -, waar hij als hoofdinhoud
van het door hem uitgebeelde gewetensconflict zijn zelfoverwinning op zijn
aangeboren humanitaire en redelijke neigingen neemt. ‘De onverstoordheid mijner
wensen, steeds ook den vijand rechtvaardig te verklaren, zou men even goed als
zwakheid kunnen betitelen. Maar het kan wellicht in veel mensen zo zijn, dat ze
overwonnen zijn door den ziekelijken hang, in de anderen een hogere gerechtigheid
te voelen.’ Eerst een uiteindelijk inzicht in de diepere betekenis van zijn gedroomd
en doorwaakt wedervaren geven den verteller de kracht, zich van zijn ‘zwakkelijk
meegevoel’ met Peter Lech, door de waarschuwende stem van zijn geweten, los te
maken. Vermoedelijk heeft hij daarbij inmiddels gedeeltelijk in het als verwerpelijk
ervaren meelij met Peter Lech ook iets willen uitdrukken als de zwakheid, het gevaar,
het demonische en onsociale van zijn eigen persoonlijke instinctleven en onbewuste,
door dezen Lech als typische dubbelfiguur gesymboliseerd.
De dichterlijke fantasie van V.O. Stomps heeft echter, - gelukkig voor haar
artistieke waarde - deze laatste conclusies althans formeel onuitgesproken gelaten.
Er valt veel te raden en er zijn ongewoon veel ontvankelijkheid en begrip nodig om
dit diepzinnig en bijzonder proza nader te komen. Het is van onmiskenbare en in het
tegenwoordige litteraire tijdsbeeld geheel apart staande betekenis. Van doorzichtiger
schoonheid zal het worden wanneer de auteur, geestelijk gerijpt, zijn conflicten van
nog groter afstand tot harmonischer eenheid verwerkt zal hebben, waartoe hij, een
van de zuiverste vertolkers van een geschokt, woelend, pas omgewenteld geestelijk
milieu, de innerlijke rust moge vinden... in zijn persoonlijkheid.
Wat in den twee jaar later verschenen roman, Die Fabel von Paul und Maria, gebeurt,
is naar het uiterlijk gezien, zeer weinig. Weinig en van geringe importantie. Maar
het is zeer veel, omdat de verhaalde geschiedenis niet om haar zelfs wil is gegeven,
maar om de gedachtenspinsels welke haar overal en onmiddellijk overwoekeren.
Toch heeft dit boek niets van een theoretisch geschrift of een wetenschappelijk
betoog, hetgeen trouwens zijn artistieke dood geweest zou zijn. Het abstraheert, doch
zonder abstract te worden. Want wel wordt (zwaar, ofschoon zonder vooropgezette
zwaarwichtigheid), bij elk onder-
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deel van het simpele feitenrelaas, inplaats van naar zinnelijke, aanschouwelijke
voorstellings-uitbeelding, gestreefd naar een benaderen van deszelfs wezenlijke en
diepere betekenis in het wijder verband van leven en lot. Maar daarbij wordt steeds
uitsluitend van het menselijke (niet wetenschappelijke) gedachtenleven uitgegaan,
hetwelk in de gemoedstoestanden en -ervaringen is geworteld. Een boek van
secundaire reacties dus, echter langs dien omweg niet minder in de menselijke emotie
verankerd welke een der beweegkrachten van de kunst is. Daar inmiddels het zichtbaar
beloop van het vertelde niet wezenlijk is, en eer een begeleiding van het wijsgerig
bespiegelend element, dat de kern vormt, dan omgekeerd, acht ik mij ervan ontslagen,
een exposé te geven van den gang van het verhaal. Dit boeit wel, doch alleen en
uitsluitend om zijn innerlijken zin, en slechts van deze is schier voortdurend sprake.
Zelfs van de wijd zich uitstrekkende ideeënwereld van den schrijver kan ik intussen
geen algemeen overzicht geven: dit zou een uitgebreide studie vereisen. Ik moet in
dit bestek ermede volstaan, slechts enkele momenten eruit te belichten. Treffend
komt vooreerst het curieuze procédé te zien, dat Stomp's relatie tot zijn personnages
duidelijk maakt: hij evolueert mede met hun denkbeelden. Een voorbeeld. De
inmenging van vreemden, van buitenstaanders - door middel van hun
nieuwsgierigheid, vermoedens, wanbegrip, wensen - in het persoonlijk leven van
anderen (die dus hun innerlijkste neigingen niet voldoende voor de buitenwereld
verborgen kunnen houden), heeft een fatalen invloed op de laatsten en geeft voor
hun lot den doorslag. Aldus ongeveer is de mening van den auteur, gelijk wij die
leren kennen in den aanvang van het verhaal, en hij illustreert haar rijkelijk door den
loop der feiten in den roman: twee mensen worden door dien invloed eerst tezamen
gevoerd, en later, in hun huwelijk, ongelukkig gemaakt. Maar tegen het einde van
het verhaal komt Pauli, hun dochter, wanneer ze voor een belangrijke beslissing staat,
waarbij de noodzaak van het mededelen van iets persoonlijks haar met de
bovengenoemde, ook door haar aangehangen mening in conflict brengt, tot de
overtuiging, dat deze opvatting fout was. Want de invloed van anderer medeweten
en inmenging moge de uiterlijke aanleidingen van ons lotsbestel raken, hem te
beschouwen als den doorslag gevend is slechts resultaat van een verstandelijk
ontleden, een aan het leven vreemd psychologisch afwegen. Immers, dien doorslag
geven slechts de diepere krachten van onzen eigen
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aanleg, onze eigen natuur. En nu deelt de schrijver ook deze veranderde opinie en
verwijt zich, dat hij aanvankelijk mede in Pauli's dwaling deelde. Met hem, en Pauli,
interpreteren wij nu de geschiedenis van haar ouders weer geheel anders, en ook de
verder zich nog voordoende gebeurtenissen in het verhaal ontwikkelen zich volgens
en uit de nieuwe mening. Deze houding van een schrijver tot zijn personen, delicater
dan die van Gide in Les Faux-Monnayeurs, lijkt mij in hoge mate oorspronkelijk; ik
althans heb haar nog nooit ontmoet.
Uit des kunstenaars schrijfdrang echter, niet uit overwogen betooglust, is dit, veel
ontvankelijkheid en begrip vereisende, bijzondere proza tot stand gekomen, dan van
onmiskenbare, in het huidige litteraire tijdsbeeld geheel apart staande betekenis is.
Van zijn chaotische en afschuwwekkende Duitse wereld van heden is Stomps een
der het minst door tijdelijke en dus voorbijgaande factoren bepaalde vertolkers. Uit
een brief, dien de auteur mij schreef naar aanleiding van mijn beschouwingen over
Die Fabel vom Peter Lech, kreeg ik den indruk dat hij, halt houdend voor de laatste
consequenties van zijn psychologisch denken, deszelfs grenzen in de moralistische
eisen der mensenmaatschappij wilde trekken; dat hij voorts, zich niet op de vastheid
van een ethisch wijsgerig stelsel kunnende vastleggen, een romantisch standpunt
inneemt, hetwelk hem als verteller in de gelegenheid stelt een waarde voor de
samenleving te vertegenwoordigen. Hoe dit zij, veel meer nog dan de vorige is Die
Fabel von Paul und Maria (het zij herhaald: zonder theoretisch betogenden opzet
maar als levende litteraire gestalte) een bijna doorlopend requisitoir tegen de inzichten
van Prof. Freud geworden, zozeer zelfs dat overtuigde Freudianen er stellig een
‘weerstand’ in zullen ontdekken.
Men leest b.v. dat ‘iedere vordering van het alles willende begrijpen menselijk
intellect, dat zich in de toverwoorden der psychologie zou willen ontvouwen, een
ongezond ontkennen verwekt, dat aan een bepaalde vaste levensformule ondergaat’.
Elders stelt de auteur tegenover de ‘onmiddellijke aanschouwing van het wezen der
menselijke verbindingen’ de ‘berekening’, ‘in den zin van de gevaarlijke handhaving
van de analyse der psyche’; wij hebben, zegt hij, ‘in deze uiteenrafeling, gelijk zich
tot ongeluk van deze grote wetenschap in onze eeuw steeds openbaart, de
fundamentele krachten der ethiek’ van ons gewezen. Verderop wordt wederom
‘psychologisch inzicht’ als een gevaar voor ‘iedere ethische moraal’ voorgesteld.
Men vindt
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verder nog de ‘bedachte wijsheid der psychologie’ in tegenstelling genoemd tot
Pauli's hart, dat ‘alle feiten’ verwerpt, die ‘tegenover zijn stuwenden bloedloop’
stonden, en bevindt zich daarmee in het centrum van een nieuw mysticisme, dat een
bladzijde verder weer ‘de koude letters van het opgeslagen boek der wijsheid’ doet
vergeten voor een ‘magisch eisende kracht’. Men leest van de ‘schijnbare juistheid
van het psychologisch experiment’ tegenover den ‘stuwenden stroom van wakend
bloed’ dat dit begrip ‘steeds overspoelt’; het ‘psychologisch afmeten en zoeken’ leidt
elders tot een ‘onbiologisch’ overhaasten der jeugdervaringen. Ik zou kunnen doorgaan
met dergelijke citaten; men vergelijke nog blz. 76 r. 10-7 v.o.; blz. 78, r. 3-7. Des
schrijvers voorliefde voor het magische blijkt ook uit zijn in 1934 bij denzelfden
uitgever verschenen bloemlezing van, meest volkomen onbekende, jonge Duitse
auteurs, getiteld Das Leben.
Zoals ik reeds in het begin van deze beschouwing opmerkte, was voor V.O. Stomps
in Die Fabel vom Peter Lech de zedewet niet meer een aan eigen rede en
persoonlijkheid getoetste maatstaf; hij had zijn moreel bewustzijn naar de instemming
van anderen, van de gemiddelde, algemene mening der gemeenschap gericht. Nu is
het opmerkelijk te zien, dat de schrijver een stap verder gedaan heeft. Die Fabel von
Paul und Maria toont die collectiviteit - de buitenwereld, ‘de mensen’ - juist als het
storende element tegenover de zuivere, richting-gevende opwellingen van het individu.
In het voorafgaand boek waren de onbewuste instincten een gevaarlijk, destructief
element, en niet-individueel. Thans daarentegen wordt het driftleven, de stem van
de intuïtie, juist strikt als het eigene der persoonlijkheid gezien, en met een reddende
functie tegenover de intellectualistische ontleedzucht. Bekende klanken dit alles, uit
het milieu van een levensgevaarlijke, de wereld met ondergang bedreigende horde,
maar komend van een persoonlijk strikt integeren, fatsoenlijken kunstenaar, die de
consequenties niet overziet en hen, die zijn opvatting tot caricatuur en gruwel maken,
kent noch erkent.
Een aanklacht tegen Freud noemde ik dezen laatsten roman. Diens naam wordt
weliswaar nergens genoemd, maar het is duidelijk dat hij overal als staatsvijand
nummer één op den achtergrond dezer overdenkingen staat. Zelfs komt ergens de
uitdrukking ‘de gevaarlijke golven der psycho-analyse’ voor, waarbij dit laatste
woord in den letterlijken zin van ‘zielsontle-
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ding’ genomen moet worden, doch tegelijk als een dubbelzinnige woordspeling
associaties met de leer ener bepaalde school van psychiaters wil suggereren.
In elk geval heeft Stomps den lezer de veiligheid van een in het instinct gewortelde
mystische ethiek willen doen aanschouwen tegenover de gevaren en misvattingen
van het intellect. Maar hij heeft daarbij vergeten dat juist volgens Freud de driften,
(welke anders onsociale, onethische vormen zouden aannemen) door verstandelijke
analyse worden bevrijd en gesublimeerd tot sociaal werkende krachten. Het gehele
uitgangspunt van den schrijver is dus fout, en waarschijnlijk te wijten aan de gangbare
opvatting ener door hem nog niet in al haar afschuwelijk-heid en verwerpelijkheid
doorschouwde collectiviteit.
Dat een zo intellectuele, en steeds in beschouwelijkheid zich uitsprekend auteur
als Stomps zich aanhoudend tussen den lezer en zijn personen stelt, spreekt wel
vanzelf. Dit geschiedt zo welbewust en openlijk, dat het een intrinsiek deel van zijn
schrijftrant vormt en nergens storend werkt: het hoort bij zijn hele conceptie. ‘Toch
moet men noch over Maria, noch over Paul en den vreemde onrechtvaardig denken.’
De aardige voorbeelden liggen voor het grijpen, maar ik moet mij ten zeerste
beperken. De lezer zelf echter vergelijke slechts de bewijsplaatsen op blz. 24, eerste
alinea; blz. 35, laatste al.; blz. 38, tweede al. (zeer merkwaardig als eersten en vrijwel
enigen keer, dat de schrijver ineens zichzelf als persoon in den roman doet optreden);
blz. 40, reg. 8-5 v.o.; blz. 43, tweede al.; blz. 53, eerste al.; blz. 65, tweede al.; blz.
71, reg. 10-17.
De droom aan het slot is als droomwerkelijkheid, dus als naturalistische uitbeelding,
bedacht, van te allegorische bedoeling, irreëel. Maar litterair en compositorisch is
hij een zeer schone afsluiting van den roman.
De stijl van dit boek heeft den onmodern aandoenden, van auteurswege
tussenbeidenkomenden, naar algemene beschouwingen en wijsgerig getinte sententies
neigenden, breed en bedaard construerenden redeneertrant, welken men eer van het
proza der Romantiek kent. Dat die algemene beschouwingen, welke ook den titel
‘Fabel’ verklaren en essentiëler, meer primair lijken dan de verhaalde voorvallen,
de wegen van een oorspronkelijk, fijn en scherp denken gaan, verleent haar niettemin
een hedendaags karakter. Vooral, waar dit denken tot een zielkundig inzicht voert,
zo diep en tegelijk subtiel, dat men het zich in vroeger tijden, waarin een meer
schematiserende psy-
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chologie in de letteren in zwang was, moeilijk kan voorstellen. Het zijn diepzinnige
levenswaarheden, welke Stomps ons in rijke overmaat voorhoudt. Hij zegt ze zonder
zwaar op de handse gewichtigheid, als argeloos, en zijn geraffineerd schrijftalent
weet gecompliceerde denkvondsten in doorzichtigen eenvoud uit te drukken. Een
eenvoud inmiddels, die door zijn ongelooflijk compacten inhoud spanning wekt en
inspanning vergt: precies en toch rijk en flonkerend. Passages gellijk b.v. blz. 48
bevatten een meesterlijke proeve van beeldend-psychologisch proza.
Deze roman is een oefening in het doordringen tot de meest samengestelde
bewustzijnslagen des menselijken gemoeds. De statisch geworden begripskristallisaties
gevoelt men zozeer als het wezenlijke en belangrijke in dit werk, dat wanneer dan
soms ineens een zin zich op het louter voortschrijden der feitelijke vertelling betrekt,
dit eerder als een inbreuk en afdwaling aandoet dan omgekeerd. Dat het beloop der
gebeurtenissen herhaaldelijk snel, haastig genoemd wordt, moet dan ook wellicht
worden gezien als een poging van den schrijver, er een schijntempo aan te verlenen
hetwelk tegen zijn vertragende naden-kelijkheid opweegt; anderzijds werkte de
‘schijn van oneindigheid’, waarbij jaren als minuten lijken (vgl. blz. 45 reg. 8-11)
hier misschien eveneens mee.
Conclusie: een heel mooi boek - al vergt het aandachtige concentratie en inspanning
- en een zeer belangrijk boek. Een waarmerk van zijn schoonheid is, dat het lezen
een zo groot genot verschaft zelfs aan wie het, als ik, met de hoofdgedachten niet
eens is. De, misschien niet eens bewuste, verwantschap van die gedachten met
cultuur-opvattingen welke ik verfoei doet dan ook geen ogenblik twijfelen aan de
zuiverheid, oprechtheid en oorspronkelijkheid waarmede Victor Otto Stomps ze,
tegen zijn eigen psychologischen aanleg in, op zichzelf heeft veroverd, moeizaam
worstelend, en moeiteloos tot een moeilijken, maar in den grond helderen litterairen
stijl gesmeed.
1935; 1937
V.O. Stomps, Die Fabel vom Peter Lech. Berlin, Die Rabenpresse
V.O. Stomps, Die Fabel von Paul und Maria. Mit einer Titelzeichnung von Alfred
Kubin. Berlin, Verlag Die Rabenpresse
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Henri Troyat: een phenomeen
Een sterken indruk van werkelijkheid wordt in de kunst niet verkregen door een zo
realistisch getrouw mogelijke weergeving van die werkelijkheid. Maar wel doordat
een sterk werkelijkheidsbesef het essentiële eruit weet te groeperen en samen te
vatten. Voorzover het de litteratuur betreft, moet daarbij het mededelende element
- en in een roman domineert dat - nooit optreden zonder dat onomschrijfbare
evocatorisch vermogen, dat aan het meegedeelde een groter suggestief emotionele
en imaginerende draagkracht verleent dan zijn eigen, objectief los-gemaakten inhoud.
Uit de veelheid van ervarings- en herinneringsmateriaal, waaruit de schrijver put,
moet hij instinctief juist dat naar voren brengen, dat vertegenwoordigende waarde
heeft voor de eenheid van die grotere totaliteit, welke uiteraard moet verborgen
blijven, maar voelbaar gemaakt worden, zodat de hierdoor opgeroepenen
werkelijkheid in wezen altijd minder omtrent het gereproduceerde object, de gegeven
stof, dan omtrent de persoonlijkheid van den auteur zal onthullen.
Dat Henri Troyat, die met zijn merkwaardig debuut Faux Jour een van de
verrassendste romans van den laatsten tijd heeft geschreven, bovendien den ik-vorm
koos, maakt die onthulling natuurlijk opzichzelf niet onmiddellijker. Wel echter het
feit van zijn scherp bewuste, helder critische zelfbeschouwing, welke aan deze wrange
jeugdherinneringen iets van dien eigenaardigen, smartelijken humor geeft die aan
Vestdijk's roman Else Böhler doet denken.
Reeds de titel is een vondst. Het grelle, valse licht bij een bepaalde wolken- of
luchtfiguratie, dat als een bekend technisch effect in de schilderkunst wordt
aangewend, staat hier voor de schrilheid van een evenzeer vals maar juist daardoor
fel openbarend schijnsel, dat als een lichtvlaag de tegenstrijdigheid van het
gecompliceerde karakter van den hoofdpersoon bestrijkt. Dit karakter van Guillaume
wordt ons nergens door psychologisch ontledende beschrijving geschilderd, maar
alleen door de reacties erop van zijn zoontje Jean, den ‘ik’. Met de dramatische
spanning verhoogt dit procédé tevens de verwikkeldheid van Troyat's werk, daar
tegenover de gespletenheid in Guillaume's aard de ambivalentie staat, die zich in
Jean's gevoelens ontwikkelt als begeleiding van zijn betrekkingen tot zijn vader,
welke, met de wederwaardigheden van den laatste, den voor-naamsten inhoud van
den roman vormen.
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Wanneer op zijn achtste jaar Jean's moeder is gestorven vertrekt zijn vader naar
Amerika en komt de jongen bij een oude tante in huis. Gelijk hierboven opgemerkt,
bestaat de eigenlijke actie van het boek in de wisselende verhouding van den zoon
en den vader, zodat dit eerste gedeelte, buiten deze handeling vallend, meer als een
inleidende voorbereiding te beschouwen is. Toch behoort het tot het beste van het
boek, ongemeen boeiend door de natuurlijke vertelkunst, die na het eerste deel van
Roger Martin du Gard's cyclus Les Thibault, een ganse reeks hedendaagse Franse
auteurs kenmerkte. Modern en nochtans op traditie berustend zou zij met reden
klassiek geheten mogen worden.
Zeer inzichtig is ook het gedeeltelijk gebruik van wat men de indirecte methode
zou kunnen noemen. In dit verhaal spreekt n.l. Jean bijna nergens regelrecht over
zichzelf; alleen uit de wijze waarop hij over zijn omgeving, speciaal zijn vader spreekt
moeten wij hem leren kennen.
De herinnering aan dezen vader en het vertrouwen op diens terugkeer beheersen
reeds de periode bij de tante, tot inderdaad Guillaume onverwachts terugkeert. Wij
leren hem kennen als een onuitstaanbaren ijdelen zwetser, eenphraseur en opsnij der
en fantast en charlatan, den man van het grote brallende woord en brede gebaar, in
hart en nieren cabotin, geheel erop gericht een sympathieken indruk te maken op
ieder dien hij ontmoet, doch zonder fond van gevoel of geest.
Het geraffineerde van Troyat's werkwijze is, dat hij allengs dit harde oordeel bij
den lezer doet postvatten, uitsluitend dwars door de naïef aanbiddende bewondering
heen, waarmede Jean den tijd van dit eerste weer-samenzijn met zijn vader vertelt.
Voor hem is deze een soort halfgod. ‘Een rustige kracht’, zegt hij, ‘een doordachte
welberadenheid beheersten zijn kleinste gebaren. Bij hem gevoelde ik me in
veiligheid. Ik wenste zelfs dat een wervelstorm op ons neer zou komen, of dat wij
door een bende vijanden aangevallen zouden worden, opdat hij me zou beschermen.’
Tragisch is de langzame ontnuchtering, waarmede Jean de holheid en voze
zwakheid van zijn charmanten vader helder begint te doorzien. Charmant was hij:
‘Hij scheen er een eer in te stellen iemand, wat ook zijn maatschappelijke positie en
de frequentie hunner betrekkingen was, niet los te laten dan na er eerst een vriend
van gemaakt te hebben.’ De oplichter die Guillaume is wordt bovendien een volkomen
maatschappelijke mis-
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lukkeling, doordat niemand geneigd is in zijn grootse financiële en commerciële
hersenschimmen te geloven. Daar de tante, Guillaume's schoonzuster, daar haar
kapitaaltje niet aan wil wagen, komt er ruzie en verhuizen vader en zoon naar een
appartementje, waar geldgebrek al spoedig noopt, Jean van het ‘lycée’ te nemen, die
nu verder de al triester reeks groteske catastrophes van pompeus aangekondigde
ondernemingen - een primitief keukentje voor de vervaardiging van yoghurt eerst,
van een schoonheidscrème vervolgens - van nabij meemaakt, evenals de al even
navrante, uit soortgelijke onfraaie omstandigheden misgaande liefdesrelaties van
Guillaume.
Nog tijdens het verblijf bij tante Angèle, wanneer een verkoudheid den vader,
anders zo robuust en vitaal, maar bij het minste physieke ongemak geheel ontredderd,
‘plotseling zijn blijmakende mysterieusheid ontnomen’ heeft, had de jongen al een
voorgevoel dat er iets in zijn veneratie niet klopte, nu Guillaume ‘tot het peil der
anderen gezakt, even toegankelijk, kwetsbaar, aards als de anderen’ bleek. ‘Ik voelde
me aan den rand van een jammerlijke onthulling.’ Toen had Jean zich nog hervat.
Bij het samenwonen met zijn vader echter, diens kleingeestigheid en pathologische
leugenachtigheid ontdekkend, komt een onherroepelijke twijfel aan zijn vroeger
vader-ideaal bij hem op, welke allengs zijn adoratie in overschilligheid eerst, in haat
later doet verkeren. De verloren illusie laat hem nu slechts diepste innerlijke
eenzaamheid.
Sociaal zakken zij steeds verder af. Reeds lang heeft Guillaume elke serieuze
poging om iets te verdienen opgegeven; achter een wolk van grote woorden verbergt
hij zijn arbeidsschuwheid. De meubels worden wegens huurschuld in beslag genomen;
vader en zoon verhuizen naar een smerig hotelkamertje. Guillaume, egocentrisch dat
hij is, heeft van de geestelijke verandering van Jean nauwelijks iets bemerkt; hun
omgang is daardoor dan ook eigenlijk niet slechter geworden.
Maar al is de verstandhouding goed, innerlijk laait Jean's haat soms fel op. ‘Ik
somde bij mezelf met een woedende opgetogenheid de eindeloze lijst van zijn
vergrijpen op. Zaken die geen stand hielden op touw zettend, de ene nutteloze
vriendschap na de andere aanknopend, zich uitputtend in holle woorden, in gebaren
waar niets op volgde, de vergissingen, schijnvertoningen, leugens opeenstapelend,
had hij ons in enkele maanden tot den ondergang gebracht. Meer dan dat, hij had ons
die consideratie der fatsoenlijke mensen, die achting voor ons zelf, dien
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innerlijken trots ontnomen welke mij zo dierbaar waren. Hij had ons gedeclasseerd.’
Allengs kan men echter in den jongen een curieus proces zich zien afspelen. De
haat maakt plaats voor de aanvankelijke tederheid en liefde, thans echter zonder de
minste illusie of idealisering. Integendeel, ditmaal berust zijn genegenheid juist op
een ogenblik dat hij zijn vader, anders altijd blaguerend en grootsprakig simulerend,
even op echte verslagenheid, verdriet en menselijke zwakheid betrapt had. Medelijden
en begrijpen brengen een nieuwe toenadering tot stand.
In den Guillaume verwanten vriendenkring van leeglopers en nietsnutters voelt
nu ook de jongen, en niet zonder zelfbehagelijke genoegdoening, zich ten onder
gaan. Ook hij glijdt steeds meer weg in dit bestaan van dagenlang kletsen, een kaartje
leggen, een dutje doen, een biertje drinken en weer kletsen, kletsen, kletsen. Rechtaf
verdorven is dit milieu van ‘Luftexistenzen’ niet eens, alleen eindeloos slap, eindeloos
inert en rugge-graatloos en burgerlijk. Bij hun dagelijks kaartspelletje in de kroeg
zitten Guillaume met zijn twee vrienden en zijn zoon urenlang met den grootsten
ernst over de vermeende zaken te discussieren, die hij altijd aan de hand heet te
hebben - een drooglegging van een moeras in Bessarabië, het bergen van een gezonken
onderzeeër en meer dergelijks. Over de verdeling van de daarbij ter sprake komende
millioen-bedragen zitten hij en de vrienden dan volkomen serieus te kibbelen en te
marchanderen. ‘Want naar gelang hun geldmiddelen slonken namen hun zaken steeds
grandiozer afmetingen aan.’ Elk ‘trachtte minder de anderen dan zichzelf te
overtuigen’, en zij ‘kwamen van leugen tot leugen bij het begeerde geloof’ in hun
wens-fantasieën, bedwelmd door de muziek der cijfers, en overigens van den enen
dag op den anderen levend van wat haring, aardappelen en worst.
Geen wonder dat bij zo onverantwoordelijken vader de jeugdige knaap te gronde
gaat: ‘Het gevoel dat ik mijn bestaan dag na dag verknoeide, en dat een kleine
inspanning voldoende zou zijn geweest om mij uit die versuffing te halen, en dat ik
mij zelfs die kleine inspanning niet zou getroosten, was zoet als het besef van die
kleine innerlijke eigenaardigheden die ge het niet de moeite vindt uit uw geest te
bannen’. Met verfijnde zielkunde is aannemelijk gemaakt dat de dubbelzijdigheid
in Jean's gevoelens voor zijn vader ten slotte weer geheel tot affectie is verkeerd.
‘Na hem van het voetstuk te hebben gehaald, waarop
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ik hem had geplaatst, genoot ik van wat er aan armzalig menselijks in hem was. Het
was een voldoening voor me dat geen spoor van bewondering mijn liefde meer
breidelde.’
Tenslotte sterft Guillaume aan longontsteking. In een grootse slotpassage toont
de schrijver ons Jean, wakend bij het lijk, zoals hij nu plotseling de verschrikkelijke
alleenheid van geheel zijns vaders leven achter dezen dood ontwaart. ‘Hoe had ik
me zo lang omtrent hem kunnen vergissen? Hoe had ik zo lang het wonder van hem
kunnen eisen dat hij niet waard was? Hoe had ik hem niet van den eersten dag af
ontdekt, ongemakkelijk gewrongen in het personnage dat hij wilde spelen? Al de
vertraging mijner liefde kwam van die verblinding. Een arm man, onbekwaam tot
grote gebaren, grote denkbeelden of grote gevoelens, dat was hij...’
Maar dan ziet Jean opkijkend plotseling het dode gelaat, waarvan alle sporen van
tegenslag en teleurstelling zijn afgevallen en met een schok bemerkt hij dat zijn
gedachte fout was; dat hij nu eerst het ware gelaat zijns vaders ziet, door een
onverwoestbare, onsterfelijke schoonheid van hem verwijderd, zo als hij het als klein
kind gezien had. ‘Waarlijk, aan het eind van een leven aan schone daden gewijd en
vol verwonderlijk slagen zou mijn vader geen ander gezicht gehad hebben’.
Deze eerste roman van Henri Troyat is een boek vol diepen zin, vol leven en van
volkomen technische beheersing. Geen enkele van de kleine onhandigheden, waarvan
bijna niet één debuut geheel vrij blijft, is erin te vinden. Schijnbaar moeiteloos heeft
de auteur tot in de verste mogelijkheden een stof geëxploreerd, zo moeilijk en
samengesteld, en welke bij de minste afwijking van uiterst fijn genuanceerden eenvoud
zo hachelijke gevaren borg, dat het een sterk en uitzonderlijk kunnen vereiste om
haar geheel meester te blijven. Dezen schrijver is dat gelukt. Zijn proza-stijl is
voortreffelijk, zijn psychologisch en plastisch vermogen tot mensenbeelding ver
boven het middelmatige, zijn geest koel en scherp, indringend en onconventioneel,
en rijk aan een hard, bitter, wijs, humoristisch gevoel voor de menselijke zwakheden
dat aan Willem Elsschot's romans herinnert. Deze laatste wordt hier - terecht - alom
bewonderd, maar het is even verbazingwekkend als ontmoedigend dat nog nog
niemand in ons litterair zo buitenlands georiënteerd land enige aandacht heeft gewijd
aan het evenement van Troyat's debuut.
Meer dan al het reeds genoemde frapperen als werkelijk groot sommige momenten,
welke menig ongeoefend lezer niet eens zal
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opmerken, maar die onmiddellijk en onbetwijfelbaar den geboren, echten schrijver
in zijn niet aan te leren kwaliteiten, als iemand, met hoe dan ook, een vast, eigen
onwrikbaar peil, doen gevoelen. Al ware deze roman, die zo vast van lijn en zo sterk
van geest is, vol zwakheden, dan had men toch zulke onderscheiding moeten maken
bij passages als deze, waar meesterlijk heel de beklemmende noodlottigheid van het
totale gegeven in één beeld aanschouwelijk wordt: De tante, de vader en de zoon
zijn in een zomerhuisje buiten op het land. De tante bedekt het haar met een krant,
want een vleermuis vliegt over hun hoofd. ‘Ha! ha! ha! lachte mijn vader. Hij
vervolgde: Hoor de echo eens! En in de verte hoorde ik een stem die op zijn stem
leek, maar als uitgeput, en die de lachuitbarstingen met een werktuiglijke
onverschilligheid van zich afgaf: Ha... ha... ha...’ Ook het beeld van Guillaume achter
den Kerstboom, in de inleiding, en waaraan Jean bij de dodenwake terugdenkt, is
van zulk een beslissende kracht.
Het is vaak aan dergelijke niet aanstonds in het oog vallende kleinigheden dat
men, volgroeid of in aanleg, schrijvers van een groot formaat herkent.
Het is opmerkelijk, hoeveel beter toch de gemiddelde Franse romanschrijver zijn
vak verstaat dan de gemiddelde Nederlandse. Is het publiek daar zoveel verwender,
de critiek zoveel strenger? Een feit is, dat alleen reeds de technische kundigheid, de
van alle dilettantisme gespeende beheersing van het métier, in Frankrijk nog
vanzelfsprekend verondersteld uitgangspunt zijn waarbij alle artistieke appreciatie
nog beginnen moet, wanneer zij in onze letteren reeds een vrij ongewoon fenomeen
zijn. Is Henri Troyat dan zulk een middelmatig schrijver? Integendeel; maar wel:
een gemiddeld goed auteur, zeer goed, zo men wil, maar een der velen. In ons land
echter zou niemand die debuteerde met een werk als Faux Jour, en daar een roman
als Le Vivier op liet volgen, onmiddellijk als een der besten erkend moeten worden,
alleen reeds omdat hij, wat wij hier niet gewoon zijn, zo moeiteloos en volledig zijn
eigen intenties verwezenlijkt.
Ik wil nu niet nagaan, waaraan dit - differentiatie daargelaten - verschil in algemeen
peil in beide romanlitteraturen berust. Zulks zou mij te ver voeren. Maar een enkele
oorzaak mag wel gereleveerd worden: de lange en stevige traditie van natuurlijke
vertelkunst, welke de Franse meer dan onze cultuur eigen
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is. Men versta mij niet verkeerd: ik wil geenszins te kennen geven dat Henri Troyat
nu geestelijk of litterair-technisch zo een bijzonder traditionnalistisch auteur zou
zijn. Het tegendeel is het geval. Met name in Faux Jour, zitten allerlei gecompliceerde
raffinementen in de houding van den schrijver tegenover zijn objecten en in zijn
dienovereenkomstige schrijfwijze, welke typisch hedendaags zijn. Maar bewust of
onwillekeurig is die lange, voortreffelijke Franse romantraditie nu eenmaal een
ruggesteun voor elken beginneling (en oudere), een traditie die niet bestreden hoeft
te worden daar zij immers naar wens te vernieuwen, want in wezen soepel en levend
is, zodat zij zelfs de stoutste modernistische en experimentele stromingen tegen wil
en dank nog mede heeft helpen dragen. Alleen zo is het te verklaren dat, gelijk Pallas
Athene kant en klaar in gala uit het hoofd van vader Zeus geboren werd, de slechts
tweeëntwintigjarige Troyat ons verrassen kon met een roman die niets tastends,
onvoldragens, onhandigs had: een boek dat, afgezien van alle andere menselijke en
litteraire kwaliteiten, rijp en wijs, en reeds aanstonds op verbazingwekkende wijze
gaaf en ervaren was. Zoiets is niet ongewoon overigens in het land waar de nog veel
jongere Radiguet eens zijn in veel opzichten bezonken klassieke Le Diable au Corps
schreef. Dat de nog weer jongere Rimbaud destijds, een kind nog, in korten tijd een
oeuvre schreef hetwelk, verblindend visioenair en van onmetelijken invloed op de
latere litteraire geslachten, al den glans van het gevaarlijke, eruptieve zeldzame genie
had, is misschien minder verwonderlijk dan dat zeer jonge mensen in Frankrijk
deedelste litteraire overlevering zozeer als overgegaan in hun bloed meekrijgen, dat
zij, gelijk Radiguet en Troyat, met romans debuteren waarin het handwerk reeds
geperfectionneerd, de geest rijp, wijs en evenwichtig volwassen is. In ons land is
zoiets, ook bij de knapste der zogeheten jongeren, het zij overigens met alle
waardering gezegd, eenvoudig ondenkbaar.
Ook een egocentrisch mens kan een groot romancier zijn (Stendhal), maar hij moet
(o, Du Perron!) dit egocentrisme in zich koel doorzien, geobjectiveerd en zo
overwonnen hebben. Troyat is een meester in het uitbeelden van zwak egocentrische
karakters (de vader in Faux Jour, de hoofdpersoon Philippe in Le Vivier); een meester,
omdat hij zo vol begrip maar zonder welgevallen, zonder voorkeur of afkeuring,
deze gestalten verbeeldt. Hij praat niet over deze mensen, sentimenten, problemen,
levensverschijningen, maar roept ze voor ons op - een
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voorbeeld voor vele jonge auteurs in ons land die menen dat deze ‘onpartijdigheid’,
welke slechts artisticiteit en levensliefde is, een tekort aan intelligentie verraadt. Een
zo scherp inzicht in de menselijke ziel als deze schrijver door zijn figuren te hebben
toont, duidt echter wel degelijk op dat speciale soort van intelligentie dat typisch
voor den mensen uitbeeldenden kunstenaar is.
De uiterlijke gebeurtenissen in Le Vivier zijn schijnbaar eenvoudig. Philippe, te
Parijs op een handelskantoor, krijgt longontsteking. De twintigjarige jongen wordt
nu getransporteerd naar de villa van een oude, enigszins maniakaal in haar lege,
kleine levensgewoonten vastgeroeste dame in de provincie, mevrouw Chasseglin,
bij wie zijn tante, mejuffrouw Pastif, gezelschapsdame en huishoudster is. Hij wordt
er verpleegd tot hij beter is, en gedurende zijn convalescentie ontwikkelt zich een
groeiende vijandschap tussen hem en zijn tante. Deze toch vreest, en niet ten onrechte,
dat Philippe bezig is de genegenheid van mevr. Chasseglin te winnen en haar bij de
lastige, zonderlinge, onmogelijke oude vrouw te verdringen, hetgeen haar ten koste
van eindeloos geduld en slaafs vleien veroverde positie in gevaar brengen, haar
toekomst bedreigen zou, en den in lange jaren gewenden gang van haar bestaan.
Philippe is iemand, die niet tegen het leven op kan; de dagelijkse kantoorarbeid, het
karig bestaan, het contact met mensen, de voortdurend vereiste activiteit en
verantwoordelijkheid waren hem te Parijs een aanhoudende kwelling. Nu vindt zijn
lijdzame natuur rust bij de tyrannieke, maar voor zijn charmante jeugd zorgzame
oude vrouw. De hardheid der Parijse dagen is in dit stille, eenvormige, als sluimerende
leventje van hem afgevallen. Hij hoeft niet actief te zijn en kan zich laten verwennen.
Met half berekende, half intuïtief kinderlijke sluwheid palmt hij mevr. Chasseglin
dan ook volkomen in. De met ongehoorde offers en vernederingen en moeiten
opgebouwde plaats, welke de tante bij haar innam, is plotseling ondergraven. Zij telt
niet meer mee, verliest voet voor voet terrein naarmate zij meer poogt den gevaarlijken
mededinger naar Parijs terug te doen gaan, en het slot is, na langen ondergrondsen
strijd, een openlijk conflict, waarbij mej. Pastif het veld moet ruimen en het huis
verlaat.
Lang echter kan mevr. Chasseglin niet genieten van de nu geschapen mogelijkheid
zich onbewaakter en ongestoorder aan het samenzijn over te geven met den mooien,
jongen, weken,
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innemenden Philippe, voor wien zij een slechts moederlijk gevoel meent te koesteren.
Haar niet meer jonge, energieke, zelfstandige, mannelijke, sportieve dochter Nicole,
uit Parijs, komt logeren. Deze Nicole neemt Philippe, die reeds maandenlang, sedert
zijn verblijf in de villa, niet buiten de deur is geweest, mee op haar dagenlange
autotochten, en de moeder lijdt ondragelijk door de jaloezie en de eenzaamheid
tijdens hun afwezigheid, welke zij telkens tevergeefs tracht te verhinderen, en vooral
door het vooruitzicht dat Nicole den jongenman uit zijn inertie, voortgekomen uit
gebrek aan zelfvertrouwen, zal wakkerschudden en hem weer tot werken, tot een
terugkeer naar Parijs zal aanzetten.
Inderdaad zal de jonge Philippe, nadat op een van hun tochten een vertrouwelijke
toenadering tot Nicole tot stand is gekomen, deze naar Parijs volgen om een nieuw,
waardiger leven te beginnen en een betrekking te aanvaarden bij de verzekeringsfirma
welke zij, tot nu toe reeds in dit vak werkzaam, thans zelfstandig zal gaan opzetten.
Voor mevr. Chasseglin, die dit nieuws van Nicole te horen krijgt daar Philippe, even
laf als lui, het zelf haar niet heeft willen meedelen, is de slag vernietigend. Nicole is
's ochtends, na de scène met haar moeder, heengegaan om een en ander te regelen,
en wacht des middags met haar wagen bij een kruispunt volgens afspraak op Philippe,
om hem mee te nemen. En beneden in den salon, onbeweeglijk als een afgodsbeeld,
nog maar nauwelijks levend, wacht eveneens mevr. Chasseglin: Philippe, die boven
aan het pakken is en om zes uur bij Nicole moet zijn, zal nog even langs komen om
afscheid te nemen. Het is naar het kruispunt een kwartier gaans. Halfzes, vijf, tien
over halfzes; de klok, in den schemer zijn de wijzers haast niet meer te onderscheiden,
slaat kwart voor zes. De oude vrouw, overspannen, ziek, uitgeput, als in droom, telt
de minuten, luistert... rekent... realiseert nauwelijks wat er gebeurt. Tot zij met
oneindige opluchting begrijpt: Philippe is niet gegaan!
En zo is het. Op het allerlaatste ogenblik heeft de besluiteloze zwakkeling,
teleurgesteld in zijn korte minnarij met de heerszuchtige, hoekige Nicole, maar
bovendien wantrouwig opziend tegen een werkzame en in den grond onzekere
toekomst te Parijs, toch weer de lijn van den geringsten weerstand gekozen en is
gebleven...
Troyat is geen optimist. Deze schrijver maakt zich geen illusies over de geheime,
vaak maar halfbewuste beweegredenen in den
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gewoonsten omgang tussen de gewoonste mensen. Maar dat hij ons zo helder de
verborgen en verzwegen hartstochten onder hun uiterlijke houding en handelingen
toont, hartstochten krachtiger dan hun gecompliceerde berekeningen en verwachtingen
en dan zijzelf, verleent een grote spanning aan zijn roman, waarin de onbarmhartige
tekening van een benepen provinciaal milieu aan Julien Green herinnert. Het banale
alledags-leven wordt bij hem een zeldzaam boeiend schouwspel, omdat hij, en zonder
breedvoerige psychologische ontleding, doorschouwt en ongemeen scherpziend
ontdekt, al wat daar in 's mensen innerlijk leeft en woelt en beweegt, bewust en
onbewust. De intensiteit waarmee hij het leven ervaart en waarneemt maakt het
uitzonderlijke gewoon en het gewone uitzonderlijk.
Volkomen aanvaardbaar en overtuigend wordt zodoende b.v. de beklemmende,
tegelijk groteske en pathetische scène, waarbij de oude vrouw eigenhandig haar stom
en half zwakzinnig geboren, maar mooi dienstmeisje een oude satijnen japon van
zichzelf aantrekt en haar schminkt (blz. 200 e.v.). Zij weet, dat, onder haar eigen
dak, Philippe een liaison met dit meisje heeft; het kwetst diep haar majestueuze
respectabiliteit, en slechts haar enorme toegeeflijkheid voor den jongen heeft haar
dit zwijgend doen aanvaarden. Maar nu haar dochter haar enigen troost in het leven
is komen in gevaar brengen, is zij zelf - en zonder veel resultaat - het achterlijke
meisje gaan mooi maken, in de hoop zo Philippe aan het huis te binden en van de
oudere Nicole, zijn nieuwe liefde, weer af te brengen. Een scène, gewaagd en op het
pathologische af. Maar groots gezien in zijn diep aandoenlijke menselijke
hulpeloosheid. Onder den alles verdiependen, door levenskennis verlichtenden blik
van dezen jongen auteur wordt zij tot vanzelfsprekende noodzakelijkheid. Evenals
elke goede romancier is Troyat ten aanzien van de werkelijkheid niet afbeeldend
maar uitbeeldend. Uit den overvloed aan materiaal in zijn geest en herinnering geeft
hij ons alleen datgene, dat essentieel is en representatief; datgene, wat het naar voren
gebrachte detail een bijzondere betekenis geeft, omdat het in en door dat aparte de
algemeenheid en eenheid van het verhaalde suggereert, doordat het karakteristiek is,
geladen met gevoels- en associatieve betekenis. In zijn nuchteren eenvoud is deze
roman rijk geschakeerd. Hij is sterk, want zonder vooroordeel tegen het zwakke. Hij
is uitnemend van stijl, omdat dit proza tegelijk plastisch is en doeltreffend. Hij is ten
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sterkste overtuigend, omdat ook in de gruwelijkste gevoelsverwikkelingen en
pijnlijkste ellenden den lezer de zekerheid geschonken wordt dat, fataal,
onontkoombaar, het leven zó is en niet anders.
Hoe menskundig is soms een enkele korte, pregnante opmerking van den schrijver.
Wanneer mej. Pastif voorgeeft, een reiziger van Philippe's firma ontmoet te hebben
die zeide dat de directeur woedend is over zijn lange wegblijven, zodat hij, wil hij
zijn baantje niet verliezen, onmiddellijk terug moet komen, waant Philippe - ten
onrechte - een ogenblik dat zijn gastvrouw ditmaal de manoeuvre van zijn tante
aanvaardt en het ermee eens is, dat hij in deze omstandigheden moet vertrekken. Zijn
nu optredende karakterloze neerslachtigheid typeert de auteur dan als volgt: ‘Hij kon
alleen strijden als de mening van den scheidsrechter hem ruggesteunde. Elke
onpartijdigheid boezemde hem schrik in omdat ze hem aan zichzelf overliet’.
Ziehier, met hoe sobere evidentie aannemelijk wordt gemaakt, dat mej. Pastif,
verbaasd en verslagen, de felle en listige hardnekkigheid niet begrijpt waarmee deze
overigens zo trage, slome jongen intrigeert, acteert, vecht, om bij een zurige oude
dame te kunnen blijven, hoewel hij er zijn betrekking door verliest. Ze wist, zegt de
schrijver, niet ‘tot welke wonderen van schurkachtigheid en vasthoudendheid een
indolent mens in staat is die zijn indolentie tracht te beschermen’.
Prachtig is ook het zuiver plastisch beeldend vermogen van Henri Troyat. Wanneer
mevr. Chasseglin naar de, gedeeltelijk nog met verzonnen details aangedikte,
onthullingen van de kwaadaardige mej. Pastif luistert over de liaison van Philippe
met het stomme keukenmeisje (de oude dame vindt in stilte wel allerlei excuses voor
haar oogappel, maar is niettemin onthutst, en bedroefd, dat hij toch maar gelijk alle
anderen is, en haar huis niet respecteerde, en ook ‘om een andere reden welke zij
nog niet onderscheidde’), dan staat de oude vrijster tegen haar aangedrukt ‘gelijk de
vertrouwelinge in een tragedie’. Maar de ongelukkige huishoudster bereikt het
tegenovergestelde van het beoogde effect: in een woede-aanval verontschuldigt haar
meesteres Philippe, maar barst hysterisch tegen haar zelf uit om haar aanbrengen,
haar spionneren, haar venijnigen haat tegen haar neef; onmatig overlaadt zij haar
met verwijten. ‘Met een vlammend gezicht, felle ogen, trappelde ze op haar plaats,
strekte haar armen open ten hemel gelijk een geweldige, kortademige vogel die tracht
van den grond te komen, draaide helemaal om
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haar eigen spil, met een rondom opvliegen van haar rok, dien, als een sleep van
gehoorzame bijplaneten, het potlood, het vlakgom, het horloge en de face à main,
welke zij aan haar ceintuur vastgemaakt droeg, volgden.’
Tegenover zulke visuele vondsten staan even rake als subtiele zielkundige trekjes.
Nadat Philippe met Nicole heeft afgesproken, dat hij haar moeder verlaten en haar
naar Parijs volgen zal, waartoe zij in de buurt dien middag met haar auto op hem zal
wachten, staat hij, bij de half gepakte koffers op zijn kamer, in tweestrijd. Is het niet
te laat om nu nog terug te krabbelen? ‘Hij wist genoeg hoe hachelijk het is, een
beslissing te nemen, om haar niet te eerbiedigen wanneer ze eenmaal genomen was.’
Toch heeft zijn laatste onderhoud met mevr. Chasseglin hem weer aan het wankelen
gebracht en met twijfel vervuld. ‘Hij stond op, met gloeiende slapen. Deze situatie
kon niet voortduren. Hij zou gek worden van onzekerheid, van onmacht, wanneer
hij nog een ogenblik langer zo bleef zonder te kiezen. Maar hoe te kiezen zonder
dadelijk zijn keus te veroordelen? Hoe een leven te aanvaarden zonder dadelijk dat,
dat hij zojuist opgegeven had, te prefereren? Wat haatte hij deze plotseling hervonden
vrijheid! Hoe graag had hij zich slaaf gezien van het toeval, een persoon, een God,
wiens onverbiddelijkheid dusdanig was dat ze bij hem de gedachte zelfs aan den wil
uitsloot!’
In mijn essay over Vestdijk (Dl. 1 p. 483) heb ik naar aanleiding van Else Böhler
beschouwingen gewijd aan de compositie in een roman, die wellicht daar het
effectrijkst is, waar ze het minst zichtbaar en opzettelijk uitgerekend, het
geraffineerdst-over-wogen weggewerkt en verborgen lijkt. Zulk een verfijnd
compositorisch trekje is dit kleine eerste zinnetje van het achtste hoofdstuk van het
tweede deel, onvergelijkelijk gewichtig, veelbetekenend en suggestief, waar Philippe
na zijn nacht met Nicole in het landelijk logement ontwaakt: ‘Een groezelige
ochtendschemer vulde de kamer’. Bij dit ene, enkele zinnetje weet de lezer plotseling,
tegen alle waarschijnlijkheid in, dat Philippe's lang nagestreefde betrekking tot Nicole,
hoe dan ook, geen volkomen succes is geweest en geen toekomst zal hebben; hij
weet tevens dat Nicole, die er haar zinnen op gezet had, dezen zwak-kelijken jongen
onder de macht van haar dominerende natuur te brengen en aan haar moeder afhandig
te maken, de partij reeds verloren heeft. Toch pleit alles voor het tegendeel,
redelijkerwijs, zodat in het verdere gedeelte, juist door de tegen-
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spraak van deze en dergelijke vage suggesties en het beloop der handeling, de
spanning geen ogenblik vermindert.
Hier blijkt weer het sterke evocatorisch vermogen van dezen auteur. Hij bespreekt
de dingen niet, hij toont ze. Een indrukwekkend voorbeeld daarvan is ook de reeds
genoemde passage waar Philippe op zijn kamer in tweestrijd is, of hij zijn belofte
aan Nicole wel zal nakomen. In deze passage komt duidelijk het onderscheid uit
tussen het beeldend creëren, dat veelal in en slechts vluchtig aanroeren van de dingen
gelegen kan zijn, en het abstracter, meer redenerende, niet zo suggestieve, en dorre
analyseren dat men veelal bij minder kundige auteurs vindt. Zonder over Philippe's
karakter in descriptieve bewoordingen uit te weiden, zonder het wóórd egoïst zelfs
maar te noemen, doet Troyat ons dat karakter en dat egoïsme ineens, onvergetelijk,
zien en kennen. Hij volstaat ermee, daartoe den onbegrepen en passief onderganen
gemoedstoestand van den jongen weer te geven. Niet als leerling maar als getuige
ervaren wij diens wijze van reageren en hetgeen in hem omgaat: ‘Hij ging naar het
bed en begon het ondergoed uit te zoeken dat hij daarop had klaargelegd. Maar zijn
ogen hechtten zich nu eens op de deur, die naar het domein van de oude vrouw
voerde, dan weer op dat venster waarachter het domein der dochter aanving. En
tussen die twee vrouwen, die hem aan elkaar betwistten, voelde hij zich zwak,
aarzelend en ongelukkig dat hij alleen zich liefhad’.
Tot den harmonischen opbouw behoren ook de schier onverdraaglijke spanning,
welke men meeleeft in de reeds eerder genoemde bladzijden (247-252), waar mevr.
Chasseglin met de nog maar nauwelijks te onderscheiden klok vóór zich, op het
afscheid van Philippe zit te wachten, en de daarop volgende bevredigende, want die
spanning logisch en psychologisch juist oplossende, anticlimax van het slot.
In alle werken van den thans 24-jarigen Troyat, de twee hier besprokene en het derde,
Grandeur Nature, kan men, onder verschillend aspect, motieven terugvinden, welke
hem voortdurend schijnen te obsederen. De karakterzwakheid en tevens geveinsdheid
van den hoofdpersoon hebben alle drie boeken vooreerst gemeen, een innerlijke
onvastheid gepaard aan pose en egocentrische ijdelheid. Met zo grote psychologische
en expressieve kracht is hij echter steeds uitgebeeld, met voorts een zo meeslepend
natuurlijk, in de Franse romantraditie gewor-
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teld verteltalent, dat de lezer geheel door zijn menselijke echtheid gefascineerd wordt,
en daardoor aan een afkeurende antipathie niet toekomt, gewonnen dat hij is door
meeleven en medelijden. Ten tweede heeft een betrekking tussen vader en zoon,
welke de stof van Faux Jour uitmaakte, den schrijver ook thans weder bezig gehouden.
Ten slotte zijn het altijd maatschappelijk enigszins mislukte mensen, die zijn aandacht
hebben.
Henri Troyat heeft zich in zijn beide voorafgaande romans onder de jongste Franse
auteurs doen kennen als iemand, die ver uitsteekt boven het middelmatige. Het
hierboven geschetste element der herhaling van motieven kan niet de enige oorzaak
zijn - daar is het niet positief, sterk en duidelijk genoeg voor -, dat dit derde boek
ietwat teleurstelt en, bij alle verdienste niet geheel zulk een indruk vermag te maken
als de twee andere. Zou wellicht hun grote en voor een zo vroegrijpen debutant
ongewone technische volkomenheid al te snel den strijd tegen de ambachtelijke
moeilijkheden overbodig hebben gemaakt, en dus routine de plaats hebben ingenomen
van die zuiverheid en gespannenheid van vorm, welke gevolg is ener overigens
onzichtbare worsteling met, verovering van de middelen van het handwerk? Het zou
weer eens de paradox bewijzen, welk gevaar erin schuilt, dat in Frankrijk zeer jonge
mensen de edelste litteraire overlevering als overgegaan in hun bloed meekregen,
en een aanwijzing zijn, dat Troyat nieuwe stijlwegen moet zoeken. Binnen drie jaar
zijn vier romans van hem verschenen; wellicht is dit tempo een teken van het niet
onbedenkelijk gemak waarmede hij schrijft.
Niettemin blijft ook in Grandeur Nature genoeg te prijzen. Evenals vroeger práát
de schrijver niet over zijn personen, hun gevoelens en problemen, maar roept ze,
vaak met een enkel zeer welgekozen en suggestief tekenend detail, voor ons op. Zij
zijn klein, besluiteloos, onzeker, onbewust, in hoge mate afhankelijk van den steun
en bemoediging, welke zij in het oordeel van anderen vinden. Dat zij den lezer daarbij
zo ongemeen vermogen te boeien, zonder dat zij iets van grote, sympathieke of zelfs
maar zeer markante trekken vertonen, is verklaarbaar uit de bijzondere bekoring van
Troyat's kunst. Hij stelt ons zijn mensen voor ogen, zonder in het descriptieve verder
te gaan dan het noodzakelijkste. Hij bespreekt de dingen niet, hij toont ze. Met grote
intelligentie verbeeldt en verbindt hij zijn gestalten, vol begrip, maar zonder
welgevallen, voorkeur of afkeuring.
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Het gegeven van Grandeur Nature, dat ik slechts in enkele hoofdtrekken zal
samenvatten, is navrant. Een tweederangs acteur, die nooit een kans heeft gekregen
in de grote en ernstige rollen waarnaar hij haakt, vertrouwt niettemin dat deze eens
nog wel komen zal, en vindt den enigen troost van zijn triest bestaan in het
onvoorwaardelijk geloof, dat zijn hem blind bewonderende vrouw in zijn
kunstenaarschap koestert. In dit ook materieel moeilijke bestaan vol vernederingen
komt nu een wending, welke echter tevens een geweldige crisis in zijn zieleleven
teweegbrengt. Zijn zoontje n.l., een lycéen, krijgt een rol bij de film en verwerft een
wereldsucces. Alle bewondering van de moeder richt zich nu op den jongen, de man
raakt geheel op het tweede plan en voelt zich allengs vrijwel uitgeschakeld uit het
gezin. Een brandende afgunst op zijn zoon verteert langzaam zijn levenskracht, al
verzet hij zich tegen dit gevoel, dat allerlei conflicten bij hem wakker roept. ‘Heel
zijn leven had hij nagestreefd en verwacht wat zijn zoon reeds aanstonds gevonden
had.’ Zijn vrouw, vroeger van zijn kleinste tegenslagen of meevallers vervuld, heeft
nauwelijks meer aandacht voor hem.
Een liaison met een actrice, die hem als toneelspeler evenzeer adoreert als vroeger
zijn vrouw deed, brengt slechts korten tijd enige genoegdoening. Op een langdurige
tournee met den troep waaraan ook zij is verbonden, en waarbij hij zich had
aangesloten om de folterende ellende van zijn veranderd leven thuis te ontvluchten,
bereiken hem uit de pers de berichten, dat de tweede film van zijn zoon een débâcle
geworden is. Dit doet het verlangen naar de zijnen weer bij hem opkomen, temeer
wanneer hij verneemt dat de jongen met angina ziek ligt. Een breuk met zijn vriendin
kan nu niet uitblijven, en hij kan nauwelijks den tijd afwachten, dat de tournee ten
einde zal zijn en hij naar Parijs kan terugkeren.
Thuisgekomen echter blijkt hem, dat ook het échec van zijn zoontje, hetwelk tevens
het einde van diens filmcarrière blijkt mee te brengen, en waarover hij zich
aanvankelijk, zij het niet zonder innerlijken tweestrijd en schaamte, in zijn hart zo
had verheugd, hem zijn oude plaats in de waardeschatting en genegenheid van zijn
vrouw niet teruggegeven heeft. Wel heeft zij weer de vroegere égards voor hem,
maar die komen voort uit het feit, dat hem de materiële terugslag, dien het falen van
den jongen bij de film gehad heeft, weer tot den onmisbaren kostwinnaar gemaakt
heeft. Nadat haar zoon eenmaal een hoger wezen is geweest, tot hetwelk de wereld
in aanbidding als tot
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een wonder opkeek, zal deze ook verder voorgoed de eerste plaats blijven innemen
in het hart der moeder, voor wie tevoren alleen haar man bestond. Diens leven is nu
zinloos geworden. Slechts door een toeval ontkomt hij aan zelfmoord.
Met diepe menselijkheid, zonder dat de natuurlijke, geenszins uitzonderlijk
aandoende gang van zaken ook maar ergens gechargeerd lijkt, is dit onderwerp
behandeld. Men kan geen partij kiezen: vader, moeder en zoon zijn alle drie zo, als
ze krachtens hun aanleg en den loop der omstandigheden moeten zijn. Gelijk een
zuiver levensbesef ook in de werkelijkheid meestal bewerkt, beklaagt men hier de
mensen meer dan dat men ze veroordeelt. Dat komt, omdat de auteur aan deze hogere
werkelijkheid, welke de scheppende verbeelding is, de factoren van toevalligheid
heeft weten te ontnemen om alleen de algemene, blijvende bestanddelen te behouden.
Indien ik toch den roman niet geheel zo imposant acht als de twee vorige, komt dit
misschien alleen doordat de gebeurtenissen en persoonlijkheden zich met een wat
trage nadrukkelijkheid ontwikkelen, welke het effect mogelijk wel beklemmender
maakt, maar dientengevolge ook minder subtiel genuanceerd dan waartoe Henri
Troyat, krachtens zijn beste prestaties, bij machte is. Hetgeen niet wegneemt dat deze
roman van zeer voortreffelijk gehalte mag heten, en scherp zich inprentende
herinneringen achterlaat, welke men niet gaarne zou missen.
1935; 1937
Henri Troyat, Faux Four. Paris, Librairie Plon
Henri Troyat, Le Vivier. Paris, Librairie Plon
Henri Troyat, Grandeur Nature. Paris, Librairie Plon, Les Petits-Fils de Plon et
Nourrit

Een natuurtalent
De roman Wilde Vaart is niets dan het relaas van een zeereis: de reis van een
vrachtschip - De Grote Beer - van een Rotterdams rederijtje. Het leven der
opvarenden, hun karakter, hun lotgevallen worden ons in een omvattend tafereel
geschilderd. Het schip vaart van Rotterdam over Blyth en Genua naar Tunis.
Vervolgens, op weg naar Rouaan, geraakt het ter hoogte van Oporto in een orkaan,
en loopt met zware averij de haven van Vigo binnen. Te Rouaan krijgt de kapitein
orders voor Buenos
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Aires. Te La Luz wordt hem per radio opgedragen, de boot weder naar Genua te
dirigeren. Daar blijkt de bedoeling: het schip is met zijn lading aan een Italiaanse
rederij verkocht. De kleine Rotterdamse firma, zwaar gebukt onder de
scheepvaartcrisis, heeft het niet langer kunnen bolwerken en moest haar beste en
grootste stoomboot van de hand doen. De ganse bemanning, van den kapitein tot de
matrozen, wacht nu waarschijnlijk werkloosheid.
Boeiend in hoge mate is de zorgvuldig gedifferentieerde uitbeelding van een groot
aantal leden der bemanning van hoog tot laag. Dit, gevoegd bij de blijkbaar volkomen
op eigen aanschouwing en ervaring berustende deskundigheid ten aanzien van het
leven in de wilde vaart, veroorzaakt in het werk als karakteristiekste eigenschap, dat
het ten volle vermag te overtuigen.
Daarbij komt, dat de schrijver zich ontpopt als een natuurtalent, zo overgegeven
aan de taak die het zich stelde, dat men volledig wordt gepakt door dit brok bloedwarm
leven. Een relaas als van den storm in den Atlantischen Oceaan (blz. 158200) volgt
men in ademloze spanning: het wordt zozeer realiteit, dat het sterk tot de verbeelding
spreekt ook van den lezer, die tegenover levensgebieden gelijk dit zeemanschap
persoonlijk volkomen vreemd staat.
Het spreekt vanzelf, dat men bij dergelijke eigenschappen niet geneigd is, een
aesthetische stijlcritiek zwaar te laten wegen. Zeker, een lading die, naar men reeds
aanstonds op de eerste pagina leest, ‘met horten en stooten en met zware vloeken
naar boven’ komt, doet glimlachen. En een zin welke uit de koppeling van twee
gemeenplaatsen bestaat (blz. 271: ‘Pronk lachte terug als een boer, die kiespijn heeft
en hij stond te kijken alsof hij het in Keulen hoorde donderen’) kan niet door den
beugel. Maar in de drift en klemmende echtheid van het verhaal stapt men schier
ongemerkt over zulke oneffenheden heen. Wat doet het er toe dat de woorden soms
wel eens stuntelig en slecht gekozen zijn, zo zij ten slotte, over het geheel beschouwd,
ons een nieuwe wereld openen en meenemen naar een ons vreemd leven, dat echter
niet langer vreemd meer is, omdat wij het zo sprekend voor ogen krijgen te zien als
maakten wij het zelf mee. En zelfs verhoogt het mijn bewondering voor de prestatie
van den jongen auteur, die achter het pseudoniem Willem de Geus schuilgaat, dat
hij dit met zo kunsteloze en soms zelfs positief onartistieke middelen weet te bereiken.
Wel zou misschien onder deze omstandigheden dit boek, dat meer het leven dan de
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schoonheid zocht en alleen maar zo simpel en juist mogelijk over mensen en
gebeurtenissen van de zee wilde vertellen, erbij hebben gewonnen, - daar het toch
zonder beschouwelijkheden de persoonlijke ervaringen des schrijvers meedeelt - zo
het dan ook maar onverhuld in den ik-vorm ware opgezet.
Een tiental jaren geleden was op straat en in dansgelegenheden een liedje in zwang,
dat de klacht bevatte:
I see her father, her mother,
Her sister and her brother,
But I never see Maggy alone.

Tot een dergelijke klacht geeft mij deze roman aanleiding: we never see the author
alone. Wij moeten ons van hem een voorstelling vormen door den toon en door de
wijze waarop hij ons van zijn personen en hun avonturen vertelt. Die voorstelling
wordt ook zó wel duidelijk; zij is echter, gegeven de directe vorm van het verhaal,
te indirect. De klaarblijkelijke opzet, beleefde en waar gebeurde dingen weer te
geven, had gewonnen, zo de verteller zich zelf onmiddellijk en centraal in de
uitgebeelde werkelijkheid had ingeschakeld. Nu, als in het liedje, staan de anderen
altijd tussen hem en ons.
Voor het overige is de schrijver iemand, die vooral inneemt door zijn argeloze,
ontwapenende natuurlijkheid en eenvoud, welke gaarne over de typische
debuut-onhandigheden doen heenstappen. Hij kan uitstekend, snel, en met vurige
gretigheid waarnemen. Hij heeft, uit de volheid van zijn lotservaringen, iets te zeggen,
hetgeen aan zijn toon een accent van oprechtheid geeft. Wellicht is, wat hij te zeggen
heeft, niet bijzonder diepzinnig of verbazend doordacht. Maar het is belangrijk om
zijn echtheid: omdat hij het volop en waarachtig heeft doorleefd.
De werkelijkheid heeft hem ongemeen meer vervuld dan de technische
mogelijkheden en moeilijkheden der schrijfkunst, welke aan die werkelijkheid
uitdrukking moest geven. De typische disparaatheid tussen geest en gestalte, welke
hieruit voortkwam, is een algemeen verschijnsel van het moderne letterkundige leven.
Dit gevolg mogen wij dus niet aan hem in het bijzonder toeschrijven.
Het is merkwaardig dat het bedoelde dualisme verdwijnt, waar de auteur niets
anders heeft willen geven dan het strikt zakelijk verslag van wedervaren en omgeving;
dat dus, al klinkt het paradoxaal, dit boek litterair het best is geslaagd waar het 't
minst litterair is. De passages waar hij zich ineens bewust was een
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litterator, een romanschrijver te zijn, en waar hij zich dientengevolge met opzet om
zijn stijl, en deszelfs fraaiheid, bekommerde, zijn gelukkig maar uiterst schaars. Zij
behoren bij uitstek tot de dode plekken van den roman. Natuurbeschrijving vooral,
vergelijkingen e.d. offerden zodoende een enkelen keer aan een te geijkte schrijfwijze,
welke nog niet aan een persoonlijk veroverde vormgeving toekwam.
In de directheid van actie, dialoog en karaktertekening is de auteur op zijn best.
Hier openbaart zich een talent, dat nog ongeschoold, doch anderzijds dan ook
onbedorven door de routine van het métier, in alle frisheid van zijn natuurlijken
aanleg zich uitspreken kan. Het is trouwens voornamelijk in den dialoog en de actie,
dat de genoemde tekening der karakters zich voltrekt. Daarom laat het zich horen
dat zij zo geslaagd is: zij vroeg zodoende noch taalvermogen, noch litteraire analyse.
Ook de compositie - een der grootste struikelblokken voor debutantenis, zonder nu
bijzonder opmerkelijk te zijn, zeer voldoende en verraadt geen onhandigheid.
Het zou dan ook onbillijk zijn, te zeggen dat de sterke indruk, dien deze roman
maakt, uitsluitend of zelfs maar voornamelijk in zijn documentaire waarde ligt, al
kan het op het eerste gezicht zo lijken. Een slecht, ontoereikend voorgedragen
document, hoe interessant het ook op zichzelf kan zijn, verveelt den lezer. Hier echter
hebben de juistheid, scherpte en authenticiteit der waarneming een levendigheid en
zuiverheid veroorzaakt, welke de spanning nergens doen verslappen. En de enkele
stoplappen, cliché's, conventionele zegwijzen welke men hier en daar nog wel eens
aantreft, vergeeft men gemakkelijk om de wille van den krachtigen levensstroom
waarop wij worden meegevoerd. Deze toch is de beste waarborg dat die kleine lacunes
in taal- en litterair gevoel vanzelf worden weggewassen. De gesprekken en ook de
erotische passages vertonen soms realistische ruwheden en rauwheden welke den
roman voor de kinderkamer verre van geschikt maken. Dat brachten onderwerp en
spheer nu eenmaal mee. Er is echter een groot onderscheid tussen ruwheid en
vulgariteit. Het laatste, steeds aan het burgerlijke verbonden, kan men aan dit zo
waarachtige en menselijke werk niet verwijten.
Er zijn de laatste jaren meer jongeren-romans over het leven ter zee verschenen; ik
noem Ave Caesar van Jan de Hartog, en Een Schip Vaart Uit van C. Borstlap. Er is
ongetwijfeld over-
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eenkomst en verwantschap, maar de roman van De Geus, juist wijl hij zozeer buiten
alle litteraire preoccupatie om gaat, mist b.v. het modernistisch procédé der korte
zinnetjes van laatstgenoemd werk. En anderzijds is er de psychologie veel minder
primitief in.
Willem de Geus heeft zich van de valse romantiek, overdrijving en sentimentalisme,
waartoe het gegeven aanleiding zou kunnen geven, vrij weten te houden. Moge het
hem gegeven zijn, te komen tot een verovering van de nodige ambachtelijke
zuiverheid die, mits goed begrepen, aan zijn natuurlijke zuiverheid geen afbreuk zal
hoeven te doen.
Ook als auteur is De Geus een autodidact, en, als gezegd een z.g. natuurtalent. Het
is met dezen laatsten, moeilijk te definiëren term iets eigenaardigs. Wie zich tegen
aesthetische taal en zienswijze schrap zet om regelrecht en zakelijk zijn
persoonlijkheid in zijn werk tot uitdrukking te brengen, behoort tot de groep schrijvers,
welke uit de school der Greshoff's, Du Perron's, Slauerhoff's enz. is voortgekomen
en ook in de poëzie haar ‘Amsterdamse’ aaneengesloten formatie heeft. Voormelde
richting nu heeft het uitschakelen van aesthetische overwegingen als programpunt.
Blijft echter dit aesthetische spontaan vanzelf onbewust buiten spel, (waarmede
natuurlijk nog niet gezegd is dat de vormgeving zonder worsteling veroverd wordt)
dan heeft men te doen met een natuurtalent.
Dit dan is het geval met Willem de Geus. Zijn debuut Wilde Vaart, zagen wij
hierboven, bevatte sterk autobiografische elementen en hoewel ook vele, zorgvuldig
getekende, karakteruitbeeldingen in dit levende en sterke werk voorkwamen, berustten
deze klaarblijkelijk op persoonlijke waarneming. Een ‘vie romancée’ als zijn tweede
werk Piet Heyn moest dus de toetssteen zijn voor De Geus' vermogen tot een meer
objectiverende werkwijze.
Die proef is geslaagd. In hoever de schrijver zich strikt of minder nauwgezet aan
de historische juistheid heeft gehouden, ben ik niet bevoegd te beoordelen. Maar
indien ik afga op den algemenen indruk van dezen roman, zou het mij niet
verwonderen, als hij de waarheid (in dit verband een artistiek begrip) hoger had
gesteld dan de (geschiedwetenschappelijke) juistheid.
Dat inmiddels de taak, die deze beginnende schrijver zich gesteld had, zeer zwaar
was, is buiten kijf. Hij had genoeg ervaring van het zeeleven om ook hier weder met
grote deskundig-
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heid spheer en milieu van dit scheepsbestaan weer te geven. Maar een historische
roman is altijd een hachelijk, wat tweeslachtig ondernemen: enerzijds projectie van
eigen visie, aan den anderen kant een de ‘fictie’ beperkende gebondenheid aan een
aantal onveranderbaar vaststaande feiten. In zijn streven, Piet Heyn tegen den
achtergrond van zijn tijd te zetten, is De Geus niet in allen dele geslaagd, daar de
diepere menselijke en politieke stromingen uit die dagen te schetsmatig en vooral te
weinig samenvattend behandeld zijn.
Maar de uitbeelding der hoofdfiguren is voortreffelijk, en dat Heyn ons vooral
getoond wordt, niet in de eerste plaats als kaper van de Zilvervloot, maar in zijn
zoveel belangrijker rol van grondvester van ons zeeleven, en dat hij daarbij overal
psychologisch overtuigend is belicht, maakt dit boek in het bijzonder treffend. Wij
zien een mens, een figuur, in forse, ruige trekken getekend tegen den achtergrond
der oude Hollandse scheepvaart. Geen zoetelijke idylle of filmkitschige heldenlofzang
werd het, ondanks een vromen inslag, maar een kloek boek dat ernst en eerlijkheid
ademt, dat niet verbloemt, en waaruit de zilte zeewind u tegemoet waait.
1936; 1938
Willem de Geus, Wilde vaart. Den Haag, H.P. Leopold's Uitgeversmij., 1936
Willem de Geus, Piet Heyn. Roman. 's Gravenhage, H.P. Leopold's Uitgevers
Mij., 1938

Een afzijdige
Fernand Victor Toussaint van Boelaere is in de Vlaamse letteren altijd een wat
afzijdige figuur geweest. Niet in het persoonlijk verkeer. De hartelijke doch ietwat
schuchtere jovialiteit van dezen vriendelijken mens, die niet alleen door velerlei min
of meer officiële functies maar ook door een enigszins gedistantieerden en hoofsen
gezelligheidsdrang, als van een met uitgelezen natuurlijkheid zijn betrekkingen
cultiverend landedelman, geregeld met velen zijner kunstbroeders in aanraking kwam,
werd door hen met oprechte genegenheid beantwoord. Zij deed verbaasd vaststellen
hoeveel gemakkelijker en amicaler bij onze zuiderburen de persoonlijke omgang
tussen de generaties, tussen de jongeren en de ouderen was dan in ons land. Litterair
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was daar de kloof, welke hen scheidde, op zijn minst even groot als hier. Maar, anders
dan bij ons, had dat in het persoonlijk verkeer generlei consequenties. Misschien lag
het hieraan, dat in Vlaanderen ook de letterkundige strijd minder verbitterd en
vergiftigd, zoveel gemoedelijker en bij alle beginselvastheid kameraadschappelijker
werd gevoerd...
Als letterkundige heeft Toussaint evenwel van den aanvang af een afzonderlijke
plaats ingenomen: hij publiceerde betrekkelijk weinig, en wat hij in het licht gaf was
nooit te beschouwen als een opzichtig werven om aandacht in breden kring. Het was
klein, fijn werk, dat stil zijn weg vond bij de ‘gelukkige weinigen’ der liefhebbers.
Bij dezen wekte reeds aanstonds des schrijvers debuut, Landelijk Minnespel
(geschreven in 1910 en als boek verschenen in 1912), grote bewondering, en misschien
zijn zij, van het gehele oeuvre, hiervoor het grootste zwak blijven behouden.
Ongetwijfeld is dit luchtige, maar in hoe overwogen en sierlijk proza samengevat
verhaal van een amoureus plattelands-drama in zakformaat een juweel van een
genrestukje. Het is vooral treffend door soberheid, door datgene, wat de ontroering
verzwijgt doch bevroeden doet, en, gelijk overigens al het werk van dezen auteur,
door een gretig en open waarnemen en weergeven van de veelgeschakeerde
schoonheden der natuur op het boerenland. Het lijkt, tegenover de meer
ruig-geborstelde epische taferelen van een Streuvels, op een gracieuze Valerius de
Saedeleer tegenover een forsen Constantin Meunier. Precieus ingevat tussen een
Voorhang en een Aanhang vindt men er het in het Vlaanderen dier dagen nog steeds
overheersend naturalisme van de litteraire uitbeelding van het boerenmilieu, getemperd
door een bezonnen, intellectueel-bespiegelend, speels afstand-nemen, niet ongelijk
aan den trant, soms, van den jongen Karel van de Woestijne.
Met dit Landelijk Minnespel was Toussaint's naam gevestigd. Jarenlang had hij,
tevoren, alleen in tijdschriften gepubliceerd. Want hij is, schreef Maurits Sabbe, ‘heel
moeilijk over eigen werk voldaan, en het zoeken naar het juiste woord, de rake toets,
het niet rhetorisch-banale beeld kennen er weinigen zoo kwellend als hij. De langere
proefjaren waren bij hem een tijd van smaakloutering en techniekvolmaking, die
zich in het Minnespel triomphantelijk openbaarden’. ‘We kregen in dat eerste boek
alles in eens. De jeugd zat er in, maar tevens de vastheid, de verfijning, de rustige
zekerheid, die de bekoring
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uitmaakt van hetgeen we classiek noemen.’ En terecht wijst Sabbe op de
psychologische juistheid naast het gevoel voor de natuur.
Ik noemde Streuvels - zij het meer als tegenstelling -, ik noemde Woestijne. Ik
zou ook nog Teirlinck moeten noemen. Van navolging is geen sprake, maar in het
sensitief realisme van De Bloeiende Verwachting (1913) is iets van verwantschap
met dien anderen novellenbundel, De Doolage van Teirlinck (1905). Met Fragment
uit een Dagboek en vooral met het wrange Tommy's Uitvaart toont Toussaint van
Boelaere zich een verteller met evenveel intelligentie als sensibiliteit. In 1924
verschijnt de bundel De Zilveren Vruchtenschaal. Een novelle als Jeugd toont er den
schrijver weer in zijn element, het boerenleven, als een verstilder en delicater
Streuvels. Naakter, harder, zakelijker nader staande tot de moderne letteren is in
dezen bundel het curieuze, gedrongen en ironische verhaal Een Late Idylle. Men
vindt er ook Petrusken's Einde in herdrukt, een vertelling die in 1917 apart was
verschenen; een gegeven in den geest van Hildebrand's Diakenhuismannetje, waarin
Toussaint weder blijk geeft, hoe goed hij tot de kern van kleine, eenvoudige levens
weet door te dringen en deze met enkele trekken weer te geven. Hoewel Turren zich
wederom temidden van het boerenbedrijf afspeelt, heeft Toussaint van Boelaere zich
met dit werk toch op een voor hem nieuw terrein begeven. Men moet tot de
beschouwelijke gedeelten, den Voorhang en Aanhang van Landelijk Minnespel
teruggaan, op welker aesthetisch, on-naturalistisch, intellectueel karakter ik wees,
om in den aanleg van den auteur het element terug te vinden, dat aan Turren zijn
overwegend karakter heeft gegeven. In den als steeds met groot talent bewerkte
grondstof van het boerenbestaan - een gezin, een oogst, een oogstfeest, landelijke
minnarijen - heeft Toussaint de werkelijkheid doorbroken met een bizarre fantasie,
welke het geheel in de, hier wat vagere, spheer ener eigenaardige verbeelding
verplaatst, en waarbij een oude volkslegende tot hoofdfactor werd. Een zekere
intellectuele speelsheid alsmede een element van romantische verbeelding, welke
zich hier en daar in het oeuvre van Toussaint vertoonde, werd in Turren als zinrijke
imaginatie overheersend. Bij veel waardering echter moet ik mijn spijt uitdrukken,
dat hier twee plans van werkelijkheid zijn dooreengemengd zonder tot een organisch,
ondeelbaar geheel samen te smelten: dat van de reëel zichtbare wereld en dat van de
verbeelding.
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Dat deze moeilijke en zeldzame harmonie in De Doode die zich niet verhing wel tot
stand is gekomen, is een van de grote verheugingen welke dat werk schenkt.
Toussaint's streven, van ouds, naar een klassiek en transparant evenwicht is daardoor
bevestigd. Dit boek geeft duidelijk, door zijn inhoud, schrijfwijze en meesterlijke
compositie, den indruk dat de auteur er volledig dat in heeft bereikt, waarnaar hij
altijd heeft gestreefd en wat hij dan nog slechts voor het grootste gedeelte
verwezenlijkte. Dit is een werk van grote perfectie, waarop men geen aanmerkingen
kan hebben; ongetwijfeld het gaafste en geslaagdste, dat Toussaint van Boelaere
geschreven heeft.
Een zo welverdiende zege is hem niet in den schoot gevallen: hij schrijft niet uit
een mechanische routine. ‘Want’, - vertelt hij in dien sympathieken en boeienden
critiekenbundel Zurkel en Blauwe Lavendel (1926) in het opstel Jeugdherinneringen
aan Boeken (1924) - ‘want nu eens schrijf ik tien regels en dan eens tien bladzijden.
Zoodra het mij gaat vervelen, laat ik het weer liggen. Soms verloopen dagen en zelfs
weken vóór ik me van her aan de schrijftafel zet’. De copy blijft vaak ‘maanden en
maanden liggen. Vóór ik er afscheid van neem, verander ik dan nog heel wat. Later,
als ik de proef krijg, wijzig ik weer rechts en links. Van Dishoeck schreef eens op
een proef of 't niet beter zou zijn, niet verder te zetten en de kopij eerst te corrigeeren’.
De verklaring is deze: het kost soms ook ‘den besten schrijver oneindig veel moeite
om datgene wat zijn verbeelding ziet en merkt, precies uit te drukken en weer te
geven. Wie dit nooit heeft ondervonden is geen strijdbaar man...’ ‘Want mijn werk,
ten slotte, is geen weergave van de werkelijkheid; het berust allerminst op
feiten-materiaal. Ik leg in woorden vast de geordende verzinsels van mijn
onafhankelijke verbeelding.’
Met het beschrijven van zijn werkwijze heeft hier de auteur en passant zeer helder
het wezen van zijn kunst gekarakteriseerd. Toch belet dit verbeeldingselement niet
de ‘objectief-psychologische bedoeling’ welke Reimond Herreman terecht, in een
beschouwing waaraan ik aanstonds nog enkele andere opmerkingen zal ontlenen,
eveneens in Toussaint constateert. Deze tegenstrijdige elementen verwekken in hem
de tweespalt, waarop ik in verband met Turren wees: een essentiële factor in dezen
schrijver, en die eerst in zijn laatste boek opgeheven is. Ook Emmanuel de Bom, in
zijn studie van 1925, stelt vast dat ‘de grens tusschen beide geesteshoudingen niet
met machtige lijn getrokken’ is bij Toussaint: ‘Hij heeft zijn eigen abstraheeren-
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de, toekijkende en reflekteerende persoonlijkheid voortdurend (...) in de aanschouwde
dingen vermengd’. (Dagwerk voor Vlaardingen, 1928).
De Doode die zich niet verhing kunnen wij in zijn positieve kwaliteiten niet beter
leren kennen dan door een inzicht in den aard van dit dualisme, dat de schrijver hier
voor het eerst in die mate is te boven gekomen. Het conflict tussen zijn objectiverende
en zijn subjectieve neiging kwam voort uit zijn behoefte - lijnrecht in strijd met het
exhibitionisme zoveler jongeren - zijn diepste persoonlijkheid voor anderen in haar
onmiddellijke uitingen te versteken. Uit die behoefte is Toussaint's trage en overmatig
zorgvuldige productietrant te verklaren, welke Herreman doet schrijven dat zijn proza
‘te schoon is en door overgroote zorg bijwijlen directheid mist’. Gelijk Van de
Woestijne, meent hij, heeft ook Toussaint ‘te zeer het materiaal bemind waarmede
hij werkte’. En het is zeker geen toeval dat ook hij wijst op Toussaint's ‘min of meer
bewuste poging’ ‘om met zichzelf alleen te blijven en den lezer enkel een schild voor
te houden’. Vandaar dat zijn gecompliceerde natuur het proza zo aandachtig polijst,
in den aanvang eer tot sier en aesthetische flonkering, later tot zo adaequaat mogelijk
uitdrukkingsmiddel.
‘Zulk schrijven’ - aldus Herman Robbers - ‘beteekent een intensief en voortdurend
denken, d.i. met zijn gansche wezen op iets innerlijks geconcentreerd zijn, en tegelijk,
in de fantasie, het volledig stel der vijf menschenzinnen aan het werk houden; het is
een inwendig luisteren en proeven en kiezen, een meten en een zichzelven ondergaan,
een (...) subtiele en inspannende bezigheid...’ Reimond Herreman - om nog even op
diens uitnemende studie terug te komen - veronderstelt dat Toussaint's, in den
aesthetischen zin van na-Tachtig gewortelde, genegenheid voor den vorm en
taalverering hem aan zijn stylistische bekommernissen nog deden vasthouden, toen
ook hij toch, later, geestelijk reeds actief aan de daarop gevolgde vernieuwing
deelnam. In de periode van modernistische experimenten trad hij hierdoor niet op
den voorgrond. Niettemin ziet Herreman in hem - met een beroep op het
dagboekfragment (1909) uit De Bloeiende Verwachting (1913) en op De
Peruviaansche Reis (1925) - een voorloper van het expressionisme en het surrealisme.
Maar zo voor als na, in Toussaint's gehele oeuvre (poëzie, critiek, proza) blijft zijn
terughoudend afwijzen van de zelfonthulling overheersen.
De Doode die zich niet verhing is voornamelijk de door den
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hoofdpersoon zelf zich herinnerde geschiedenis van een leven, maar het simpele en
ietwat romantische geval, dat dit werkje is, is van zo innige menselijkheid doordrenkt,
dat de betekenis van de stof op zichzelf geheel wegvalt. De uitwerking is soberder
onversierder, dan alles wat Toussaint tevoren schreef: het is zijn meest directe werk,
niet in den zin dat het subjectiever hemzelven toont - geenszins - maar omdat het,
rechter op den man af, als het ware zo technisch geperfectionneerd is dat het aan alle
aesthetische vormenlust, aan alle techniek is ontheven. Maar hoe verfijnd (en bewust?)
moet het rijpe talent van den schrijver te werk zijn gegaan om dit schijnbaar argeloze
resultaat te verkrijgen!
In den aanvang van dit verhaal lezen wij, dat Maurisken, de hoofdpersoon, moe
en behaaglijk ligt uit te rusten onder zijn eik; hij heeft nu alles van het leven achter
zich. ‘Hij beschouwde 't warme kruipen van de zon over zijn lichaam. Zijn hoofd
bleef in de schaduw, koel.’ Zonder dat men dit nu dadelijk symboliek mag noemen,
is hiermede toch voortreffelijk aangegeven, dat de ongelukkige, wijl zijn lichaam
warm en loom tot stilstand is gekomen van alle, alle zwerven, met zijn hoofd, dat
‘koel blijft’, de gedachtenspinsels zal gaan vormen waarin hij nog eens heel zijn
leven aan zich ziet voorbijtrekken.
En deze manier is een essentieel bestanddeel der zeer eigen techniek van deze hele
vertelling. Want ook verder is er, aldoor en telkens, dat meedoen van het spel van
het hem beschijnend zonnelicht, verkruipend, met het vorderen van zijn volgende
herinneringen en zelfbespiegelingen, naar gelang schijnsel en schaduw gewijzigd
vallen. In dit zeldzaam-knap aangebracht, intiem samenspel van het lichteffect met
de retrospectieve mijmeringen van Maurisken over zijn leven, moet men geen
opzettelijke allegorie zoeken, maar slechts het plastisch in de natuurverschijning
gesuggereerde en onderlijnde parallelle voortschrijden van het gebeuren in twee
tijden. In den tijd dat het overdachte eens plaats greep, en in het nu, waarin het, door
die herbelevende overdenking zelf, wordt vastgeknoopt. Aldus zijn dan heden en
verleden met subtiel raffinement verbonden, zodanig dat het ijle kleur- en schaduwspel
van het eerste telkens even - rustgevend, verkwikkend, dichterlijk, en door de
herhaling als het ware rhythmerend - de onverbiddelijk gespannen strakheid van het
laatste verbreekt.
Die wisselwerking, als van strophe en referein in een gedicht, weeft een elegant
en gevoelig, vluchtig en los kantsluier-pa-
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troon over de naakte mensentragiek van het innig pessimistische verhaal heen. De
directheid van het relaas - iets dat Toussaint altijd geschuwd heeft en thans, als
gezegd, voor het eerst in die mate aangedurfd - wordt daarmee gedempt en verzacht
op een zeer intelligenten en vindingrijken trant, welke haar toch handhaaft.
Ten voeten uit leren wij in dit prachtige proza een mens kennen, zo waarachtig en
levend verbeeld, dat de gedachte aan een uitzonderingsnatuur niet eens opkomt. De
eenheid van het levensgevoel maakt de menselijke karakterverschillen onwezenlijk
en de grens van het pathologische begint eerst waar ons meegevoel niet meer meekan.
Om een woord van den schrijver zelf aan te halen: ‘Want op deze wereld zijn we
niet om over eeuwige waarheden na te denken, doch om in ons hart en in ons vlees
de wet van het leven te ondergaan’.
Dit verhaal werd in den posthumen bundel Zwart en Goud herdrukt, waarin ook
twee andere novellen werden opgenomen. Hiervan gevat Alles is eender, het kortere
verhaal van een zwakzinnig dorpsmeisje dat, verleid, moeder wordt en als ‘zondares
in het deftige dorp’ aanstoot geeft en aanleiding tot hypocriete wraakneming, in enger
bestek alle voortreffelijke eigenschappen van het vorige. Een nacht op expeditie ten
slotte behoort misschien min of meer tot de journalistieke reportage. Maar dan de
litteraire, de grote, de superieure. Dit stuk is ontstaan, naar het grote voorbeeld van
de journalisten Pisuisse en Brusse, die dan ook bij aanvang en slot uitdrukkelijk als
leidslieden worden genoemd. Het is licht, luchtig en charmant.
1936; 1948
F.V. Toussaint van Boelaere, Turren. Kartons voor een tapijtwerk. Antwerpen, De
Sikkel
F.V. Toussaint van Boelaere, De doode die zich niet verhing. Ursa Minor, 1937
F.V. Toussaint van Boelaere, Zwart en Goud, Amsterdam, De Bezige Bij, 1948
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Het groteske als obsessie
Een curieuze en oorspronkelijke geest is zonder twijfel de te Berlijn woonachtige
Nederlandse debutante Til Brugman, die zowel in haar moedertaal als in het Duits
schrijft.
Scheingehacktes en Schaufenster-hypnose zijn twee korte prozastukken van een
zo bizarre fantasie, die niettemin zo kalmweg en nuchter wordt voorgedragen, dat
men haast zichtbaar boven een pratenden mond, die maar voortspreekt, twee
hooggetrokken wenkbrauwen in een kalm voorhoofd ontwaart, welke de aandacht
bij het gesprokene vasthouden en in den zin van het bizarre verhaal doen glijden.
De beide stukken hebben een onmiskenbaren humor, ook een bekoorlijken
taalhumor, die wel merkwaardig is voor deze in het Duits schrijvende Nederlandse
vrouw, maar de grappigheid van de verhalen heeft iets benauwends, maakt
achterdochtig tot het verhaal ten einde is, om dan ineens weer voluit humor te worden.
In dezen stijl, van een verhaal als Schaufenster, dat de obsessie van een
kleptomanischen man, die zichzelf steeds maar kalm en met nadruk verzekert niet
afwijkend te zijn, tot onderwerp heeft, zit de humor verward. Er is niet veel uitweg
voor, de humor van den stijl brengt af en toe verademing, maar het geheel is
benauwend en het wordt door die gevangen gehouden grappigheid eigenlijk nog
benauwender. Deze man komt op een goeden dag in een grote stad aan met de
bedoeling om een van de vele facetten van het leven van die stad te leren kennen.
Als door een onzichtbare hand geleid komt hij tegenover een etalage te staan, welke
geheel vol is met kunstig op elkaar gestapelde blauw geëmailleerde melkkokers.
Onderaan grote melkkokers, doch dan naar boven toe steeds kleinere kokers, die
tenslotte ergens in den achtergrond weer met elkaar verbonden zijn, zodat het geheel
een poort vormt. De man raakt onder den ban van deze serie. In deze hypnose begrijpt
hij met geen mogelijkheid meer hoe hij zo lang zonder die melkkokers geleefd kan
hebben, ja, hij vraagt zich zelfs af, of er zonder de vervulling van deze melkkokers
wel een leven denkbaar is, om vervolgens met angst aan alle Chinezen te denken,
die ergens heel ver, zonder melkkoker op het een of andere dorp toelopen. Alle
melkkokers worden gekocht - zij worden gevolgd door grote voorwerpen en kleine
voorwerpen, doch van alles een serie, tot het huis van den man de triomf van de serie
geworden is en hij
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geen mogelijkheid en geen uitweg meer heeft om nog meer te kopen en er een
wanhoop komt, die eerst tot ruilen leidt, dan tot het stelen van steeds kleinere
voorwerpen en tenslotte naar een psychiatrische inrichting.
Men zou parallellen kunnen trekken naar Maurits Dekker, doch dit verhaal van
Til Brugman is zo veel koeler, van een weidse koelheid, en toch eigenlijk van een
zo dwazen humor, dat toch weer geen vergelijking mogelijk is. Het is een zeer
merkwaardige geest, die dit verhaal geschreven heeft, omdat het in iederen regel een
voornaamheid heeft, welke zo vreemd afsteekt bij de haastigheid waarin het verhaal
gedicht is.
Die haastigheid is ook een kenmerk van het eerste stuk, Scheingehacktes. Dit
beschrijft hoe de mensen van vegetarisme tot een gesublimeerd vegetarisme geraken.
Een strijd tegen het vlees, waarin tenslotte de bacteriën bescherming gaan genieten
en waar in het uitbannen van het vleeselijke tenslotte de kleinste geluiden lijfelijke
aanvallen gaan worden. Eindelijk komt de mens dan tot de herontdekking van het
bloed en er komt een soort zondeval uit het vegetarisme, waarin iedereen opeet wat
hij kan bemachtigen en het vreselijkste kannibalisme hoogtij viert.
Dit verhaal doet denken aan den bundel Verhalen van Belcampo, doch ook hier
is het weer de merkwaardige helderheid en bovenal de humor, die al heel sterk is,
welke deze vergelijking slechts ten dele doet opgaan. De verhalen van Belcampo
hadden iets ziekelijks, iets klams. Doch, hoe vreemd ook de fantasie van de beide
verhalen van Til Brugman is, ziekelijkheid zal men er niet in vinden. Zij zijn helder
en in den stijl ligt tenslotte nog een rijpheid, welke het den lezer niet mogelijk maakt
tot een vluchtige realisering te komen, doch die hem dwingt, aandachtig en toegewijd
te lezen.
1936
Til Brugman, Scheingehacktes. Mit Zeichnungen von Hannah Hoech. Verlag Die
Rabenpresse, 1935
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Een dichter van 't Fonteintje
Reimond Herreman behoort tot de groep, welke men genoemd heeft: de dichters van
het Fonteintje. Met Maurice Roelants, Richard Minne, Karel Leroux, maakte hij daar
de kern van uit. In het in 1921 te Brussel opgerichte tijdschriftje 't Fonteintje schreven
bovendien o.a. nog Raymond Brulez, Joris Vriamont en Urbain van de Voorde. Maar
de vier eerstgenoemden werden toch in het bijzonder met dien naam aangeduid.
Over het karakter van deze groep wil ik hier niet in uitvoerige uiteenzettingen
treden. Zij was tot op zekere hoogte te beschouwen als een - wat de verstechniek
betreft - traditionalistisch en Frans georiënteerde reactie op de - technisch alweer Duits en expressionnistisch gerichte stromingen, welke toen, in de school van Wies
Moens bovenal, de Vlaamse poëzie overheersten. Ook theoretisch en met name in
artikelen van Reimond Herreman heeft de groep zich tegen de stuurloze modernisten
gekeerd. Jan van Nijlen heeft in 1924 een bloemlezing uit hun verzen uitgegeven,
getiteld De Dichters van Het Fonteintje. Gelijk zovele tijdelijke coalities in de
litteratuur is, met het verdwijnen van het kleine tijdschrift, deze kring, nadat hij zijn
taak in het algemene bestel der Vlaamse letteren had vervuld, ontbonden.
Maurice Roelants is een zwager van wijlen Karel van de Woestijne. Dat de
genoemde jonge dichters dezen laatste met bewonderende geestdrift als groten
voorganger begroetten en hem, zij het in gepaste mate en niet steeds geheel bewust,
volgden, spreekt vanzelf. Wij zullen hier niet nagaan hoe Reimond Herreman
niettemin, in zijn vroeger werk (ik noem slechts Pimpels de Zon, 1924), erin is
geslaagd toch een geheel eigen gestalte te handhaven, ironisch en speels, licht en
grillig. In die publicaties was het duidelijk dat 't Fonteintje, behalve in Van de
Woestijne, ook in de dichters der Franse fantaisistische school, als Pierre Jean Toulet,
zijn meesters had gezien. In Het Helder Gelaat echter heeft Herreman thans een naar
geest en vormgeving in goeden zin meer klassieken (niet: classicistischen) kant van
zijn wezen naar voren gebracht, welke weder nader staat bij Karel van de Woestijne.
In het bijzonder blijkt dat door twee eigenschappen, zijn sensualiteit en zijn
intellectualisme, welke ook hier, door en in de erkenning-zelf van hun tweespalt,
veelal tot één heidens levensgevoel verenigd zijn. Een derde element van Van de
Woestijne, de - bij hem meer problematische - katholieke wereldbeschou-
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wing waarin het mystiek gevoel zich uitspreekt en het denken zich vertolkt, ontbreekt
bij Herreman.
Ook hierin is deze duidelijk van een jongere generatie, dat de barok overdadige,
rijk en sierlijk vonkelende woordpracht, welke vooral voor den jongen Van de
Woestijne kenschetsend was, bij hem ontbreekt. Deze laatste meester overigens is
zozeer met zijn tijd meegegaan, dat in zijn laatste bundels uiterste soberheid vaak
dien rijkdom verving; daarbij deed hij zelfs modernistischer factoren meewerken,
dan men waarschijnlijk ooit bij den jongere zal vinden. Dat is ook te begrijpen. De
gezonde evenwichtigheid van Herreman heeft de fin de siècle decadentie van Van
de Woestijne nooit in zich gehad, en daardoor ook niet diens neiging bespeurd, zich
te vernieuwen in het experimentele. Men gevoelt inmiddels, dat beiden een
renaissancistischen inslag gemeen hebben; wie van Herreman den aanvangsregel
leest van Dageraad:
Apolloon, klaarte, en gij, Dionysos, vergeten,

denkt onwillekeurig aan den aanhef van het bekende sonnet van Jan van der Noot:
Apollo klaar! zoo gij op de reviere
Van Xanthes zongt...

Ook in technische details is soms de ascendentie van Karel van de Woestijne te
gevoelen. Zo b.v. in den rhythmischen omslag van de eerste (en ook van de tweede)
strophe van Wankelmoed:
Ik heb te hoog mijn lied gestemd,
want reeds was elke vreugd getemd
nog vóór de zang begonnen.

Typisch Woestijne-achtig zijn ook wendingen als deze, in het mooie Vaarwel aan
de jeugd:
...ik was 't gedicht en die het las;
ik was de mond die dronk, en 't licht dat werd gedronken
Ik was mijn oorsprong en mijn doel...

De kleine metrische onregelmatigheden, welke men ondanks den klassieken vorm
hier en daar in de eerste gedichten van den bundel aantreft, blijven verderop
achterwege. Ook naar den inhoud komt daarin een ontwikkeling. Deze uit zich niet
in een streng doordacht verband, gelijk de afzonderlijke gedichten van Verwey tot
één ononderbroken geheel bedoelt te maken,
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maar de opzet, een zekere evolutie uit te beelden, is toch wel te onderkennen. De
eerste afdeling, Het stomme verlangen, brengt met de wilde geslingerdheid der jeugd
- hoe voortreffelijk koel, in al haar romantiek, hier doorschouwd en daarmee
overwonnen! - een schier pantheïstischen levenshonger, vol individualistisch zelfbesef,
tot uiting. ‘Ergens’, heet het in Verlangen zonder naam,
Ergens zijn voor mijn komst twee armen uitgespreid:
als ik mij hijgend in dien schoot heb neergevleid
zal hij van aarde en hemel, zon en sterren wegen!

Het moet niet ‘neergevleid’ maar ‘neergevlijd’ zijn, de dichter vergeve deze
schoolmeestersopmerking.
In het nu volgende Een naam is de jeugdige leefdrift reeds concreter gericht:
't verlangen kreeg een naam, dien ik nog aarzlend spel;
op al zijn letters speel ik het verborgen spel
waarin de vreugde lokt en alle smarten dreigen.

De dichter moge hier nog aarzlend spellen, het gaat al beter dan in de vorige aanhaling.
Een bewuster levenshouding van den gerijpteren geest verbeeldt de tweede afdeling,
samengevat onder den naam De onverhoedsche luister. In gedichten als De Vrouwen
en De Dronkenschap spreekt een edel epicurisme dat, zonder grove genotzucht, maar
van een zeer aardse sensiviteit doortogen, moedig en mannelijk ja zegt tegen het
leven. Doch dit niet samen in het koor der luiden en dommen. Integendeel: deze
kracht is uit lijden gepuurd. Een wijs en sceptisch maatgevoel betoomt dezen Latijns
geschoolden geest en behoedt hem ervoor, op te gaan in excessen. Herreman is de
dichter die alle dingen proeft en beproeft, ze keurt en ervaart, en ze noch verwerpt
noch ook blijvend zich eraan verliest. Hij haalt er slechts de essentie uit, scherp
bewust blijvend van het vergankelijk en tijdelijk karakter onzer diepste ogenblikken,
en van hun waarde juist hierdoor. Daarom zullen zij ook niet
den geest beneevlen, die de grens der vreugde kent.

In Verloochening erkent hij de negatieve uitkomst van het leven in prachtige
doorzielde strophen gelijk deze:
Laat gaan de dag, ik ben van hoop en wanhoop dwars;
geen zalvend water komt mijn oog als vroeger klaren,
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't gebaar der vaadren is versteend in mijn gebaren,
ik ben vóór 't eind doorwond gelijk een boom vol hars.

Maar die uitkomst aanvaardt hij toch ook weer als positief. Zo in het melodieuze De
geur van verre rozen:
Zoo is het goed, zoo moet het zijn,
van elk geluk een zachte schijn,
een geur van verre rozen;
ik heb mijn heil aan menig hart
in vreugde weemoed, vreugde in smart
gezocht, en niets gekozen.

De derde en laatste afdeling, Het helder gelaat, toont ons dan den dichter verzoend
met zijn aardse lot, na alle bewogenheden uiteindelijken vrede vindend in zijn aardse
metgezel:
maar 'k lig nu vreedzaam in uw heldre zorg gemeerd.
het leven van ons leven is uit u geput
gij zijt het water dat ik niet verleer te drinken.
(De Haven)

Evenals in Les Heures du Soir van Emile Verhaeren zijn hier huiselijk geluk en
echtelijke liefde op aangrijpende wijze bezongen, sentimenten welke als bron van
inspiratie zo hoogst zelden tot poëzie doorbreken en daardoor hier des te treffender.
Als natuurlijke conclusie brengt deze staat echter mede een Vaarwel aan de poëzie,
welks laatste twee strophen luiden:
Ik voel hoe 't oude lied die stille glorie derft,
en nu 'k van allen spijt en hunkren ben ontheven,
zal ik mijn nieuw geluk geen ijdle namen geven
opdat zijn preveling niet aan mijn lippen sterft.
Ik ben als een ontwaakt uit diepe duisternis
die al zijn droomen groet als scheidende gezellen,
en in zijn hart een woordeloos gedicht voelt wellen
waarvan de stilte zelfde stem en luister is.

Tot hoe volkomen zuiverheid zijn deze schone verzen gekomen. De psychologische
ontwikkeling, welke Reimond Herreman heeft doorgemaakt, heeft mede zijn
dichterschap naar haar hoogtepunt gevoerd.
1936
Reimond Herreman, Het helder Gelaat. Reeks ‘Jonge Schrijvers uit België’. Brussel,
1935
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Programmatische humor
Geen gelegenheidsphrasen passen bij het schrijven over een man, die zozeer buiten
het gewone kader valt, die zozeer in zijn eigen leven wegen ter zijde van de
gebruikelijke is gegaan als J. Greshoff. Reeds de omstandigheid dat hij zich in 1938
in Zuid-Afrika vestigde en met kleine onderbrekingen daar is blijven wonen, bewijst
dat hij aan den persoonlijken omgang, die in het litteraire leven van ons kleine land
een zo gewichtige rol speelt, geen deel heeft. Toch is hij ook van den vreemde uit
onze litteratuur met hartelijke belangstelling blijven volgen en met juist dien afstand
tussen zich en haar, welke voor iemand die zo persoonlijk reageert en vaak op grond
van zulke strikt persoonlijke reacties tot oordelen komt, alleen maar heilzaam is.
Dit subjectivisme heeft hij overigens nooit trachten te verhelen. Integendeel, hij
maakte er een programmapunt van en zelfs een panache. Geen wonder bij iemand
als Greshoff, die immers door zijn poëzie en zijn invloed een van de steunpilaren
was van het tijdschrift Forum, dat de onthulling van de persoonlijkheid in het werk,
en dit op regelrechte wijze, als een van de belangrijkste geneesmethoden voor de
toenmalige Nederlandse litteratuur beschouwde.
Het proza van Greshoff is steeds prikkelend door zijn onberekenbaarheid. Het is
grillig, soms treiterend, dikwijls geestig; het is conformistisch en nonconformistisch,
beurtelings en tegelijk, al naar gelang het standpunt waaruit men het bekijkt. Zelden
‘diep’ of oorspronkelijk, maar verkwikkend ondeftig, boeit het vaak door den
paradoxalen vorm, de ongegeneerde zegswijze, de snelle wendingen, de
contrastwerkingen en niet het minst door de rustig beleden vooroordelen.
Greshoff's deugden en gebreken komen misschien niet slecht tot uiting in zijn
verzameling van onbestelbare brieven: Rebuten. Zij zijn, - in den vorm meest van
badinerende terechtwijzingen, - spottende aanvallen op allerlei heilige huisjes of
conventionele phrases, op tal van gevestigde opvattingen. Soms is een actuele
gebeurtenis, soms een algemeeningang vindend denkbeeld de aanleiding; ook wel
eens de enkele luim van den auteur.
Greshoffkan schrijven. Hij kan uitstekend schrijven. Zijn schrijftrant is levendig,
direct, soepel, beweeglijk, vol verrassende wendingen, nooit zwaar, nooit onhandig
of ondoorzichtig. Toch moet het hem, dunkt mij, niet aangenaam zijn, dat de eerste
lof,
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dien men voor dit boek vindt, op de schrijfwijze betrekking heeft. Hij, die in zijn
critisch en journalistiek werk evenzeer als in de practijk van zijn andere geschriften
in poëzie en proza de schoonheid, het aesthetische, steeds heeft verworpen voor, of
op zijn hoogst vereenzelvigd met de onmiddellijke uitstorting van de persoonlijkheid,
heeft er recht op, in de eerste plaats niet naar den vorm van zijn werk, maar naar de
persoonlijkheid die zich erin uit, te worden beoordeeld.
In strijd met zijn gehele streven demonstreert echter weer de verzameling Rebuten
dat beide, de vormkant van het werk, en de persoonlijkheid, onscheidbaar zijn. In
dit werk boeit ontegenzeglijk de wijze van meedeling meer dan het meegedeelde.
Of beter gezegd: het meegedeelde boeit, omdat het met zoveel geest, vuur, overtuiging,
precisie, kantigheid wordt gezegd. Zo luchtig, zo vrijmoedig, zo tartend, zo satyrisch.
En in zover vindt men in deze brieven een bevestiging van des schrijvers
persoonlijkheidstheorie, welke ook het hoofdbeginsel van Forum is geweest. Hier
treft ons de persoonlijkheid, niet zozeer om hetgeen zij zegt - want dat is in den grond
zo persoonlijk, zo origineel niet - dan wel om den zeer persoonlijken toon waarop
zij dat zegt. Waarbij dus de oude, miskende waarheid van de eenheid van vorm en
inhoud weder bevestigd wordt.
Veel zwaarwichtige, rechtzinnige en deftige lieden zullen zich ergeren - en dit is
dan ook de bedoeling van den auteur - aan de paradoxale overdrijvingen, waarmede
Greshoff in deze, onbestelbare (want uiteraard voor wien de schoen past onwelkome)
brieven eerbare zekerheden in haar tegendeel doet omslaan en zodoende ad absurdum
voert; ingeburgerde dwaasheden aan de kaak stelt door er grijnzend haar even dwaze
tegendelen aan te substitueren; de gedachteloos algemeen overgenomen gangbare
opvattingen in haar ongerijmdheid laat zien, door volgens het goed recht van zijn
eigen temperament de even ongefundeerde, even willekeurige, maar niets
willekeuriger tegenovergestelde opvattingen, welke hem nader staan, te verdedigen.
En dit met den brutalen, ongegeneerden humor van wie geen lust heeft de phraseologie
der voor den schijn levende napraters te ontzien; voor de juistheid of evenwaardigheid
van een omgekeerde redenering wil hij den lezer winnen door hem uitdagend te
prikkelen met zijn, Greshoff's particuliere voorkeuren en hobby's.
Dat de hier met zelfingenomen bravoure en sarcasme ontwikkelde gedachten
intussen ondiep en onoorspronkelijk blijven zal
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na het voorafgaande niemand verbazen. Deze meningen zijn zo emotief ontstaan,
omdat ze slechts strijdmiddel zijn en, als gezegd, onmiddellijke
persoonlijkheidsuitstorting. Het zijn bestanddelen van een polemische, strijdlustige
zelf bevestiging, de affirmatie van des auteurs eigen ik tegenover wat hij voor
domheid, achterlijkheid, dwaling, hypocrisie en snobisme houdt. Nergens echter zijn
ze resultaat van rustig overschouwen en van onbaatzuchtig, - dus niet als argument
in den aanval - zoeken naar een waarheid, (zelfs met het sceptisch inzicht dat deze
betrekkelijk zou moeten blijven).
Voor het overige, bij alle waardering, irriteert mij de afgerondheid van dit geschrift.
Ironie is er het alles doortrekkende hoofdelement, en ironie moet men bij kleine
beetjes geserveerd krijgen. Niet zoveel tegelijk. Verspreid, zijn deze stukken stellig
genietbaarder dan gebundeld, en ik zou den lezer raden ze bij tussenpozen te
savoureren en niet zo achter elkaar. Dat is ‘des Guten zuviel’.
Het genre is toch al gevaarlijk. Het is geheel een kwestie van maatgevoel en goeden
smaak, hoe ver men daarbij kan gaan, en vooral doorgaan. Daarom is het, reeds
binnen de grens van één enkele van deze boutades, rijkelijk veel opeens, wat men
hier aan ironie krijgt, en soms meer dan zij verdraagt. Zeer zeker meer, wanneer men
de veertien stukken tezamen beschouwt, zoals deze bundel ze verenigt. Iets zo
vlinderlichts als ironie verdraagt zulk een quantiteit niet. Zij leeft en glanst eerst,
wanneer zij, onbedacht, onvooropgezet, spontaan ontstaat en terloops (‘nebenbei’,
‘en passant’) gezegd wordt, in een gesprek, zonder nadruk, een tintelend, vonkelend,
flonkerend, kort ogenblik, - éven... voorbij! Zó weer gedoofd, Een ironische
opmerking op schrift stellen betekent eigenlijk reeds haar (Hollands) verzwaren.
Doch met ironie (welke immers het best ‘du tic au tac’ in een mondelinge repliek tot
haar recht komt) een tweehonderd bladzijden vullen - ziet, dat is enigszins agacerend.
Dat is iets als gereglementeerde speelsheid, programmatische humor,
langs-zijn-neus-weg koorzingen, improviseren volgens het lesrooster...
De fijnste ironie, die wij in ons land gekend hebben, was te vinden in de
journalistieke artikelen van Frans Coenen. Doch dat zijn eendagsvliegen geweest,
en bovendien maar heel korte stukjes. Die zou men dolgraag nog eens overlezen het zijn ware stijljuweeltjes, en ze kwamen uit een door niets te imponeren,
vlijmscherp intellect; - maar zoek dat nu nog maar eens
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uit, in die oude jaargangen van De Groene! Vermoedelijk zouden deze kleine stukken,
in een bloemlezing, niet zozeer het bezwaar opleveren dat ik hierboven tegen Rebuten
heb ontwikkeld. Dat komt, omdat de ironie van Frans Coenen (evenals die van De
Gourmont, die zijn artikelen wèl bundelde) juist nergens egocentrisch is, nergens op
den particulieren kant der eigen persoonlijkheid wijst of, gelijk steeds bij Greshoff
het geval is, in ongetransponeerde ik-drift bovenal, in wezen, van de betrekkingpn
van de samenleving en van andere individuen tot die persoonlijkheid uitgaat. Coenen
heeft evenveel gerechtvaardigde critiek op de wereld en der mensen zotheid als de
schrijver van Rebuten. Beider ironie is intelligent. Maar bij Coenen is het om
toestanden, mensen, denkbeelden te doen. Bij Greshoff, wáár hij ook over schrijft,
is het altijd (of hoort men altijd achter alles): ik... ik... ik... ik... ik.!
Wij blijven genieten van zijn voortreffelijk geschreven brieven (mits we er weinig
tegelijk van lezen, zie boven!); en zeker in ons overmatig ernstig doend litterair
wereldje doet zijn verschijning fris aan. Maar hij opent ons geen enkel werkelijk
nieuw of oorspronkelijk inzicht, en daarom zijn we van deze Rebuten spoedig
vermoeid. Duizendmaal brillanter van geest zijn in dit genre de ironische paradoxen
en boutades van Anton Kuh in Von Goethe Abwaerts. Die zegt daarin overigens
enkele zo rake venijnigheden, dat wij Greshoff voldoende gevoel voor humor
toeschrijven, zo we ze op hem en zijn laatste boek toepassen: ‘De (...)
terug-ontwikkeling van gemeenplaats tot paradox.’ ‘De kunst met weinig woorden
weinig te zeggen.’ ‘De waarheid als paradox uit te spreken, is in een puriteins land
minder een teken van geest dan van lafheid.’ ‘(...) gaat uitsluitend met zichzelf om
door een Fransen tolk. Hij zou zich bij nadere intimiteit tot een naar binnen gekeerd
leven kunnen laten meeslepen.’ ‘(...) de encyclopedist der randnotitie.’ ‘(...) Een
mens, die tijd heeft, in het koffiehuis er over na te denken, wat de anderen buiten
niet beleven.’ ‘Slechts die aphorismen zijn van belang, welke een gezicht, niet die
welke een toon met elkaar verbindt.’
In de laatste opmerking is een bezwaar geformuleerd, dat ten volle op Rebuten,
niet echter in het algemeen op Greshoff toepasselijk is. Ik zou immers niet gaarne
beweren, dat deze geen ‘gezicht’, anders gezegd eigen persoonlijkheid bezit. In dit
boek blijkt echter dat hij te angstvallig, te systematisch, te veel en te aanhoudend
zijn aandacht op deze persoonlijkheid gericht
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houdt. Niet alleen belemmert hij zodoende haar rustige, gezonde, normale
ontwikkeling, maar hij komt er ook niet aan toe, wezenlijk in iets buiten haar door
te dringen. Zijn groot talent als dichter en prozaschrijver, waaraan wij reeds zoveel
danken, wijst hem echter meestal wel den goeden weg.
1936; 1948
J. Greshoff, Rebuten. 's-Gravenhage, Folemprise, 1936

Burgers in Nood
Burgers in Nood is misschien niet een ten volle of in elk opzicht geslaagd boek, maar
het is toch een boek van grote allure.
De economische en maatschappelijke depressie, gelijk deze tot uiting komt in het
leven der talloze werklozen in een grote stad in ons land, en de velerlei vraagstukken
welke voor de denkenden en de half of niet denkenden onder hen met die crisis direct
en indirect samenhangen, zijn het onderwerp van dezen roman. Psychologische,
sociale, morele, religieuze vraagstukken. Theoretisch worden ze nergens behandeld:
men ziet ze als levende werkelijkheden, deze problemen, waarmede de grote, sombere
schare, elk uur van dag en nacht, als met een noodlottig dreigend monster lijf aan
lijf te worstelen heeft. Van die werklozen uit, en in dit opzicht met opmerkelijke
deskundigheid, is dit actuele boek geschreven, maar, bij alle meegevoel, zonder
sentimentaliteit, zonder hen te idealiseren. Men ziet hen critisch en onpartijdig. Het
strekt den kunstenaar Van Randwijk tot eer, dat tendentieuze eenzijdigheid aan zijn
romandebuut vrijwel vreemd is, al gaat onmiskenbaar zijn hart uit naar de misdeelden,
de honderdduizenden slachtoffers der tijdsomstandigheden, wier lot hij zo goed kent.
Alle karakternuances, alle ethische waarden of defecten vindt men hier gelijkelijk
bij armen en rijken, ongelovigen en gelovigen; ook op de laatstgenoemde groepen
wordt de verwoestende invloed getoond van de kanker der massale werkloosheid,
welke de wortels der samenleving aanvreet.
H.M. van Randwijk heeft van een moeilijk gegeven, te moeilijker, artistiek gezien,
omdat het ons allen nog zo na staat, een belangwekkend werk gemaakt. Een werk
evenwel, dat - maar daar is het een debuut voor - stellig feilen en zwakheden vertoont,
en waartegen allerlei detailbezwaren zijn aan te voeren.
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‘k Zal de stumperd een bakkie brengen, denkt ze, terwijl ze haar moederlijk gevoel
straft met een binnensmondsche verwensching’, is als formulering al heel ongelukkig
en als psychologische waarneming onjuist. De stijl van den roman is, althans in den
aanvang, vrij onverzorgd. Wanneer we lezen ‘De gemakkelijkheid waarmee de zon
elke morgen de nevels doorbreekt, stralend omhoog stijgt en verheerlijkt ondergaat
heeft de verwondering der menschen verhevigd tot een uitgelaten blijdschap’, dan
behoeven we niet te aarzelen een dergelijke schrijfwijze pure ‘Kitsch’ te noemen.
Ook zijn er tal van kleine slordigheden, zo b.v. blz. 30 ‘dwarskijker’ voor
‘zwartkijker’, of: ‘Er worden straten gebarricadeerd en uit de ramen geschoten.’ En
wat zegt men van dit brokje gesprek tussen een kantoorbediende en een werkloos
chauffeur: ‘Je hebt zooveel gezegd vanavond, Willem, wat moet ik daar mee, is dat
nou genoeg zoo, Willem?... Is er dan geen goedheid meer, Willem?... Modder...
modder... dat is toch alles niet? treuzelt hij bij het afscheid’. Dit klinkt, nog afgezien
van de stylistisch monstrueuze constructie aan het slot, volkomen onecht voor wie
naar een menselijke stem kan luisteren; en helemaal munten de dialogen in dezen
roman niet uit door natuurlijkheid. Maar de lezer mene niet, dat fouten als deze ook
fouten in de psychologie zijn: het betreft slechts een technische onhandigheid in het
schrijven, en Van Randwijk heeft juist een zeer zuiveren kijk op het zieleleven der
werkloze arbeiders, waarmede hij zeer vertrouwd blijkt.
Men make nu echter uit deze voorbeelden niet op, dat hier niet ook treffende en
rake notities tegenover staan. Zo dit zinnetje over een stervende arbeidersvrouw:
‘Een gepeesde houterige hals staat boven het boordje, roerloos, maar langs de
kanteling van de kaken klopt het als een keeltje van een gevangen vogel’. Over het
algemeen is het opmerkelijk, hoezeer gaandeweg de schrijftrant, naarmate men in
het boek vordert, erop vooruitgaat: het is alsof de auteur al doende het métier geleerd
heeft, en men gevoelt hoe langer hoe minder bedenkingen opkomen. Na ongeveer
het vierde gedeelte van den roman gelezen te hebben, komt men aan de volgende
passage: ‘Het ontslag van een chauffeurtje is niet alles wat er op de wereld gebeurt.
Dezelfde dag dat Willem Verdoorn om werk vraagt houdt Hitler een vredelievende
redevoering en wint Pijnenburg de zesdaagsche. Men moet de dingen uit elkaar weten
te houden en iedere gebeurtenis de waarde geven die haar toekomt. In Frankrijk wor-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

226
den de oplichterijen steeds geraffineerder; het rose papier van de “Voix du Peuple”
is een blos van schaamte. Rond de Stille Oceaan stijgt de spanning. In Holland wordt
ergens een chauffeurtje ontslagen. Wat een verschil. In de tijd dat vader en moeder
Verdoorn de geboorte van hun zoon Willem meldden, sliepen de menschen niet als
de buurvrouw kiespijn had. Nu steken zwartoogige communisten de kerken van
Sevilla in brand en de torenspitsen in Holland schijnen te trillen van de hitte. We
zien verder dan gister. Alles is belangrijk, maar het een valt meer op dan het ander.
Tusschen de Japansche kruisers en de skyscrapers van Amerika waaien de smeekende
armen van Willem Verdoorn als grassprietjes, twee wuivende palmboompjes op een
verlaten rif. Het is bijna verkwikkend en lieftallig! Maar dat is nog overdreven! Wie
Willem Verdoorn zoeken wil, moet hem als een vlooi (sic) van een hondenrug
snuffelen. Ergens tusschen kanarievogeltjes en hygiënische apparaten smeekt hij:
B.z.a. Bekwaam Chauffeur, P.G., v.g.g.v. - 't Is om je dood te lachen, zou Frans
Lemmen zeggen, maar die leest tegenwoordig geen krant meer.’ In een fragment als
dit bespeurt men ongetwijfeld een gevoel voor de veelvormigheid van het moderne
leven. Maar deze weergeving, niet verantwoord doordat ze niet uit noodzakelijke
factoren zorgvuldig is opgebouwd, suggereert dat gevoel nog niet verdiept. Deze
wijze van het neven elkander schikken der simultane feiten is, zo ze niet is doortrild
van innerlijke spanning of verstrakt tot een machtige samenvatting, reeds lang ‘vieux
jeu’ geworden, een afgezaagd procédé dat geen indruk meer maakt. Doch de passages,
vergelijkbaar met deze, worden eveneens verderop in het boek veel beter, doordat
de samenstellende bestanddelen ervan zorgvuldiger in hun verband zijn gezet.
Zeer merkwaardig is in dezen roman de behandeling van het religieuze probleem,
dat in het totale beloop van het verhaal telkens blijkt het eigenlijke kernconflict voor
den hoofdpersoon te zijn. Men bemerkt dat voor den christelijken schrijver Van
Randwijk, gewend in theologische begrippen en in de terminologie der kerkelijke
tegenstellingen te denken, de geloofskwestie niet in de laatste plaats zich in den vorm
van een vraagstuk voordoet. Daardoor is het misschien, dat de innerlijke crisis, en
haar oplossing, bij Willem Verdoorn niet bovenal den lezer kenbaar worden als de
aanwezigheid zelf van een religieus besef, dit wonderlijke, mystieke sentiment dat,
gelijk in een droomflits, de dingen alle in een nieuw licht zet; dat, gelijk in

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

227
de vreemde helderheid vlak voor het inslapen of na het ontwaken, één ogenblik alles
van leven en wereld als doorschijnend lijkt te maken. Het zijn nog maar schaarse
woorden, welke dit besef vindt om zich te uiten, en ze worden slechts door de grootste
schrijvers gevonden of althans vastgelegd. Daarbij blijft dan alle beschouwelijkheid
omtrènt God, ja, vaak zelfs dit woord zelf, achterwege.
Hier raak ik aan een hoofdfout van dit boek: het is niet direct genoeg, het leunt
teveel op de stemmingrijke en habiel gecombineerde documentaire, uiterlijke
waarnemingen. Het arrangeert, rangschikt, schildert, verhaalt, betoogt, verklaart, o
zeker, met talent en kijk dit alles, en niet zonder levendigheid, meegevoel,
opstandigheid, sarcasme, bitterheid, warmte en menselijkheid. Alles goed en wel,
maar het openbáárt niet. Die onweerlegbaar overtuigende, volkomen dwingende,
plotselinge afglanzen van onvergetelijke, steeds weer nieuwe en vernieuwende
vermogens die alle grote kunst - ach neen, eigenlijk alle waarachtige kunst eigen
zijn, ontbreken er veelal te zeer aan om het dat revelerend karakter te geven. Hoe
verdienstelijk het ook overigens alleszins zij.
Maar dat neemt niet weg, dat Burgers in Nood in zijn geheel een indrukwekkend
boek is geworden. Bijzonder pakkend en goed geschreven is het 17e hoofdstuk, waar
de angst, in een artistiek en liefdadig milieu van vermogenden, voor het toenemend
oproer buiten op straat is geschilderd. Hier vindt men, gelijk trouwens in de ganse
tweede helft van het boek verspreid, een bittere ironie, een droog sarcasme, welke
sprekender zijn dan betogen. Zonder enige vijandigheid, eerder zelfs met begrijpende
sympathie, wordt hier ironisch de ontoereikendheid in het licht gesteld van een
goedbedoelde philanthropie, zonder voldoende kennis van haar object: de werklozen
en hun verborgen gemoedsleven; een philantropie, alleen begonnen tot bevrediging
van het eigen geweten, herstel van eigen zielerust, doch gespeend van inzicht, kennis
en practijk. Zij zijn voortreffelijk getekend, deze geestelijke dilettanten: de
hulppredikant Herman Braans die later, tot beter begrip gekomen, zichzelf zal
kenschetsen als ‘de hybris van een sociale amateur profeet’, de overgevoelige,
dweepzieke, ‘weltfremde’ vrouw van notaris Bakker, de zelfgenoegzaam burgerlijke
Riegel, organisator van de winkelweek welke aanleiding tot de relletjes was, de
bangelijke Swagerstein, en de ambtenaar der werklozenzorg, een man met ervaring,
moed, edelmoedigheid en socialen zin, de enige kérel
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in dezen kring. Maar ook de arbeidersmilieu's zijn in dit boek zeer nuchter doch zeer
treffend uitgebeeld en, wat een grote verdienste is, zonder de gebruikelijke
overdrijvingen en vertekeningen.
Het is dan ook niet alleen om het onderwerp, dat wij verwachten dat Burgers in
Nood bij een zeer groot publiek de aandacht zal trekken, maar ook wel degelijk om
de wijze van behandeling ervan, langs een kant waarlangs het slechts zelden wordt
aangevat, en met een fairheid die den auteur alle eer aandoet. Hem gun ik gaarne het
succes, dat ik zijn roman-debuut waag te voorspellen, omdat het verdiend zal zijn.
1936
H.M. van Randwijk, Burgers in nood. Nijkerk, G.F. Callenbach

Roman der emigratie
Eizn Mensch fällt aus Deutschland is niet zo maar een emigrantenboek - een boek
van een emigrant, één uit de reeds omvangrijke litteratuur van dien aard, en welke
zo heterogeen is dat de term op zichzelf nog nauwelijks de kwalificatie van een genre
inhoudt. Neen, dit is een boek van de emigratie; het heeft deze zelf, met haar
conflicten, problemen, wezen, tot onderwerp. ‘Mijn vader is voor Duitsland gevallen,
zijn zoon is uit Duitsland gevallen’, heet het op den omslag. Deze val brengt den
jongen auteur tot bezinning op datgene, dat het leven van die emigratie uit nu voor
hem geworden is, in zijn diepste betekenis. Een boek van zelfbezinning dus,
gedeeltelijk journaal, gedeeltelijk in briefvorm, en klaarblijkelijk in hoge mate
autobiografisch.
In den steeds meer mode wordenden vorm van brieven en aantekeningen geeft de
jonge debutant Konrad Merz een levensbeeld dat vooral merkwaardig is omdat de
emigratie hier niet van den negatieven kant alleen, maar vooral van den positieven
kant wordt benaderd: de emigratie als taak; niet enkel als een kwestie van
bestaansmogelijkheid maar als een verantwoording brengende lotsbestemming, welke
den plicht oplegt der individuele zelfvernieuwing. Een boek, dat het
emigratie-vraagstuk nu eens niet bovenal politiek, maar in de eerste plaats menselijk
aanvat; dat nu eens niet, gelijk zoveel emigrantenlitteratuur, geheel van persoonlijke
rancune is doortrokken, maar meer
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de elementen van bewustwording en zelfonderzoek op den voorgrond plaatst.
Nergens tekent zich deze poging duidelijker af dan in de karakterbotsing en de
meningsverschillen tussen den geëmigreerden Dietrich en den anderen emigrant
Winter. Na een vechtpartij en een belangrijk gesprek tussen beiden zegt Winter een
woord van verstrekkende draagkracht, en waarin geheel zijn program (en tevens des
schrijvers opvatting) ten aanzien der emigratie ligt opgesloten. ‘En wat zullen jullie
met Duitsland doen?’, vraagt Dietrich, de man die, hoewel ontgoocheld en nu zelf
ook uitgestoten, nog voor een deel in zijn oude denkwijzen is bevangen gebleven.
En dan antwoordt Winter: ‘Wij zullen over Duitsland zwijgen. Wij zullen het zijn’.
Een waardig woord, dat toch wel ver boven allen uitsluitend politieken wrok uitgaat.
Vooral wanneer men bedenkt dat het geen studeerkamer-programma
vertegenwoordigt, maar in den mond wordt gelegd van een zwoeger die alle bittere
noden der ballingschap aan den lijve smartelijk ervaren heeft: ‘Want wij zijn immers
uitgevallen. Uit de dingen, uit de grenzen, uit de gewoonten’.
Men heeft, omdat het zijn aandacht vooral op de emigratie als zodanig concentreert,
Ein Mensch fällt aus Deutschland terecht vergeleken met den roman Flucht in den
Norden van Klaus Mann. Er is echter ook een groot verschil. Ik voor mij vind den
laatstgenoemden roman geen sympathiek werk, maar erkend moet worden dat Klaus
Mann kan schrijven. En dat is een van de moeilijkste (en voor een... ‘schrijver’ nu
eenmaal onontbeerlijkste) dingen die er zijn. Van den jongen debutant Konrad Merz
nu kan men hetzelfde niet beweren, - ten hoogste, dat hij het wel leren kan. Juist voor
hem als beginneling was het gevaarlijk, dezen zoveel vrijheid latenden en daarom
slechts schijnbaar gemakkelijken, in werkelijkheidjuist moeilijker vorm van de directe
zelfonthulling, in fragmentarische notities, reeds in het begin aan te wenden. Het is
jammer, dat niemand hem anders geraden heeft. Nu behoudt zijn boek veelal iets
vaags, vooral in het eerste hoofdstuk dat nog in Duitsland speelt. Naast Klaus Mann,
die dan echter ook letterkundige antecedenten had, is hij nog zeer onhandig.
Men kan niet meer schrijven; het stijlbederf der jongeren is hemeltergend. Wat
men den nieuwen prozastijl van dezen tijd kan noemen, in zijn beste gedaante, leent
zich helaas al te gemakkelijk tot een dilettantische navolging, welker stumperige
onbekwaamheid voor het gewone publiek niet aanstonds doorzichtig
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is. In vroegere litteratuurperioden was de toen moderne en nieuwe stijl niet zo door
beunhazen of middelmatige auteurs aan te wenden zonder dat dit ook den
ongeoefenden lezer, den leek onmiddellijk duidelijk was. Dat is nu anders.
Deze tegenwoordig zo gewaardeerde schrijfwijze, de directe uitstorting der
persoonlijke bekentenis, de nieuwe zakelijkheid der hijgerig korte zinnetjes, was is soms nòg - een bewonde renswaardig vruchtdragend en nuttig experiment. Zolang
zij n.l. wordt gehanteerd door de grote pionniers - kunstenaars als Walschap,
Bordewijk, e.a. - in hun zuivere worsteling om een waarlijk nieuwe expressie voor
nieuwe concepties.
Die stijl kan ook een weldoende invloed worden geacht naar gelang hij, allengs
algemener doorgedrongen, van de excessen van zijn uiteraard eenzijdig, technisch,
innoverend proefkarakter bij de enkelen teruggekomen, onbewuste toepassing bij de
velen is geworden. Die hebben vanzelf het in de litterairhistorische ontwikkeling
bruikbare eruit behouden, gefixeerd, en voorgoed ingelijfd in hun manier van voelen,
zien, zeggen.
Een gevaar is die schrijftrant echter voor wie, zonder nog voldoende litteraire
gaven of vakkennis, bemerken dat hij hen, in zijn eersten onverzwakten vorm, in
staat stelt, het ‘ook wel te kunnen’ zonder door de mand te vallen. En helaas is hij
in dezen zin beslissend voor een groot deel der vanzelfsprekende, natuurlijke
letterkunde van nu, aldus gelijk de slechte film de gemakzucht van het publiek in de
hand werkend. Vandaar, dat dit zodoende uit gewoonte leert, domweg alles te
discrediteren en te discrimineren, wat als grote of goede litteratuur aan de laatste
mode vooraf- of voorbij gaat, en dat het elken schooljongen tegenwoordig geoorloofd
is, over deze een geringschattenden groten-mond op te zetten.
Behalve dus als waarlijk pionnierswerk, waardoor enkele grootsten, gelijk Jacob
met den engel, om het inderdaad nieuwe worstelen; behalve voorts als schier
onmerkbaar langzamen, natuurlijken groei en wijziging in het algemene
litteratuurbeeld (dat van dit nieuwe vanzelf als blijvend gewin elementen overneemt
en, verwerkt, voortdraagt naar volgende periodes) - behalve als zodanig wijs ik den
voor modern gehouden letterkundigen stijl af. Met hartstocht en overtuiging. Ik doe
dit met te groter vrijheid omdat ik meen voor zijn erkenning, in zijn zuiveren en
oorspronkelijken staat, steeds naar beste krachten gestreden te hebben.
Het zou jammer zijn als de zo waarachtige mens, die Konrad
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Merz in zijn eerste werk blijkt te zijn, niet ook het waarachtig kunstenaarschap
beschouwde als iets, dat iemand misschien wel aanwaait, maar dan bovendien toch
nog veroverd moet worden. Ook wie als artist wordt geboren moet in harden arbeid
het schrijversvak leren - een waarheid die deze auteur bij zijn generatiegenoten niet
zal leren. Door Menno ter Braak is hij critiekloos en mateloos overschat geworden.
Merz lere de zelfbeheersing en het verantwoordelijkheidsgevoel; welke hij blijkens
zijn boek als mens bezit, ook toepassen op de middelen van zijn schrijverschap. Het
telkens midden in een onafgemaakten zin ophouden b.v., om de levendigheid en
natuurlijkheid van zijn aantekeningen te verhogen, doet opzettelijk aan; deze
anakolouthen werken door hun herhaling als een procédé. Gezocht is ook de droom
van Winter aan den wegrand (blz. 112-114), zelfs zo hij, wat niet duidelijk wordt,
als waakfantasie bedoeld mocht zijn. Daarin is niets gezièn; al deze allegorische,
abstracte attributen zijn volkomen gezocht en puur litterair bedenksel. De anecdotische
opmerkingen over de uiterlijkheden van onzen volksaard zijn veelal meer oppervlakkig
dan aardig; en waarom een verdienstelijk boek als dit te ontsieren met een humor
die herhaaldelijk te goedkoop is? (‘Ja mijn kind, hoe kan het me gaan als ik niet gaan
kan!’, zegt de met een gebroken been liggende Winter bijvoorbeeld.) Ook op dit
gebied kan de auteur beter; aardig is menig plastisch trekje. Menig treffend detail
bewijst, dat de jonge schrijver zijn ogen weet te gebruiken; zo reeds op de eerste
bladzijde waar Winter's vriend Heini, kinderlijk, teer en argeloos ligt te slapen,
‘inelkaar getrokken als in den moederbuik’. Of wanneer Winter, na diep ellendig
een trein naar Duitsland nageoogd te hebben, en na tevergeefs op een vrachtje
handbagage van een reiziger gehoopt te hebben om wat te verdienen, met een zwaar
hart heengaat: ‘en ik draag mij uit het station. Dat is mijn bagage’.
Te hopen is, dat Konrad Merz zijn talent tot ontwikkeling zal brengen en zich niet
met een confectie-schrijfwijze tevreden zal stellen. Vooral, omdat zijn debuut, ondanks
de formele tekortkomingen, menselijk belangrijk is om de mentaliteit en
persoonlijkheid. Ook, omdat het een van de heel weinige romans is, tot nu toe, die
het probleem zelf der emigratie diep ernstig onder de ogen zien, niet verblind door
verbittering, maar met imponerende eerlijkheid de positieve waarden erin zoekend.
1936
Konrad Merz, Ein Mensch fällt aus Deutschland. Amsterdam, Querido Verlag, 1936

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

232

Het kameel in de vrouw
Dat een dier associaties wakker roept met - het dierlijke, is een waarheid... als een
koe! Met het menselijke zieleleven samen gevlochten doet zich dat dier(lijke) vooral
in zulke verschijningsvormen voor, als wij, naar gelang van welke zijde men de
psyche zoekt nader te komen (artistiek, ethisch, religieus, wetenschappelijk), ervaren
als ‘demonisch’ of als onbewust. Het is dan ook geen wonder dat de moderne
psycho-analyse, in haar streven zo veel mogelijk, tevoren ongeëxploreerde, lagen
van het onbewuste te belichten en voor het bewustzijn te annexeren, in de daartoe
zorgvuldig en systematisch onderzochte voorstellingswereld van het droomleven
telkens weer tegenover het diersymbool kwam te staan.
Niet alleen in ‘den tuin der dromen’ wandelen of spoken de dieren rond. Ook in
de met den droom verwante domeinen van het archaïsche en het primitieve. Als
symbolische projectie van de onbewuste gevoelsgroepen komt men daar steeds weer
het dier tegen, gelijk niet alleen in tal van geschriften van Freud en Jung en hun
respectieve volgelingen blijkt, maar ook in werken als: James, Varieties of religious
experience; Webster, Primitive societies; Lévy-Bruhl, Fonctions mentales dans les
sociétés inférieures; Thurnwald, Psychologie der primitiven Völker; Prinzhorn,
Bildnerei der Geisteskranken; Du Prel, Magie und Naturwissenschaft; Frobenius,
Paideuma; e.a.
In de kunst, welker diepste ontstaansgrond, welk aandeel rede, geest en intellect
ook in haar mogen hebben, het subliminaire bewustzijn is, vervult het dier dezelfde
symbolische en drift bevrijdende functie als in de in sommige opzichten aan haar
grenzende gebieden van trance-toestand (bewustzijnsvernauwing), mystiek, droom,
en regressie naar het primitief-archaïsche. Een terugkerende figuur is daarbij de
verbinding van dat dierlijke - in den zin dus van onbewuste en (of) demonische - met
de vrouw. Dat is ook verklaarbaar. De vrouw is, oorspronkelijk en in wezen, meer
natuur, instinct, kind, dan de individueel gedifferentieerder, intellectueler reagerende
man. Daarom heeft de beeldende kunst, heeft ook de litteratuur altijd de affiniteit
tussen vrouw en dier doen uitkomen. Wel te verstaan: meest zonder opzet en
bedoeling; en hierdoor te overtuigender. Niet uit theoretische inzichten schept de
kunstenaar zijn beelden en gestalten, maar uit dezelfde ondergrondse bronnen als
het demonische, archaïsche, primitieve, dierlijke en vrouwelijke zelf.
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Een prachtig en onvergetelijk voorbeeld van de identificatie van vrouw en dier in de
litteratuur is een kleine roman van R.A. Garnett, het gave meesterwerkje Lady into
Fox (eerste druk 1922). Hun wezenseenheid komt tot uiting in de plotselinge
gedaanteverwisseling tot vos van een jonge vrouw. In den aanvang behoudt zij veel
van haar menselijke eigenschappen, bovenal de liefde tot haar diep ongelukkigen
man. Maar later wordt de stem van de natuur en haar soortgenoten sterker, en
verwildert zij, tot bij een vossejacht de honden haar verscheuren. De sleutel tot dit
pathetische, diep ontroerende verhaal, waarin het fantastisch element zo weergaloos
in de werkelijkheid is opgenomen als misschien, na Hoffmann, alleen het
kunstenaarschap van een Kafka vermocht, vindt men in een essay van Willy Haas,
opgenomen in diens bundel Das Spiel mit dem Feuer. Zonder Garnett's roman te
kennen verheldert Haas in dit opstel den dieperen zin van Lady into Fox door zijn
ontleding van een oude legende, waarin de vrouw, in een bos door een minnaar
achtervolgd, plotseling in een boom veranderde. Wanneer de man, aldus ongeveer
Haas in zijn conclusie, op jacht is naar de persoonlijkheid der vrouw, wijkt zij terug
naar het enige terrein waar hij haar niet kan volgen, naar het diepste in haar, datgene
waarmede zij wezenlijk één is: de natuur. De overtuigende en indringende wijze
waarop deze metamorphose geanalyseerd wordt, werpt een verrassend nieuw licht
op die, welke de stof van Lady into Fox uitmaakte.
Een ander werk dat treffend de bedoelde eenheid van het dier en het vrouwelijke
uitdrukt, niet symbolisch echter en fantastisch als in het curieuze boek van Garnett
doch geheel in het kader der realiteit, is de mooie roman van Mary Webb: Gone to
Earth. Hij beschrijft het leven van een natuurkind, een zigeunermeisje vol primitieve
gevoelens, dat geheel door één overweldigenden hartstocht wordt beheerst: haar
liefde voor haar tammen vos. Haar huwelijk met den dorpsdominee, haar zo gans
andere liefdesbetrekking tot den bruten kasteelbezitter, worden in hun beloop geheel
door dit machtigste sentiment beheerst, dat ook in letterlijken zin haar noodlot wordt
wanneer zij ten slotte door de stoethonden wordt verscheurd die aanjagen achter den
vos, welke eindelijk uitgeput in haar armen is gesprongen.
Veel minder aangrijpend dan de beide genoemde boeken is de roman van Lord
Berners, en het irrationele fantasie-element in zijn verbeelding is er niet tot een deel
der werkelijkheid gemaakt
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gelijk bij Lady into Fox. Ook is The Camel lang niet zo diepzinnig als het werkje
van Garnett; maar bij het scheppen van litteraire en andere kunst is diepzinnigheid
zeer vaak eerder een belemmering en een nadeel. Minder vast en volgehouden dan
bij Garnett en zelfs dan bij den toch in alleen maar natuurlijkpsychologische
werkelijkheid wortelenden en daarin verantwoorden roman van Mary Webb, is de,
geheel onbedoelde, symboliek van de geallieerdheid van vrouw en dier bij Berners.
Dat zij, zonder enigen dieper gaanden opzet, niettemin zo duidelijk spreekt, pleit
voor de artisticiteit van dit beminnelijke werk. Deze derde bewerking van een relatie
van vrouw tot dier doet weer zien, hoezeer het litteraire kunstgenot erbij wint zo de
lezer tracht zich rekenschap te geven van de onbewuste beweegredenen, welke den
auteur tot een dergelijk motief geleid hebben, gelijk wij hierboven hebben beproefd.
Hij laat op een vroegen wintermorgen en kameel arriveren bij een rustige kleine
dorpspastorie. Tevergeefs doet de dominee nasporingen: er is geen rondreizende
ménagerie of circus in de buurt, de komst van dezen vreemden gast blijft
onopgehelderd. Onopgehelderd blijft ook - dit spel der verbeelding immers zoekt
niet, als Garnett's roman, zoveel mogelijk op den grond ener werkelijkheid te stoelen
- een reeks van zonderlinge gebeurtenissen, waarin de kameel, die Engels verstaat
en van den aanvang af door een fanatieke wederzijdse liefde met de kinderloze
domineesvrouw is verbonden, de hand, of liever den poot blijkt te hebben. Deze
gebeurtenissen, zich voordoend wanneer de niets vermoedende echtgenote van den
dominee toevallig hardop een wens heeft geuit, welken de kameel dan vervult,
vertegenwoordigen duidelijk, van de in het begin hierboven ontwikkelde inzichten
uit, den demonischen factor in deze dierimago. De rust in de pastorie en het dorp
worden erdoor verstoord, en ten slotte het geluk van het echtpaar: den dominee
brengen zij tot moord en zelfmoord, waarna de onthutste vrouw op den rug van den
kameel een onbekende bestemming tegemoet trekt.
Anders dan door Garnett en Haas wordt door Lord Berners dus het symboolmotief
- geenszins, ik herhaal het, als bedoelde allegorie, doch bij analytische beschouwing
- aangewend, niet tot een gedaanteverwisseling maar tot een soort van
persoonsverdubbeling. Die verdubbeling blijft evenwel slechts de ondergrond, welken
men de basis dezer fantasie kan achten: psychologisch is in het boek de kameel geen
hallucinatie van de domi-
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neesvrouw, doch een reëel feit, zij het een fantastisch feit.
Een aanknopingspunt, dat de infantiele regressie naar het onbewuste en essentiële
der vrouw, - den auteur wellicht slechts als beeld en niet als zin en besef ingegeven,
- mag doen vermoeden, geeft vooral één enkele passage: ‘Als meisje was ze altijd
vreemd aangetrokken geweest door het Oosten. Haar vader en moeder hadden het
Verre Oosten gekozen als terrein voor hun zendings-werkzaamheden, en ze had een
groot deel van haar jeugd in het Oosten doorgebracht. Na het overlijden van haar
ouders en haar huwelijk met den eerwaarden Aloysius Hussey had ze zich in Engeland
gevestigd en had een nieuw en zeer verschillend leven aangevangen. Jaren, in het
milieu van de kerkelijke gemeente gesleten, hadden bijna, maar niet geheel, haar
Oosterse herinneringen uitgewist. Zij was nu volmaakt tevreden met haar lot.
Toewijding aan haar echtgenoot en aan haar plichten tegenover de parochie vervulde
haar geest met uitsluiting van al het andere. Niettemin was zij, in haar werkeloze
ogenblikken, geneigd tot dagdromen, en in die dagdromen kwam het Oosten vaak
voor in een gesublimeerden vorm’. Ook hier dus het antagonisme tot den man als
achtergrond voor het animale natuur-bestanddeel.
Overigens is The Camel, behalve wat betreft het dier-vrouwmotief en deszelfs
symboolwaarde, in bijna alle opzichten verschillend van de beide eerder genoemde
romans. Verdieping, leven, werkelijkheid zijn evenmin nagestreefd als mens- of
dierpsychologie. Alles blijft inventie en spel, een licht en luchtig ontworpen, met
fijnen smaak uit pastelkleuren ineengevoegd geheel. De ironische geestigheid van
het contrast, waarmede al deze bizarre en telkens half irreële voorvallen in de deftige
‘seventies and eighties’ van het Victoriaanse milieu en tijdperk zijn gesitueerd, is
kenschetsend voor dat speciaal nonsensicale, waarin veelal de typisch Engelse humor
zo sterk is.
Van iemand als dezen auteur was trouwens niet anders te verwachten. Deze
merkwaardige Gerald Tyrwhitt Berners, in 1883 geboren, ontplooide een ongewone
originaliteit reeds in het veelzijdige van zijn bemoeiingen. In 1909 kwam hij in
diplomatieken dienst en was als zodanig tot 1919 achtereenvolgens te Constantinopel
en Rome werkzaam. Lang voordat hij als auteur optrad was hij beroemd als componist;
hij is eenleerling van Stravinsky en Casella, en ook in zijn muziek treft het burleske
en humoristische van een geest, die soms aan Erik Satie doet denken. Als schilder
heeft hij eveneens naam gemaakt, en
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zijn alleraardigste illustraties voor The Camel getuigen van zijn talent ook op dit
terrein. Het is zijn tweede boek: eerst in 1934 debuteerde hij als schrijver, met een
boeiende, amusante en voortreffelijke autobiografie, First Childhood getiteld.
Ook de bijfiguren in The Camel zijn met kostelijke olijkheid geschetst: de organist
Scrimgeour, ‘een bleek jongmens met zwakke knieën en de uitdrukking van een
vermoeide vis’; zijn moeder die, zeer oud, sympathie tracht te wekken door zich
tegenover anderen nòg veel ouder voor te dòen; de dove vrouw Cattermole die
eenmaal ‘baby’ voor ‘camel’ verstaat en er sindsdien nooit meer van af te brengen
is dat de dominese een kind heeft gekregen, waarvoor ze dan ook een truitje breit;
de flauwvallende Lady Bugle, de ongemakkelijke admiraal en anderen. De stijl van
het komieke in The Camel is die van een ‘pincesans-rire’. Het lijkt den dominee hard
dat aan zijn vrouw het geluk van het moederschap is onthouden door God, ‘die
gewoonlijk zijn geestelijkheid in dit opzicht begunstigde (in sommige gevallen bijna
tot in het overdrevene)’. Elders verrast de dominee zijn vrouw terwijl ze in den tuin
bezig is, haar diep betreurde, lang geleden gestorven hondje Jock op te graven, om
het te laten opzetten gelijk ze het bij Lady Bugle gezien heeft. ‘“Lieve”, zei hij, “dat
zou ik niet doen. Het is beter...” Hij had bijna gezegd “geen slapende honden wakker
te maken”, maar hij dacht dat het misschien een tikje harteloos zou klinken en liet
den zin onafgemaakt.’ In haar verbeelding fantaseert zij soms, dat ze voor den harem
van een mooien, wreden sjeik geroofd wordt; maar ‘niettemin was het alles prettig
en fatsoenlijk; de sjeik, als de helden der latere populaire romans, was een volmaakt
gentleman, en al zouden er mogelijk andere vrouwen in den harem zijn, Antonia zelf
was de enige wettige’.
In de beweeglijke en koddige zotheid van dit groteske verhaal is alles opgegaan
en vervluchtigd, wat enigszins uit venijnige hatelijkheid of wrang cynisme
voortgekomen zou kunnen zijn. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de
bekoorlijkheid van dit boek, dat over alle diepere kanten van de dingen, welke het
aanroert, heen zweeft, maar desniettegenstaande bij nauwkeuriger en herhaalde
kennisneming niet verliest, doch integendeel naarmate men het aandachtiger in zich
opneemt meer te verstaan geeft en vollediger bevredigt.
1936
Lord Berners, The camel. A Tale with three Illustrations by the Author. London,
Constable & Co.
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Gecommentarieerde humor
Dit is de enigszins vaag verhaalde geschiedenis van de - als ik het goed begrepen
heb ten slotte vergeefse - vrijerij van een gymnasiumleraar om een leerlinge. Het
verhaal, humoristisch bedoeld maar waarin een zeker begin van sentimentaliteit vaak
onder den luchtigen opzet voelbaar is, bevat echter een reeks intermezzi, korte
zijsprongen, tussenscène's, die het zeer moeilijk maken de lijn van een
hoofd-handeling te blijven vasthouden.
De soort van esprit is nogal bizar, soms gezocht, soms raak.
‘Weyssen had een kamer, waarvan alle wanden met lauwerkransen waren bedekt.
Uit de kale gang werden zijn bezoekers daar binnengelaten. Nu mag de weduwe voor
al die eer wel een aparte kar bestellen. Dan kan ook de vuilnisman eens op zijn
lauweren rusten.’
‘Bij zijn afscheid van de school hebben we hem bloemen en een zilveren vulpotlood
gegeven. Op het oogenblik, dat hij ons daarvoor dank bracht, leek hij heel oud. Hij
zei, dat er voor zijn leervak altijd hard was gewerkt, dat er onder zijn lessen wel eens
wrijving was geweest, maar dat we altijd hard gewerkt hadden, al was er wel eens
wrijving geweest.’
Over het algemeen is dit hele werkje niet overal even geestig, hetgeen bij den
klaarblijkelijken opzet tot geestigheid hinderlijk werkt.
Doordat de novelle zo haastig mogelijk van de ene pointe of aardigheid naar de
andere huppelt, is de vulling daartussen wel eens wat schraal, zodat over het geheel
dan de samenhang te zwak is. Maar dat geeft anderzijds aan het verhaal toch ook
juist een ijle, wat surrealistische charme. Macabere en triviale motieven zijn er door
elkaar geklutst. Leven, werkelijkheid, gestalte ontbreken maar dat zijn misschien te
zwaarwichtige desiderata in dit spel, waarin de auteur zelfs den schijn niet heeft
willen aannemen het zich moeilijk te maken. Er is geen langdradigheid, immers
nauwelijks een draad. Maar deze vreemde, bokkige, vage toon, die liever met
kinderachtige slordigheidjes of onnette woorden choqueert dan zijn sentimentele
neiging volgt, is door de beknoptheid van den stijl toch nog wel aanvaardbaar.
Zo is dit een bijzonder zonderling boekske geworden, in de beste gedeelten - maar
ook alleen daar - even aan Nescio of Belcampo herinnerend, en met iets huilerigs
achter den lach (het is
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ongelooflijk, hoeveel lieden er in dit honderdtal bladzij den doodgaan). De humor
is galgenhumor en droogkomiek - meer droog dan komiek.
De inleiding van Van Oldenburg Ermke slaat te weinig op het boekje zelf, en wil
met teveel zwaarte de lichtheid van het genre aanbevelen, zodat zij iets pretentieus
krijgt. Waarom is dat toch, dat bij elke poging tot humor in onze vaderlandse letteren
zo nadrukkelijk de aandacht gevraagd moet worden, vooral met de ernstigste
boetpredicaties over het feit, dat wij Nederlanders zo weinig zin voor humor hebben?
Geestigheid, die door een inleiding, en dan zo een, aanbevolen moet worden, is toch
de ware geestigheid niet. Het is heus nog een wonder, dat Van Oldenburg Ermke er
Le Rire van Bergson, en de (uitstekende) opstellen over lach en humor van Coster
en Carry van Bruggen niet bij haalt. Zelfs onze humor is zwaar, apologetisch. Frans
Coenen heeft tot de zeldzamen behoord, die het genre beoefenden gelijk het moet:
langs zijn neus weg. En Nescio. Maar Nescio is alleen bij de kenners niet vergeten,
en het schijnt dat geestigheid, de ware, die altijd terloops is en onnadrukkelijk, er bij
ons publiek met geen stokslagen in te krijgen is. Improvisatie uit het surplus van een
overvloed veronderstelt zij, en dat meest onhollandse van de eigenschappen van den
waren amateur: de ‘gentle art’ der conversatie. Ofwel - het zuivere populisme: de
gedachtenwisseling op het achterbalcon! Maar die is er niet om bewust gecultiveerd
te worden. Zij is er, onbewust, in de argeloosheid van het volk. En zij is daarom niet
zonder vervalsing te reproduceren, en dus verloren voor de letteren. Ziet, nu heeft
ook mij een grappig bedoeld werkje aanleiding gegeven tot den ernstigen praat,
welken ik den inleider verweet. Zodat ik maar zeggen wil, dat een Nederlander maar
beter doet over den weinigen humor, dien de litteratuur van eigen bodem hem oplevert,
geen theoretische beschouwingen te houden, doch er zonder meer van te genieten...
en over te zwijgen.
1936
C.C.S. Crone, Gymnasium en liefde. Met een enkel woord ingeleid door Van
Oldenburg Ermke. Teekeningen van Mies Crone. Rotterdam, Vox Romana
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Von Hofmannsthal's jeugdlyriek
Hoeveel zwakheid, hoeveel gespletenheid, hoeveel innerlijke tragiek moet Hugo von
Hofmannsthal in zich hebben rondgedragen, van zijn brillante, vroegrijpe jeugd tot
aan zijn diep ongelukkig sterven. Men zou bijna kunnen zeggen dat alle persoonlijke
tragische levenservaringen, welke hem wedervoeren, in zekere mate terug zijn te
brengen op dien aanleg en dat karakter. Daarin was de breuk nog onheelbaarder tegen
den achtergrond van de fin-de-siècle: den typisch decadenten, sceptischen,
relativistischen, aesthetischen tijd die zijn hoogste creatieve stijging droeg.
Van het gevecht tegen die verscheurdheid is - het lag in haar aard zelf - naar buiten
maar weinig gebleken. In de vele geschriften over den groten dichter, die met Stefan
George een der toppunten der moderne dichtkunst is, werd zij nergens uitgangspunt
en is niet of maar terloops aangewezen. Slechts in enkele verzen heeft, voor den
goeden lezer, Hofmannsthal zijn tot een tweede natuur geworden zelfverhulling een
weinig opgeheven:
Doch ein Schatten fällt von jenen Leben
In die anderen Leben hinüber,
Und die leichten sind an die schweren
Wie an Luft und Erde gebunden:
Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern...

Een samenvattende studie over den volledigen Hofmannsthal bestaat, ook afgezien
van deze kernvraag, nog niet. Perl geeft haar evenmin, maar zijn werk is, met het
hierboven bedoelde voorbehoud, zeer volledig en degelijk ten aanzien van het
onderwerp waartoe het zich bepaalt, en dat verreweg het belangrijkste in des dichters
oeuvre is: zijn lyrisch jeugdwerk. Een sterk subjectieve benadering, gelijk een
kunstenaar beproefd zou hebben, en die mij tot een meer critische behandeling van
zijn boek zou verlokken, geeft de schrijver niet. Hij volgt een zuiver academische
en hier en daar zelfs bijna philologische methode. De meest geschikte wijze, om de
gestalte van een dichter en zijn werk uit te beelden, mag dat zeker niet heten, en op
deze manier over poëzie schrijven heeft iets quasi-wetenschappelijks, dat soms
irriteert. Maar aan den anderen kant moet het gewaardeerd worden dat Dr. Perl niet
boven zijn krach-
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ten heeft gegrepen. Zijn essay, getuigend van ijverige, prijzenswaardig nauwkeurige
documentatie, bevat in elk geval zoveel wetenswaardigs, en daarbij een zo overwogen
rangschikking der feiten, dat het toch ook voor hen een nuttig hulpmiddel zal zijn,
die deze poëzie meer van den kant der... poëzie zouden willen nader komen. Een
korte weergeving van de hoofdmomenten dezer studie moge daarom belangstelling
wekken voor het systematische betoog en het vele materiaal, dat men hier vinden
kan, en dat menigeen, die verder op andere en eigen aanvatting der hier gestelde
gezichtspunten uit is, en daarin dieper zou willen doordringen, tot leidraad kan
strekken.
Het eerste hoofdstuk geeft een biographische schets van den jongen dichter, die
als zoon van een Weens bankier in 1874 werd geboren. Zijn overgrootvader Isaak
Löw kwam in 1788 als koopman naar Wenen, waar hij een Joodse gemeente hielp
grondvesten en met Reserl Scheftele, de dochter van een Boheemsen ‘Schutzjude’
huwde. Hij werd door keizer Frans als ‘Hofmann, Edler von Hofmannsthal’ in den
adelstand verheven en nam de mozaïsche wetstafelen in zijn wapen op, welke de
dichter er later weer uit zou verwijderen. Zijn zoon, des dichters grootvader August
von Hofmann, werd met een Milanese patriciërsdochter, Petronella von Rho, in den
echt verbonden; hun beider zoon, Hugo von Hofmannsthal senior, trouwde met een
meisje uit een Oostenrijkse boerenfamilie. Het is voor een juist begrip van den dichter,
en van zijn zielsconflicten waar ik in den aanvang op zinspeelde, niet zonder betekenis
dat hij uit een zo veelvuldige bloedvermenging stamt: voor een vierde Joods en
Italiaans, voor de helft Duits-Oostenrijks.
Hofmannsthal is in zijn litteraire productie ongemeen vroegrijp geweest: zijn eerste
gepubliceerde verzen dateren van zijn zestiende jaar, en op zijn achttiende had hij
reeds enkele van zijn belangrijkste gedichten uitgegeven, alsmede het subtiele en
technisch reeds zo volkomen dramafragment Der Tod des Tizian. Maar niet alleen
zijn litteraire, ook zijn intellectuele ontwikkeling valt zeldzaam vroeg. Naar het
getuigenis van zijn schoolkameraden kende hij op twaalfjarigen leeftijd reeds het
voornaamste werk van Goethe, Schiller, Kleist en Grillparzer; op vijftienjarigen
leeftijd las hij Homerus, Dante, Byron, Browning, Voltaire en Shakespeare in het
oorspronkelijk.
Aan deze schitterende begaafdheid, welke immers voor iemand zonder vaste kern
van aanleg of levensbeschouwing een groot gevaar is, zou naar mijn stellige
overtuiging Hofmannsthal in
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onvruchtbaar dilettantisme zijn ten onder gegaan, zo hij een minder groot kunstenaar
ware geweest. Er wordt meegedeeld dat hij, zeventienjarig in den litterairen kring
van dertigjarigen van het ‘Junge Wien’ opgenomen (de bohème van café Griensteidl:
Bahr, Schnitzler en vele anderen), als zijn bijzondere taak het psychologisch
impressionnisme met de symbolistische vormwereld trachtte te verenigen, en dat hij
eerder - op zijn veertiende jaar! - zich in een gesprek tot de school der agnostici
bekende. Dergelijke uitingen mogen een element van overdrijving bevatten, vast
staat dat hij als typische nakomeling der Weense rococo-cultuur alle factoren bezat
om zich in praemature ‘Schöngeisterei’ en decadent eclectisme te verliezen. Dit
dreigde te fataler te zijn daar Hofmannsthal's kwalitatief belangrijkste productie in
zijn jeugd ligt. Gelukkig echter heeft de kracht van zijn dichterschap hem gered uit
de destructieve invloeden welke de uniek merkwaardige litteraire periode, waarin
hij leefde, op hem had kunnen uitoefenen. Al zijn de sporen dier invloeden uiteraard
duidelijk in zijn oeuvre terug te vinden, het heeft zich niettemin in essentie daartegen
gehandhaafd.
Bij de in den beginne geestdriftige, doch later aanmerkelijk bekoelde vriendschap
met Stefan George blijft de schrijver nauwelijks stilstaan hoewel daarin, vooral in
de latere jaren, stof te over geweest zou zijn tot psychologische gevolgtrekkingen.
Die zouden ophelderend zijn geweest ten aanzien van Hofmannsthal's aangeboren
ambivalentie, welke zich ook hierin uitte, dat hij intiemer verkeerde met de adellijke
jongelui uit militaire en sportkringen (met wie de sympathieke en zo bijzonder
talentrijke dichter baron Leopold Andrian, een kleinzoon van Meyerbeer, de
verbindingsschakel vormde), dan met zijn vertrouwde litteraire jeugdvrienden: Bahr,
Schnitzler, Salten, Altenberg, Beer-Hofmann.
Dr. Walter Perl ontleedt in zijn tweede caput den gevoels- en geestelijken inhoud
van Hofmannsthal's jeugdgedichten. Zeer beknopt gezegd ziet hij de evolutie daarvan
in drie tijdvakken zich afspelen. Dat van wat de dichter zelf zijn prae-existentie
noemt, waarin, voor het kind, ik en wereld nog magisch samenvallen, is het eerste;
de neo-romantische culturele invloeden zijn daarin het sterkst. De tweede periode
geeft uitdrukking aan de aesthetische houding tegenover het leven. In de derde komt
de mystieke eenheid met de wereld terug op een bewuster en creatief hoger
gedifferentieerd plan.
In het vroegste lyrische werk, dat eigenlijk eerst door de in 1934
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posthuum uitgekomen, door prof. Zimmer bezorgde Nachlese der Gedichte Hugo
von Hofmannsthals toegankelijk is geworden, vindt men, als kern reeds in de
aesthetische vormgeving schuilgaand, denzelfden mystischen trek dien de bloeiperiode
zal vertonen. Voor het overgangsstadium wijst Perl op den invloed van Ernst Mach,
den philosooph van het Weense impressionnisme, en diens voornaamste werk, Analyse
der Empfindungen.
Een volgend hoofdstuk gaat de ontwikkelingscurve na van de gedichten: eerst het
tijdperk van voorbereiding; vervolgens den barokken overgangstijd met zijn
woordkunstigen en, zoals Perl het noemt, ‘rijken’ stijl; dan de zich in sterke
metaphoren uitdrukkende mystieke verheffing; ten slotte het einde der lyrische
periode, die in liedvorm en gelegenheids- of feestgedicht werd uitgeluid en door het
lyrisch drama opgevolgd zou worden.
Uit de voorbereidende, eerste twee jaren (het zestiende en zeventiende) heeft de
Nachlese een dertigtal gedichten gebracht, welke Perl in drie groepen, aan elk waarvan
hij beschouwingen wijdt, onderscheidt: de wereldbeschouwings- en gedachtelyriek
het gedicht der persoonlijke bekentenis; de lyriek der natuur en der dingen.
In 1891 komt de bevrijding van de dichterlijke vormtaal der epigonistische
tijdsconventie; virtuoos en speels vindt Hofmannsthal een eigen techniek. De
uitwerking daarop van George's kring acht de schrijver, m.i. terecht, overschat. De
nu volgende jaren vertoont de dichter vooral twee wijzen van expressie: den
eenvoudigen lied-achtigen vorm en de pralende, precieuze woord-barok. Zonder des
dichters persoonlijkheid en oorspronkelijkheid te overwoekeren vindt men in beide
groepen het aandeel der toen moderne tijdsstromingen: impressionnisme en
symbolisme.
Het hoogtepunt in Hofmannsthal's lyrische ontwikkeling valt in de jaren 1894-'96
en wordt door den schrijver gekarakteriseerd met den term: magische metaphoriek.
De bekendste en schoonste der verzen van den jongen dichter zijn uit dezen tijd,
gelijk Terzinen über Vergänglichkeit, Traum von groszer Magie, Ballade des aüszeren
Lebens, Manche freilich, Jüngling in der Landschaft, Den Erben lasz verschwenden,
en vele andere. De innerlijke eenzaamheid en de dichterlijke intensiteit zijn thans
voldongen geworden. Van nu af gaat de eigen lyrische toon allengs verloren en treedt
de invloed op van het volkslied, zowel het 19e eeuwse Engelse als dat uit Des Knaben
Wunderhorn. De lyrische stijl zal voortaan tot een dramatischen zoeken te wor-
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den. Zijn lyrische scheppingscrisis heeft Hofmannsthal zelf uiterst treffend en
indringend beschreven in den in de Prosaische Schriften opgenomen bekenden Brief
des Lord Chandos.
Het verdere gedeelte van Perl's uiteenzettingen bestaat voornamelijk uit een
onderzoek naar Hofmannsthal's stylistische uitdrukkingsmiddelen, welke de schrijver
in den brede, onderscheidelijk naar hun grammatische, acoustische en optische
elementen nagaat, om ten slotte nog de nawerking van Hofmannsthal's lyrischen stijl
in diens later werk te behandelen. In het hierboven besproken gedeelte heeft Dr. Perl
reeds gewezen op de in dit latere werk voelbare tragische worsteling, om den verloren
geganen lyrischen impuls en de in hem besloten eenheid van geest en vorm terug te
veroveren in een gestaltegevend dramatisch oeuvre.
Ik heb waardering voor wat het werk van Dr. Walter Perl, bij alle tekort, aan
belangwekkends, nieuws en wetenswaardigs bevat. Hij heeft een uitgebreide
documentaire kennis van de bronnen en de Hofmannsthal-litteratuur, en maakt daar
een misschien niet in de eerste plaats artistiek, maar wel zeer stelselmatig en intelligent
gebruik van. Daarom hier nog een aanvullende opmerking. Bij zijn vele documentatie
maakt de schrijver geen gebruik van Eranos, het voor 1 Februari 1924 bij de Bremer
Presse te München in het licht gegeven feestboek voor Hofmannsthal, Dr. Perl
blijkbaar niet bekend. Hij had er behalve o.a. een opstel van Josef Nadler over
Hofmannsthal's ‘Vorgeschichte’ en een van Walther Brecht over diens wereldbeeld,
in een ‘Brief’ van 35 folio bladzijden van Rudolf Borchardt tot den jubilaris een
breed opgezette en diepgaande schildering kunnen vinden van het cultuurmilieu van
den jeugdigen dichter, en welke omvattender aspecten opent dan des schrijvers eigen
beschouwingen over dat onderwerp. Kennisneming van dit belangrijke geschrift had
voor Perl een allernuttigste aanvulling kunnen opleveren van zijn eerste twee
hoofdstukken. In het slot van het negende sonnet van den Derden Zang van Ellen
roept Frederik van Eeden, of liever de gestalte van den idealen dichter met wien hij
zich daar vereenzelvigt, opstandig uit:
Maak dan niet àl te zwaar den harden druk,
Dat niet mijn arm, van pijn verblind gemoed
Breekt in verwarring en wild oproer uit
En slaat Uw steenen Tafelen aan stuk.
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Anders Hugo von Hofmannsthal. Hij was geen titan gelijk de Hollander zich
verbeeldde te zijn; en zijn - reeds aangeroerde - dualistische gespletenheid en innerlijk
conflict, zijn strijd tegen zijn gemengde afkomst (met haar half aesthetischen, half
ethischmystieken invloed), tegen zijn voorvaderen, tegen een deel van zichzelf,
verlokten hem niet, de stenen tafelen der wet stuk te slaan. Hij koos, minder heroïsch,
den weg van den geringsten weerstand, dien strijd verheimelijkend voor de
buitenwereld en zover als dat mogelijk was voor zichzelf. Hij sloeg ze niet stuk, maar
uit zijn familiewapen, waarin zijn overgrootvader ze opgenomen had, verwijderde
hij ze. (Perl wijst hier niet op.) Gelijk iemand die door een bediende zijn
compromittanten grootvader uit zijn salon laat verwijderen.
De vraag kan zich voordoen, waarom ik het nodig vond daarop de aandacht te
vestigen, daar het hier toch eigenlijk een louter particuliere aangelegenheid betrof.
Het antwoord is, dat weinig dingen zo verhelderend zijn geweest voor het verstaan
van de breuk in Hofmannsthal's karakter, welke vanzelf ook een breuk is in zijn werk.
Van hier uit alleen kan het diepste inzicht in deze figuur geopend worden, van dit
centrum uit alleen wordt zij geheel belicht. Uitsluitend in het zuivere aesthetisme
kon zij zich nimmer bevredigend uitzeggen; maar anderzijds, wat daarboven uit ging
kon nooit de projectie van zijn volle, gave persoonlijkheid zijn.
De schrijver heeft, behalve van het hierboven reeds vermelde huldigingswerk
Eranos, geen gebruik gemaakt van, en is dus klaarblijkelijk niet bekend geweest met
de buitengewoon belangrijke, indringende studie van Willy Haas over den dichter,
opgenomen in zijn zo lezenswaardigen bundel Spiel mit dem Feuer. Willy Haas heeft
daarin wel degelijk begrip getoond voor het probleem, dat ik hierboven aanroerde.
Hij ziet den Wandelenden, eeuwigen Jood vluchtend van eeuwige voorlopigheid in
zich-ontkennende, irrationeel archaïsche eeuwigheid van ogenblik en open vraag.
Had Perl dit opstel gelezen, dan had hij aan dit centrale probleem niet kunnen
voorbijgaan. Zijn boek, de vrucht van zoveel nasporing, zoveel vlijt, zou er aan diepte
door gewonnen hebben. Hofmannsthal's levenshouding, die hem, gelijk boven
opgemerkt, innerlijken en uiterlijken weerstand deed vermijden, is wellicht op een
lijdelijken trek in zijn temperament terug te voeren, als waarvan Perl blz. 44
(onderaan) en blz. 47 (bovenaan) voorbeelden geeft. Die passiviteit zou misschien
op haar
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beurt weer uit zijn sterk ontwikkeld gevoelsleven verklaard kunnen worden. ‘De
grondstaat van den emotionele’, heeft een psycholoog gezegd, ‘is indolentie’.
Het hoofdstuk over de litteraire en stylistische invloeden in het jeugdwerk doet
eerst zien, hoe des dichters bewerkingen naar de klassieke oudheid psychologistisch
en door het gevoelsleven gekleurd waren. Ook in de latere werken uit de wereld der
antieke gegevens blijft de opvatting in Hofmannsthal's herdichtingen dionysisch
waar b.v. George er veel meer in slaagt, zich in te voelen in het klassiek apollinische
Griekendom. Naar aanleiding van Idylle begaat de auteur de onvoorzichtigheid, een
vergelijking met den, eveneens antieke motieven modern psychologisch
interpreterenden schilder Böcklin te maken. Hij bewijst Hofmannsthal daarmee wel
den slechtst mogelijken dienst; door deze vergelijking, welke men veeleer in een
vernietigende critiek verwacht zou hebben, spreekt hij zonder het te willen een
veroordeling uit.
Een andere paragraaf van dit hoofdstuk behandelt de Duitse traditie. Het bewuste
terug grijpen naar de oude overleveringen van het eigen taalgebied, de cultivering
der grote traditie van de Oostenrijkse en Duitse dichtkunst, welke de publicist
Hofmannsthal in belangrijke opstellen en uitgaven bevorderde, doet zich eerst in de
middenperiode van zijn poëtische productie voor, wanneer hij na het verlies van zijn
lyrische uitbeeldingskracht steun bij de oudere Duitse letterkunde zoekt. Tot de
Duitse klassieken daarentegen, in het bijzonder Goethe, bestaat aldoor een innige
betrekking, berustend op verwantschap. Perl geeft ook aan, hoeveel de dichter aan
de romantiek te danken had, formeel en geestelijk. Hij noemt in dit verband Novalis,
Eichendorff en E.T.A. Hoffmann.
In de volgende afdeling komt Frankrijk aan de beurt: Musset's comedies; Verlaine,
die soms regelrecht wordt nagevolgd (al lijkt mij b.v. de parallel tussen Chanson
d'Automne en Vorfrühling gezocht), en die zich evenzeer op de 18e eeuw en rococo
inspireert. Vast staat wel, dat beider neo-romantiek het aanvatten van het landschap
als symbool ener stemming gemeen heeft.
Voor wat Engeland betreft wordt dan vervolgens op Shakespeare's betekenis voor
den dichter gewezen, en op die van Browning's liederen, en drama's naar
Renaissance-stof. Perl heeft daarbij gelegenheid enige voorbeelden te geven van de
argeloosheid, waarmede Hofmannsthal soms regelrecht en let-
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terlijk in alle gemoedsrust aan anderen ontleende, zonder hen zelfs maar te noemen.
Een sterk staaltje is vooral, uit de derde der Terzinen:
Wir sind aus solchem Zeug, wie das zu Traümen.

naar Tempest IV, 1:
We are such stuff
As dreams are made on...

Ook het eerste der Drei kleine Lieder als vrije bewerking van Robert Browning's A
Serenade at the Villa (maar ook hier vermeldt de dichter zijn bron niet.)
Als psychologische weergeving van een stof uit de klassieke oudheid is Swinburne's
Atalanta in Calydon van belang geweest voor Hofmannsthal's Elektra.
Van de Italianen hadden Dante en D'Annunzio zijn bewondering.
‘Het zou nu volkomen fout zijn’, besluit de auteur dit gedeelte van zijn
verhandeling, ‘uit de veelvuldigheid dezer artistieke betrekkingen tot een
afhankelijkheid van vreemde letterkunde in den zin van een epigonisme te willen
concluderen. Als cultureel dichter nam hij van vele kanten aansporingen op, zijn
eigen ervaren en zijn stylistisch uitdrukkingsvermogen werden daardoor verrijkt,
doch geenszins in hun oorspronkelijkheid verzwakt.’ Deze opmerking komt mij in
het algemeen juist voor. Aan de relatie tot Stefan George is een afzonderlijke paragraaf
gewijd. Dr. Perl geeft zich moeite de gangbare mening, als zou George's invloed op
den dichter zo groot zijn geweest, te weerleggen; hij is daarin naar mijn mening niet
slecht geslaagd.
‘De culturele ervaringen van Hofmannsthal’ - aldus het slot van dit hoofdstuk,
‘waren uiterst intensief, en ieder minder oorspronkelijke kunstenaarspersoonlijkheid
zou in haar zelfstandige creatie erdoor belemmerd zijn. Maar het is Hofmannsthal's
verdienste, dat hij in zijn kunst antieke en romaanse, klassieke en romantische
elementen met de stijltendenties van zijn eigen tijd heeft verenigd, zonder daardoor
in zijn lyrische productie een eclecticus te worden. Hij heeft veeleer al deze uiterlijke
invloeden tot zijn innerlijke kern nadergebracht en zijn stylistischen vorm ontwikkeld.’
Deze vorm wordt onderzocht in het nu volgend caput over de uitdrukkingsmiddelen
van Hofmannsthal's stijl. Eerst krijgt men beschouwingen over de grammaticale
elementen: woord-
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keuze, woordvorm, syntactische schikking. Perl toont ons de unieke plaats van dezen
dichter als een meester van het adjectief, waar b.v. bij George het substantief een
veel groter rol speelt en de expressionisten zich meer bepaaldelijk op het werkwoord
richten. Groot is de woordenschat, welke het opheffen van scherpe grenzen tussen
droom en werkelijkheid moet verduidelijken. Bij de expressie van kleuren en klanken
hebben, naar den aard der impressionnistische techniek, de halftinten en overgangen
de voorkeur. Kostbare edelstenen e.d. worden in de uitbeelding opgenomen. In het
oog vallend is de opeenstapeling van gecoördineerde, door ‘und’ verbonden
bijvoeglijke naamwoorden, alsmede van zulke woorden, die het onbestemde karakter
der woord- en beeldvoorstellingen accentueren. Dit alles wordt met talrijke
voorbeelden geïllustreerd.
Voor het overige is Hofmannsthal niet actief taalscheppend: het neologisch
vervormen van het woordlichaam, dat bij George zo veel voorkomt, treft men bij
hem dan ook niet aan.
Volgens een indeling van Hellingrath en Sieburg onderscheidt Perl syntactisch
een gladde ‘wohltemperierte’ en een harde woordschikking; Hofmannsthal's poëzie
behoort merendeels tot de eerste. Zijn verskunst houdt het midden tussen de streng
architectonische van Stefan George en de muzikaal vrije van Rilke. De nevengeschikte
aaneenschakelingen van impressionnistische associaties zijn bijzonder talrijk (van
de 21 verzen der Ballade des äuszeren Lebens b.v. beginnen er elf met ‘und’).
Statistisch is voorts uitgemaakt, dat Hofmannsthal's poëtische taal veel minder
medeklinkers, veel meer klinkers heeft dan die van George. Ik heb overigens
hierboven reeds mijn bedenkingen te kennen gegeven tegen een dergelijke
wetenschap-lijkende methode van litteratuurbeschrijving, waarvan het nut en de
doeltreffendheid in de meeste gevallen grotendeels op zijn minst betwijfelbaar mag
heten.
In de opmerkingen over metriek, versvorm en strophenbouw vindt men weder de
vergelijking met George, waarvan Perl bezeten schijnt. Hier moge daaruit slechts de
met een treffend voorbeeld gedocumenteerde verklaring worden aangewezen, dat
de symmetrische correlatie der strophen binnen het kader van een gedicht, gelijk
George die vaak toepast, bij Hofmannsthal niet voorkomt. Zij ligt niet in diens
soepeler aard. Ook het rhythme besprekend, richt de auteur den blik op George, wiens
gedicht uit gelijkmatige versblokken is saamgevoegd, waarvan elk een gesloten
eenheid vormt. Voor Hofmannsthal zijn daar-
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entegen de lange, ‘glijdende’ verzenrijen kenschetsend: het afzonderlijke vers vormt
zelden een syntactische eenheid, het rhythme golft over talrijke enjambementen
voort. Hem karakteriseren de in lange perioden uitstromende jambische
verzenschakelingen van ietwat eentonigen klank, waarin sterke accenten en caesuren
zijn vermeden en het pathos van een zacht gedempte, verholen plechtigheid overheerst.
Klankvormen, rijm, assonances en alliteraties geven den schrijver aanleiding tot
aparte beschouwingen.
Ik wil niet verder stilstaan bij de derde afdeling van dit hoofdstuk, welke, na de
acoustische, over de optische elementen dezer poëzie handelt, achtereenvolgens het
aandeel van het impressionnisme en symbolisme, de landschapsimpressie, het
metaphorische en het symbolische beeld behandelend; ook het slothoofdstuk, over
de nawerking van den lyrischen stijl in het latere werk geeft geen aanleiding tot
afzonderlijke opmerkingen. Slechts een enkele eindindruk nog.
De hoofdopzet, welke in de laatstgenoemde beschouwingen tot uiting komt, lijkt
mij onbetwistbaar juist. Dr. Perl heeft zeer goed ingezien dat Hofmannsthal's
beeldvoorstellingen, (behalve natuurlijk, - en in de eerste plaats - door zijn
individuelen kunstenaarskijk), door de litteraire stromingen van zijn tijd,
impressionisme en symbolisme, bepaald zijn, waarvan de eerste bovenal de techniek
van het associatieve meebracht, de laatste het betrekken van het landschap op een
stemming of zielsstaat. De schrijver heeft dit overtuigend uitgewerkt. En daarom
kan ik tot besluit herhalen wat ik reeds te verstaan gaf: zijn boek moge op een
essentieel punt niet diep genoeg gaan en te kort zijn geschoten, er blijft voldoende
aan grondige, instructieve en gedocumenteerde onderzoekingen over om de
onderzoekers zowel als de bewonderaars van Hugo von Hofmannsthal tot
dankbaarheid te stemmen.
1936
Dr. Walter Perl, Das lyrische Jugendwerk Hugo von Hofmannsthals. Germanische
Studien. Heft 173. Berlin, Verlag Dr. Emil Ebering, 1936

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

249

Doorziene puberte
Dit debuut is een kerngezond boek over een pervers kind. Maar zijn niet alle kinderen
in den grond pervers, doordat ze vollediger, ongeremder, argelozer zijn. Wat weten
wij van de diepere aandriften die tot uiting komen in hun spelen, hun machtsbegeerte,
hun door henzelf niet begrepen opwellingen, voorstellingen, fantasieën? Bij de
indringende beschrijving van de onschuldige (want niet critisch-bewuste) maar zwoele
verbeeldingen van den jongen, die de hoofdpersoon van dit werk is, lezen we: ‘- Wat
is dat kind lief aan 't spelen, zullen de verstandige groote menschen gezegd hebben.
Wij mogen dit den grooten menschen niet kwalijk nemen; ze zijn vaak onschuldiger
dan kinderen’.
In een van de ‘Noten’, waarmee de auteur zich enige malen regelrecht tot den lezer
richt, vat hij zelf aldus zijn opzet samen: ‘Op mijn verjaardag - den dertigsten - vatte
ik het plan op, een boek te schrijven over het leven van een kind. Ik wil, al schrijvende,
doordringen in het leven van een jongen, die, op reis naar de volwassenheid, in
aanraking en in strijd komt met wat zijn sterker wordend bewustzijn aan lichamelijke
emoties oplevert. In het eerste korte hoofdstuk ontmoet de lezer een blond knaapje
van omstreeks zeven jaar... een knaapje, dat van teekenen houdt, voor het eerst een
zonsverduistering ziet en kennis maakt met het heelal, excusez du peu... Die verleden
tijd heeft me geïnspireerd, omdat ik het leven van een kind het duidelijkst zie in de
herinnering aan mijn eigen jeugd.’
Dit compacte werk treft door de scherpe, plastisch weergegeven, concrete
waarnemingen, welke het talent van Besselaar, als van iemand - eindelijk dan weer
eens - die uit zijn ogen kan kijken, buiten twijfel stelt. Maar voorts is hij iemand met
een bijzonder intelligent vermogen tot psychologische analyse. Deze wordt nooit
schools of dogmatisch toegepast, maar blijft levend gelijk de instinctieve kennis der
zielen, welke een kunstenaar eigen is, levende kennis is, al moge zij dan overigens
min of meer wetenschappelijk gefundeerd zijn.
Die gefundeerdheid zal wel mede oorzaak zijn geweest, dat de jonge Jan Boogaers,
in wien de auteur zijn jeugd-autobiografie projecteert, zonder iets van romantische
vermooiing is weergegeven, maar met de onbevangenste oprechtheid juist tegenover
die vóór-puberteits en puberteits gevoelsgroepen, welke men gemeenlijk het liefste
in het onbewuste verdrongen houdt. Niets
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is hier echter opzettelijk, verstandelijk, theoretisch geconstrueerd; dat maakt alles
zo getrouw, echt en overtuigend. En daarom ook is het voor ieder zo aanschouwelijk
geworden.
Modernistisch is de vorm, waarin de schrijver aan zijn vele materiaal geordende
gestalte heeft trachten te geven. Dit moderne element is niet experimenteel, d.w.z.
het is slechts een werkmethode geweest, geen nieuwe ontdekking, geen
oorspronkelijke vondst van den auteur. Maar als een ernstig bezwaar kan dit niet
aangemerkt worden: daarvoor heeft de gehele wijze van toepassing te weinig pretentie.
Wanneer Besselaar zijn aan elk hoofdstuk voorafgaande ‘news-reels’ en ‘camera-eyes’
enige keren op de manier van Dos Passos heeft toegepast, wendt hij zich b.v. met
een ‘vertrouwelijke mededeling’ tot den lezer, waarin hij zijn door hemzelf gebruikte
procédé critiseert en er ongedupeerd afstand tot neemt. Een modernistische stijltrant
is ook op zichzelf reeds dit herhaald beraad met den lezer over het tot stand komen
en beloop van den roman: men vindt hetzelfde reeds in Gide's Faux-Monnayeurs,
daar echter nog in het originele en experimentele stadium.
Voor de eerlijkheid van Besselaar, de openhartigheid waarmee hij zijn troeven op
tafel legt, pleit ook de helderheid, waarmede hij voor den lezer blijk geeft te beseffen,
dat de kindheidsherinneringen zich afspelen op een ander plan dan de herdenkende,
herscheppende volwassene zuiver vermag weer te geven; dat hij er dus met gerustheid
zijn eigen beschouwingen aan mag toevoegen, daar een ‘objectiever’ vorm toch
slechts een drogbeeld zou zijn. Naar volledigheid of compositorische strengheid is
dan ook niet gestreefd; het verhoogde in dit geval de rake trefzekerheid van dezen
soepelen, lossen, tastenden ‘roman’, die wellicht een kroniek mag heten van een
werkelijk en een gefingeerd ‘ik’ dooreengemengeld.
Niets was minder Besselaar's bedoeling dan een zelfonthulling zonder meer, gelijk
in de letteren van thans zozeer mode werd. Hoofdzaak is niet het erotische, verklaart
hij, maar de wegen die ertoe leiden. ‘Ik wilde nog even zeggen’, aldus de schrijver
tot zijn vrouw in den Epiloog in Bed, ‘dat mijn boek juist geschreven is om aan te
toonen, dat opvoeding-van-buiten-af weinig beteekent, vergeleken met de opvoeding,
die het kind zichzelf geeft, de opvoeding-van-binnen-uit.’ Het aan den epiloog
voorafgaand slot van het eigenlijke boek, wanneer in een zwemlokaal de uit
calvinistische familie komende knaap, vóór

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

251
het zwemmen, ineens uit de puberteit in de physieke volwassenheid beland is, luidt:
‘En voor het eerst ondervindt hij, dat zijn lichaam drijvende kan blijven op diepe
wateren’.
Dit elke geijkte romanstructuur verwerpende boek van Besselaar boeit door frisheid
en waarachtigheid. Wel is het verbeeldingsspel van Jan Boogaars met zijn tinnen
soldaatjes stellig te wijdlopig uitgesponnen en niet in zijn gewichtigste momenten
saamgevat. Maar dit bezwaar is gering bij den verrassend juisten kijk, dien de schrijver
ons op het zieleleven van den puber geeft, niet statisch maar juist in deszelfs
wordingsstaat. Dat vernietigende machtswil en sadisme tot het onbewuste van den
normalen puber behoren wordt - en dit is geen geringe verdienste van den auteur zozeer als gewone, alledaagse en vooral normale werkelijkheid zichtbaar gemaakt
dat het feit ons niet meer doet ontstellen. Immers, wij zien het als een noodzakelijke
phase in den psychischen groei van het kind in de puberteitsj aren. Het boek heeft
dan ook naast zijn litterair-artistieke kwaliteiten deze menselijk belangrijke
eigenschap, dat het zeer verhelderend werkt op ons begrip van het kinderleven. Bij
puriteins aangelegden zal Besselaar met die verheldering zeker op allerlei weerstanden
stuiten. Maar ook van hen zal de scherpe observeringskracht en intelligentie van zijn
levenswaar, concreet, persoonlijk b oek niet nalaten, velen te overtuigen.
1936
Herman Besselaar, Reis naar de Volwassenheid. Rotterdam, Brusse, 1936

Coenen's beklemmend meesterwerk
In den roman, welks uitgave als boek hij niet meer heeft beleefd, vindt men Frans
Coenen's meesterschap bevestigd. Het is van zijn niet-essayistisch oeuvre stellig zijn
beste werk, en het enige uit den lateren tijd. Nog bij het leven van den schrijver is
de publicatie ervan in het maandblad Groot-Nederland begonnen en zij was, als ik
mij goed herinner, bij zijn dood nog niet voltooid. Daarom mist men in deze editie
node enige nadere toelichtingen. Wie is voor de redactie van dezen tekst
verantwoordelijk? Heeft Coenen die nog geheel zelf kunnen bezorgen? en zo niet,
op welke wijze is zij dan tot stand gekomen? Wanneer is met het schrijven van het
manuscript aangevangen?
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Wanneer is er de laatste hand aan gelegd, en bevond het zich toen aanstonds in zijn
definitieven vorm? Komt de thans geboden tekst in allen dele overeen met dien van
Groot-Nederland, en waarop berusten, indien dit niet het geval mocht zijn, de
afwijkingen? Altemaal vragen, welke men gaarne beantwoord had gezien nu na het
overlijden van een auteur van Coenen's importantie zijn laatste roman het licht ziet.
Is het inderdaad wel zijn laatste, of is nog meer, al dan niet voltooid, werk in de
nalatenschap gevonden dat voor publicatie in aanmerking komt? Het valt te betreuren,
dat degeen die deze editie tot stand heeft gebracht, gemeend heeft den lezer een
inleidende aantekening over deze kwesties te kunnen onthouden. Al mogen wij
erkentelijk zijn, dat wij in een boek van zo hoog gehalte een nieuwe aanleiding
kunnen vinden, onze herinnering aan dezen bijzonder fijnen geest, die een der
merkwaardigste figuren van zijn generatie was, levendig te houden.
Veel immers is het niet geweest dat hij, hoe productief ook als publicist in
periodieken, in boekvorm heeft doen verschijnen. Van zijn voornaamste werken
noem ik: Verveling (1892), Studies ('95), Een Zwakke ('96), Bleeke Levens ('99),
Zondagsrust (1902), In Duisternis ('03), Vluchtige Verschijningen ('03),
Burgermenschen ('05). In zijn bundels trokken sommige fijngevoelige schetsen als
Bezwaarlijke Liefde, Van een Dood Hondje, Kinderleven zeer de aandacht van
litteraire fijnproevers.
Op essayistisch gebied verschenen van zijn hand: Charles Dickens en de Romantiek
(1911), Studiën van de Tachtiger Beweging ('25), Reizen ('29).
Buitengewoon talrijk zijn Coenen's verspreide bijdragen in week- en maandbladen
geweest. In De (Groene) Amsterdammer. en vervolgens in De Nieuwe Amsterdammer
(De Mosgroene) had hij o.m. een wekelijkse kroniek. Na de opheffing van het laatste
weekblad heeft hij wederom in De Groene medegewerkt. Ook heeft hij veel in De
Nieuwe Kroniek geschreven, waarvan hij, o.a. met Carry van Bruggen en Dr. Fischer,
redacteur is geweest. Redacteur (in den aanvang samen met Cyriel Buysse en Louis
Couperus) was hij ook van het maandblad Groot-Nederland, waaraan hij tot zijn
dood geregeld en met groten ijver heeft meegewerkt.
Coenen heeft nooit, op de wijze der hedendaagse jongeren, zich in vooropgezette
theoretische beschouwingen over het begrip persoonlijkheid vermeid. Maar zo iemand,
dan was hij een persoonlijkheid, en een karakter. De scherp critische zin, welke
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zijn geest en vernuft bovenal kenmerkte, was van dit persoonlijke doortrokken: hij
vond er zijn criterium in. Zijn sceptischnuchtere, op het zure af critische,
ondogmatische, in het denken door Bolland geschoolde geest moge in zijn wezensaard
typisch Hollands zijn, toch is een tegelijk zo soepel beweeglijke en meedogenloze
intelligentie in ons cultuurleven maar al te schaars te vinden. Op de altijd
oorspronkelijke reactie, de tot het eind ongebroken, krachtige en voorname paraatheid
van Coenen's inzicht, dat als onmiddellijke reflex op de veelvuldige verschijnselen
van cultuur en samenleving steeds het juiste, eigene, geestige, verrassende en
pakkende woord vond, berustte zijn invloed, welke groot was. Zijn levenshouding
is voor negatief uitgekreten, maar dit kwam alleen hieruit voort, dat hij eerder dan
anderen de holheid van phrases onderscheidde, de leegheid van leuzen doorzag en
zich door niets hoegenaamd, dat niet echt was in den mens, imponeren liet. Zijn werk
was daarom grotendeels gericht op het nuttige afbreken van hetgeen vernietigd
behoort te worden, en in stede van negatief zou men hem dan ook eerder een moralist
behoren te noemen, in den zin van La Rochefoucauld of Montaigne.
Coenen's zuiver bellettristisch werk is gering van omvang gebleven. Het sloot zich
onmiddellijk bij het sensitieve, ‘schilderende’ proza van Tachtig aan en vertoonde
al het donkere en uitzichtloze pessimisme dat aan de meeste naturalisten eigen was.
Als essayist, criticus en journalist, als ironisch, puntig, luchtig schrijver van
kanttekeningen bij de gebeurtenissen van den dag, vond hij echter reeds spoedig zijn
definitieve bestemming en zijn in ons land sedert P.L. Tak op dit gebied door niemand
overtroffen meesterschap. Ik noem Tak ook, omdat Coenen, in tegenstelling tot de
meeste van de beweging van Tachtig afstammende auteurs, evenzeer altijd sociaal
gericht is geweest. Er is echter een onderscheid. Coenen, de sceptische individualist,
heeft zich te allen tijde angstvallig van alle politieke, sociale, ethische, religieuze of
litteraire dogmatiek onthouden. Het volkomen vrije, onafhankelijke denken was voor
hem een levensbehoefte, en aan geen partij, geen stelsel, geen groep, geen richting
heeft hij zich ooit gebonden ook al waren zijn sympathieën links en vooruitstrevend.
In dit opzicht was hij een geestverwant van de betreurde Carry van Bruggen, als
jongere eveneens een typisch zelfstandig denkende figuur, voor wier erkenning hij
veel heeft gedaan.
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Verwantschap, al vindt men van invloed geen spoor, was er ook met een auteur als
de fijne stylist Remy de Gourmont. Coenen, hoe goed onderlegd, was minder érudit
dan deze, doch evenzeer eclecticus; hij miste echter diens decadente elementen, en
bij alle twijfelzucht was hij in helder, ontledend denken de meerdere van den
Fransman. Als aarzelend, met voorzichtige vingeren, heeft hij zijn transparant en
kantig geslepen proza bewerkt. Geen eenzijdige zelfverzekerdheid, gelijk zij vooral
tegenwoordig zo gemakkelijk weerklank vindt, heeft hem ooit meegesleept. Deze
stem schiet nooit uit in pathos of nadrukkelijk betoog. Achter deze nuchterheid, die
zelfbeheersing inhoudt, leeft de nood van het sceptisch intellect en den ontluisterenden
twijfel. Hij proeft bitter op de tong, maar hij maakt gezond. De lege leuzen, de botte
zelfbegoocheling, het als in een gedirigeerd spreekkoor ‘denken’ dat dien naam niet
meer verdient, mogen in onzen tijd ongemene, dominerende afmetingen hebben
aangenomen - wie een vijf-en-twintig jaar Coenen's publicaties heeft gevolgd, kan
weten, dat zij zich ook toen reeds als een taai remmend bestanddeel onzer samenleving
hebben voorgedaan. Den scherp polemischen, soms schier pamfletairen strijd, welken
hij daartegen gevoerd heeft, kan men misschien inderdaad een negatieve houding
heten. Maar dan mag men niet blind zijn voor de onafhankelijkheid, den moed en
de volhardende geestkracht, welke Coenen als even zo vele positieve factoren in dien
nuttigen strijd heeft meegebracht. Hij is daarbij bovendien een zeldzaam knap
samenvattend litteratuur-historicus en litterair criticus, die nooit in de details van
zijn materiaal blijft steken, daar hij dit geheel overziet en tot zijn geestelijk bezit
heeft gemaakt.
De fijnste ironie die wij in ons land gekend hebben was te vinden in de
journalistieke artikelen van Frans Coenen. Doch dat zijn eendagsvliegen geweest,
en bovendien maar heel korte stukjes. Die zou men dolgraag nog eens overlezen; het
zijn ware stijljuweeltjes, en ze kwamen uit een door niets te imponeren, vlijmscherp
intellect. Deze ironie is nergens - gelijk b.v. bij Greshoff en Du Perron - egocentrisch,
nergens van den particulieren kant van den eigen persoon uit gericht. Niet van de
betrekkingen van anderen en van de samenleving tot hemzelf gaat de schrijver uit,
maar het is hem slechts om toestanden, mensen, denkbeelden te doen. Hij is dan ook
ontzaglijk geestig zonder een spoor van behaagzucht.
Dit gebrek aan ijdelheid, en een diepe afschuw voor gewichtig-
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doenerij, hebben helaas Coenen altijd ervan teruggehouden een keuze uit zijn
voortreffelijke grotere en kleinere artikelen en opstellen - het moeten er duizenden
zijn - over litteraire, culturele en andere onderwerpen, welke hij in periodieken
verspreid heeft gepubliceerd, in boekvorm te verenigen. Door dit typisch journalistieke
gebrek aan belangstelling voor hetgeen eenmaal van zijn hand in druk was verschenen,
een ontmoedigdheid ook omtrent de waarde, invloed en betekenis van geestelijk
werk in onzen tijd, heeft hij slechts weinig in boekvorm uitgegeven en nooit tijd en
lust gevonden zijn verspreid werk te bundelen. En het is beschamend, dat ook nimmer
een jongere dit initiatief genomen en deze taak volbracht heeft, waartoe, naar mij uit
gesprekken bekend is, Coenen zijn toestemming zeker gegeven zou hebben.
Belangrijke boeken zijn ons zodoende onthouden, en die in wijder kring bewondering
gewekt zouden hebben dan bij de getrouwe lezers, die de schrijver tot het laatst
behouden heeft.
Merkwaardig is de tegenstelling tussen Coenen's bellettristische proza dat, naar
wij zagen, naturalistische stijlkenmerken droeg, en het zo omvangrijke overige,
verspreide oeuvre van den auteur, waarvan helaas slechts een zo uiterst klein gedeelte
in boekvorm bewaard is gebleven. Kunstrijk van vorm was ongetwijfeld dit laatste
meer dan wat men dan wel het ‘scheppend’ werk gelieft te noemen, en het is
psychologisch te begrijpen, dat Coenen na zijn aanvangsperiode al spoedig uitsluitend
hierin zijn bevrediging heeft gevonden. Zijn zo scherp critisch, illusieloos vernuft,
zijn sarcastische humor, konden in zijn journalistieke en essayistische werk zijn
persoonlijkheid vollediger tot uiting brengen dan in het litteraire
impressionnisme,waarin deze fijne geest zich niet zonder dwang tot het minutieus
aandachtig observeren zijner armzalige en sombere objecten moet hebben gezet, met
een mengeling van spot, zelfoverwinning en meegevoel.
Was Coenen een cynicus? Zeker kon het zo lijken, want geen schone schijn, dien
hij niet met wreden glimlach deed doorschouwen, geen gemeenplaats welke hij niet
belachelijk maakte, geen conventie, door hoe eerbiedwaardige deftigheid ook
geheiligd, die hij niet ontleedde. Zelden of nooit liet hij zich gaan, maar de warmte,
waarmee hij, al was het dan gewapend met bitteren hoon, steeds opkwam voor wat
hij als waarheid en recht zag, geven hem aanspraak op een anderen naam; ook de
eerlijke felheid, waarmede hij een leven lang, jaar in, jaar uit,
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domheid, misleiding, zelfverblinding, gedachteloosheid in duizenderlei
verschijningsvorm heeft aangevallen. Coenen had dien typisch Nederlandsen schroom,
zijn gevoelens bloot te geven. Alle sentimentalisme was hem volkomen vreemd.
Teleurgesteld, ontgoocheld, nuchter, onbelemmerd en vrijgevochten doorzag zijn
geest zowel de dagelijkse dingen als de diepere problemen tot op hun kern. Zo kon
hij velen koud en kil lijken en heeft hij zich de onverzoenlijke vijandschap van alle
phraseurs op den hals gehaald. Maar wat is het anders dan liefde, liefde voor
oprechtheid en waarachtigheid, liefde ook voor litteraire schoonheid, voor geestelijk
onbelemmerd denken en sociaal individuele vrijheid geweest, welke dezen man dreef,
die behalve eer, roem en aanzien ook een hondermaal groter publiek en ontelbare
volgelingen had kunnen winnen, zo hij concessies had gedaan en zich aan een groep
of leuze verbonden? Wat is het anders dan liefde, welke dit zuivere karakter met
hardnekkigheid op zijn eenzamen post, terzijde van de maatschappelijke hoofdstraten
stil en onopgemerkt zijn eigen weg gaand, een leven lang, tot op hogen leeftijd, zo
onbezweken strijdbaar heeft doen blijven?
Ik heb hierboven gewezen op de tegenstelling tussen Coenen's bellettristisch proza,
dat nog de stijlkenmerken van het postnaturalisme droeg, en zijn essayistisch oeuvre.
Het eerste had hij dan ook reeds in 1905 opgegeven. Dit verklaart, dat die tegenstelling
niet geldt voor dezen nagelaten roman, waarvan (al tast ik omtrent de juiste datering
in het duister) mag worden aangenomen dat de auteur hem omtrent zijn zeventigste
jaar geschreven heeft. Hier vindt men integendeel den soepelen, korten en licht
ironischen schrijftrant terug welken men in den criticus en journalist bewonderde.
De geschiedenis omspant bijna een eeuw en speelt zich af in een Amsterdams
patriciërshuis, waarin men de bekende grachtbehuizing meent te herkennen, waaraan
de schrijver het grootste deel van zijn volwassen leven als museumdirecteur is
verbonden geweest. Over het algemeen is de lezer ook geneigd te veronderstellen,
dat de gehele roman uit authentieke historische gegevens is samengesteld. Te meer,
daar het eerste gedeelte den ouden heer Diefenbach schildert naar optekeningen in
een in de bedoelde woning gevonden reisdagboek, welke zo ‘echt’ aandoen dat zij
moeilijk verzonnen kunnen zijn. Het verdere is de geschiedenis van zijn vrouw, en
vooral van zijn dochter Louise en haar man, den dilettant-artist Abraham 1e Roy,
die
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aan alcohol verslaafd is. Hun huwelijk is niet geconsumeerd: de tragiek van een
physiologisch defect der vrouw is even kies als indringend uitgebeeld. Men vindt
met dit hachelijke gegeven verwante gevallen o.a. behandeld in Hemingway's mooien
roman The Sun Also Rises en in Helman's Serenitas; bij Coenen echter als een
beklemmender en meer omvattend noodlot. Beiden, Louise en haar man, zijn uit
hoofde van hun aanleg tot den langzamen, onafwendbaren ondergang voorbestemd,
en zij weten het. Het is geen liefde die hen heeft samengevoerd; zij hadden ‘camarades
de misère’ kunnen zijn, maar iedere diepere toenadering blijft uit, afgestuit op beider
fatale innerlijke eenzaamheid.
In een beheerste en egale taal, geheel doordrongen van de wijsgerig beschouwelijke
gelatenheid welke Coenen zo eigen was en gedrenkt in den weemoed, welken dit
vergane mensenleven in den ouden schrijver opwekte, heeft hij ons een uiterst treffend
kunstwerk geschonken. De roman schijnt zo eenvoudig neergeschreven, maar bij
nader toezien blijkt b.v. reeds de compositie dermate kunstig, dat zij een afzonderlijke
beschouwing zou verdienen. Het gedeelte dat de laatste, gruwelijke levensjaren van
Louise als weduwe beschrijft, stijgt tot grote hoogte en wekt een onvergetelijken
indruk. Met dit boek van wijsheid en berusting heeft Frans Coenen onze litteratuur
een schat nagelaten, waarvoor wij niet dankbaar genoeg kunnen zijn.
1936; 1937
Frans Coenen, Onpersoonlijke herinneringen. Utrecht, A.W. Bruna & Zoon's
Uitgevers-Mij.

Helman in zijn ouden trant
Tot de groep j onge katholieken van de generatie van De Gemeenschap behorend,
heeft Albert Helman al vroeg het zijne bijgedragen tot de toenmalige vernieuwing
van het Nederlandse proza. De werken van zijn jeugd vertonen de, aan dien tijd eigen,
nog expressionnistische verheviging en op de spits drijving der uitdrukking, welke
er het tijdelijk modernistische, snel vergankelijke, nu alweer overwonnen element
van vormen. Maar de technische kant dier expressie had voor de verdere litteraire
ontwikkeling blijvender waarde: heel dit geslacht gaf aan den
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proza-volzin een naakter, korter, harder, simpeler structuur, een sneller tempo, een
vereenvoudigd rhythme - eigenschappen, die van duurzamen invloed zijn geworden
en nog steeds in zekere mate blijven nawerken.
Van zijn toenmalige jongkatholieke bentgenoten, Van Duinkerken, Engelman e.a.
was Helman stellig degeen, die de veel-zijdigste belangstelling bezat; wellicht is het
zijn gemengde afstamming geweest, die aan deze intellectuele levendigheid een hang
naar wijsgerige bezinning deed gepaard gaan en - men denke aan zijn alter ego Lou
Lichtveld - een in de richting van het muzikale geprononceerden aanleg. Beide
momenten zijn essentieel ook voor al het litteraire werk van zijn eerste periode. Zij
deden zijn proza, van Zuid Zuid West, Mijn Aap Schreit en Hart Zonder Land tot De
Stille Plantage, in allengs toenemende mate een in den besten zin aesthetische factuur
verraden, gelijk minder gewoon was bij een in de eerste jaren dezer eeuw geboren
schrijver.
Maar wèlk aesthetisme óók voert op den duur in een richting, welke van de
werkelijkheid af leidt. De reactie naar een nieuwen realiteitszin kon niet uitblijven.
De leeftijdgenoten van Helman die in Het Getij of De Vrije Bladen hadden
gedebuteerd vielen in twee (tijdelijk vijandige) kampen uiteen, waarvan één in Forum
de persoonlijkheid en haar onmiddellijke zelfonthulling ging cultiveren. Bij Helman
diende de her-oriëntering tegenover de werkelijkheid zich aan door een geloofscrisis,
en vervolgens door een nieuwe gesteldheid van zijn werk, welke voor hem zijn eerste
litteraire periode afsloot.
Die verandering in zijn werk wekte verontwaardiging en verminderde de grote
waardering, welke na de meer in ingelicht litterairen kring bewonderde eerste drie
boeken, De Stille Plantage bij een groter publiek had gevonden. Geen wonder. Men
maakt zich een vaste, vastgestelde, onveranderlijke voorstelling van een auteur dien
men savoureert, en vormt dienovereenkomstige verwachtingen van zijn volgend
werk. Is dat werk anders, dan is men, afgezien van zijn waarde of onwaarde, boos
want men gevoelt zich in zijn verwachtingen - in dat, wat men meende het récht te
hebben te verwachten! - bedrogen. Het publiek; maar bovenal de alsdan enigszins
ontredderde critiek, welke het immers (anders was haar toch reeds moeizame en
gecompliceerde arbeid een hels verbijsterende chaos) van die starre cliché's, die eens
en voorgoed vastgestelde, ingedeelde, geetiketteerde, gecanoniseerde voorstellingen
moet hebben. Een
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auteur mag natuurlijk een beetje groeien of verminderen, evolueren of achteruitgaan.
Hij mag nièt radicaal veranderen: publiek en critiek voelen dat bijna als een
persoonlijke belediging, als ‘déconcertant’.
En daar komt bij, dat op Helman's geschriften in zijn nieuwe periode inderdaad,
en terecht, van alles aan te merken was; aarzelend en tastend zocht hij, na de
aesthetische vastheid van vroeger, zijn nieuwen vorm voor zijn nieuwen realiteitszin.
Hij was, in zijn groei, ongeduldig, wachtte niet (tien jaar misschien!) met publiceren
tot zijn nieuwe impulzen klassiek waren uitgekristalliseerd, werd slordig, onbehouwen,
haastig, onoverzichtelijk, langdradig, rommelig. Dus... deugde er nu niets meer van
en zag men het nieuwe niet; alleen, en met kwaadheid, het anders-dan-vroeger.
En dat daaraan een, eveneens waarschijnlijk nog niet uitgekristalliseerde, zeer
radicale nieuwe gerichtheid op sociaal gebied ten grondslag was gelegd, gelijk den
aandachtigen lezer niet ontgaan kon, stemde vooral niet toegeeflijker. Geef ons den
ouden Helman terug! riep het koor der ontevredenen. Welnu, in Ratten konden zij
hun hart ophalen. Hoewel eerst in 1936 gepubliceerd, werd het reeds in 1931
geschreven. Van Helman's eerste, aesthetische periode vormt het een van de meest
gave, glanzende, harmonische werken. Dit is schitterend los, licht, lenig proza, sierlijk,
soepel, doorzichtig en uiterst welluidend. Knap van bouw; speels, grillig, imposant
van verbeelding; zeer suggestief van taal.
Ratten is een variant op de oude legende van den Rattenvanger van Hameln; het
stadje ligt hier niet aan de Wezer, maar aan een door bergen omgeven meer, waarin
ratten en kinderen ten slotte omkomen. Motieven uit het verhaal vindt men bewerkt
o.a. in het door Donker vertaalde The Pied Piper of Hamelin van Browning en,
enigszins, in Nijhoff's De Pen op Papier. Albert Helman heeft er een onvergetelijke
geschiedenis van gemaakt. Van hoe huiveringwekkende suggestie (niet onderdoend
voor de soortgelijke in Borderwijk's Rood Paleis) is steeds opnieuw de op allerlei
wijzen gevarieerde beschrijving (eer: evocatie) van de afschuwwekkende dieren, die
als noodlottig hoofdthema deze historie geheel doordringen. Toch zijn des schrijvers
middelen nooit opzichtig, overdadig of behaagziek. Slechts een tot ongemene
technische beheersing gerijpte schrijfkunst is in staat tot zo geraffineerde effecten.
Een voorbeeld: het meer heeft ‘zijn laatste golven stil gelegd’,

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

260
nu ligt het ‘breed en waardig’, ‘als een moeder die haar woelig kroost een poos naar
bed weet’. De vergelijking is aardig... bedacht, doch een beetje weinig aan het
gezichtsbeeld ontsproten, te onaanschouwelijk dus voor den lezer. - Ja, maar zo staat
het er ook niet. Er staat: ‘ligt breed en waardig, éven glinsterend, als een moeder die’
enz. - Goed, dat ‘glinsterend’ maakt 't meer zelf zichtbaarder, maar is anderzijds
hinderlijk, want nu gaat de hele vergelijking weer mank: een moeder, die haar
kinderen naar bed heeft gebracht kan wel ‘breed en waardig’ liggen, maar toch nooit
‘glinsterend’ - Accoord: maar wij zijn te voorbarig, de zin is ook nog niet uit; lees
hem nu nog eens even in zijn geheel. ‘En het meer heeft reeds zijn laatste golven stil
gelegd, ligt breed en waardig, éven glinsterend, als een moeder die haar woelig kroost
een poos naar bed weet en verzaligd ligt te staren naar 't plafond.’ - Nu is het prachtig!
die laatste zeven woorden rechtvaardigen de slechts schijnbaar storende toevoeging
‘éven glinsterend’, want het menselijk psychologische van het ‘verzaligd staren’
slaat op het plastische van dat ‘glinsteren’ terug. In zijn geheel blijkt dus de schijnbaar
uit geestelijke dissonanten opgebouwde zin, zo men dóórleest, van een zeer strenge,
harmonisch bevredigende architectuur, waarin elk detail zijn zin en functie heeft.
Men vergeve mij deze voor den aan zelf oplettend ontleden gewonen lezer
overbodige uitweiding. Zij wilde een staaltje geven van de verfijning van Helman's
schrijfwijze in Ratten. Natuurlijk is die stijl niet verstandelijk berekend, of
beredeneerd, gelijk hierboven geschied is. Een enkelen keer echter kan, wat
natuurlijkerwijze is gecreëerd, aan wie daar niet aanstonds toegankelijk voor zijn,
wel eens nader worden gebracht door een verstandelijke redenering - achteraf.
Ik had het hierboven over het plastische element, en ook over de sterke uitbeelding
der rattenlegers. Evenmin echter als in het vroegere werk van dezen auteur kan in
dit boek, zelfs in gedeelten waar de visuele waarneming domineert, een eigenlijk
essentieel plastisch proza worden aangetroffen. Meer dan dat, immers, is het muzikaal
en rhythmisch. Dat muzikale leidt hier vaak tot rijmen, die echter niet bewust en
opzettelijk en in strijd met het wezen van het proza zijn ontstaan, gelijk b.v. in
Rolland's Colas Breugnon. En dat rhythmische is evenmin opzettelijk, en daardoor
monotoon, gelijk b.v. in Arij Prins' De Heilige Tocht, waar het slechts door
syntactische verwringingen werd bereikt. Juist onopzettelijk, en voor wie er niet
speciaal op let
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nauw bemerkbaar, is het proza van Ratten voortbewogen op een metrischen grondtoon,
op welken de zich nergens opdringende binnenrijmen en assonnances drijven.
Let eens nauwkeurig op den klank van een zin als dezen, waarin bij nacht de ratten
komen aanzetten: ‘De vlokken duisternis ontwarren zich, het duister stuift uit als een
zwarte dwarrelsneeuw over de straten’. De vier ui-klanken, waarvan de eerste gevolgd
wordt door het ‘ar’ waarin, tweemaal achtereen, zij zullen wegsterven. En deze
zorgvuldig gedoseerde sensitieve werking psychologisch ondersteund door het lichte
onbehagen, waarmede de paradox van die ‘zwarte sneeuw’ het rationele en gewone
uitschakelt om het griezelige te suggereren.
En overal wordt de klank door het rhythme gedragen, voortgedragen, geschoord.
De tweede zin na den geciteerden luidt: ‘Duister dat aan de duisternissen knaagt’.
Onder dezen prozazin kan men een regelmatigen vijfvoeter gevoelen. De abbé
Bremond zou er zich in zijn Deux Musiques de la Prose aan hebben verlustigd.
Sommige zinnen kan men, waar maat en klank samenwerken, als gewone rijmende
verzen lezen, en men zou ze ook als zodanig onder elkander kunnen drukken,
versgewijs, aldus b.v.:
Alle duister, alle vuilnis is verdwenen;
goed hebben de ratten 't werk verricht,
en alle holen zijn gedicht
waarin zij naar de onderstad verdwenen.

Zo ook dit:
Hij hoort de kristallen
op steenen vallen
en het dreinzen van altijd dezelfde interval...

Of dit:
De bittere dorst ontlokt een schreeuw.
Een vrouw? Een meeuw?
Het zijn de stemmen van de nacht,
de stemmen losgewoeld uit donker vacht,

enz.
Waarbij zowel de voorafgaande als de volgende zin beide weer op -acht rijmen. Een
bladzijde verder:
De menschen stoppen zich de vingers in hun ooren,
om niet meer te hooren
't flitsen van muziek waardoor hun
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adem sneller gaat en zij verbleeken.
Witte beken...

enz.
Ten slotte nog een laatste staaltje:
Daartusschen zacht gespetter,
onverstaanbaar, en het kaarsgeknetter.

Gelijk men ziet is dit proza oververzadigd van muziek. Men leide nu echter uit mijn
hierboven met didactische oogmerken bedreven typografische scherts niet af, dat wij
met een van die akelig hybridische producten te doen hebben, tussenvorm tussen
gedicht en proza: vis noch vlees. Ik maak mij sterk dat de rijmen en metrische figuren,
welke ik hierboven door een kunstgreep zo sterk heb doen uitkomen, door den
gewonen lezer, wiens aandacht hierop niet speciaal werd gevestigd en die gevangen
is in den gang van het verhaal, niet eens worden opgemerkt. Althans niet bewust:
ten hoogste geven die euphonie en eurhythmie hem onbewust een gevoel van
harmonisch behagen. Maar zo weinig heeft Helman het bloed, het binnenwerk van
zijn volzinnen in het nadrukkelijk licht van een zichtbaar, gewild procédé gesteld,
dat het heel wat opzettelijken speurzin en waakzaamheid vereist, om ze (achteraf!)
te doorzien. Zo moet het ook. Het is de enige wijze waarop proza straffeloos, en in
schoonheid, zo dicht tot de poëzie kan naderen: Ongewild en onbewust. Daarom is
dit boek, anders maar evenals Rilke's Cornet, een zo schoon werk geworden.
Een enkel woord nog over de uitvoering. De uitgever verdient waardering en
dankbaarheid voor de bibliophiele verzorging, die Ratten mede aan de spits doet
staan van de fraaiste edities op dit gebied, welke ons land kent. Jarenlange
voorbereidingen, waarbij geduldig alle kwade kansen werden uitgeschakeld; een
speciaal tot dit doel, na vele experimenten, uitgekozen papier waarop de zeer mooie
doch uiterst tere letter niet uitvlekte of doordrukte; een van kundig vakmanschap
getuigend, tot in de puntjes vlekkeloos typografisch geheel, verkregen in nauw contact
met een van de geroutineerdste en gevoeligste boekver-luchters van onzen tijd ziedaar de factoren die hebben saamgewerkt om de eer van ons land op het gebied
van boekkunst weder eens hoog te houden. Jozef Cantré, die reeds als een der beste
levende xylographen bekend was, toont zich hier - en in een eigen trant! - ook als
illuminator van kopletters en vignettekenaar moeilijk te overtreffen.
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De Colophon luidt aldus:
‘In het verhaal “Ratten”, dat Albert Helman in 1931 schreef, is het lied van de
Muzikant een vertaling van Georg Trakl's gedicht “Die Ratten”. Mogen noch de
nieuwe woorden waarmee de oude sage werd herzegd, - noch de initialen en
slotvignetten die Jozef Cantré ervoor teekende, - noch de Magere Egmont waarmee
het boek met de hand werd gezet in de werkplaatsen van Nijgh en Van Ditmar N.V.,
- schade brengen aan de geheimzinnige sfeer dezer zonderlinge geschiedenis. En
moge de oplaag van honderd genummerde exemplaren (I tot C) op Strathmore Japan
evenals de oplaag van vierhonderd genummerde exemplaren (101 tot 500) op
Strathmore Permanent gespaard blijven voor het werk der nijvere ratten. Want het
boek wordt niet meer herdrukt.’
1937
Albert Helman, Ratten. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1936

Een Vlaams debuut
Een onzer meest uitmuntende jongere romanschrijvers vroeg mij dezer dagen in een
gesprek, of ik ook niet van mening was, dat de Franse litteratuur, om haar
universeelheid, te prefereren was boven de Engelse en Duitse. Ik heb toen enigszins
ontwijkend geantwoord, en ben mij achteraf eerst bewust geworden, waarom ik een
zeker verzet gevoelde tegen een meer positieve uitspraak. Mocht hij deze beschouwing
onder ogen krijgen, dan zal hij ongetwijfeld glimlachen om den esprit d'escalier.
Ik geloof dat het minder juist is, de litteraturen in te delen naar de nationale
kenmerken - welke zij stellig mede bezitten -, maar dat met name in de meer moderne
tijden (zeggen wij: sedert de Romantiek) een vergelijkende studie als vruchtbaarder
uitgangspunt de, over de landsgrenzen heenspoelende, en daardoor in wezen
internationale stromingen doet herkennen. De Romantiek, hoezeer bij elk volk ‘naar
's lands wijs’ een eigen gestalte aannemend, was een Europees verschijnsel; aldus
dienen ook het naturalisme en impressionnisme te worden beschouwd, het
symbolisme, later het expressionnisme en de nieuwe zakelijkheid. Een voorbeeld.
De mentaliteit van den expressionnistischen toneelschrijver Georg Kaiser is in vele
opzichten
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zeer Duits. Toch plaatst de wijze, waarop hij in zijn toneelstuk over den blauwbaard
baron de Retz, Gilles und Jeanne (1923), het verleden oproept, dit werk telkens naast
de verwante, even zwoel-kleurige romantiek van Vestdijk's historische evocaties.
Evenzo vertoont de diep peilende, wijsgerig-ethische menselijkheid van een zijner
andere stukken, Nebeneinander (ook uit 1923) - wellicht is dit drama van een
pandhuishouder zijn mooiste, hoewel minder bekend - onbetwistbare
geestverwantschap met den wel niet voluit expressionnistischen, maar dan toch in
zekeren zin uit het expressionnisme voortgekomen Gerard Walschap. Een uiting als
‘Es ist Schuld... und nicht Schuld...’ in het prachtige eerste toneel van het vijfde
bedrijf past geheel in Walschap's levensbeschouwing. Bovendien kan men dit werk
nog opvatten als een in zijn koene compositie fraai staal van de simultaneïstische
beweging, welke in die dagen, nog nieuw en onbedorven, in de wereldlitteratuur haar
intrede deed. Eerst het vooral in de vormgeving naar voren komende verstandelijke
element, door Diebold overigens mateloos overschat, gaf aan dit alles een typisch
Duitse nuance.
Een nuance slechts is het ook, welke den hier te behandelen kleinen roman tot
Vlaams werk stempelt. Essentiëler is, dat hij, in wijder verband, een echt product is
van de nieuwe zakelijkheid met nog een kleine rest van dien romantisch
expressionistischen inslag, waardoor die zakelijkheid veelal naar het voorafgegane
tijdvak van haar oorsprong en ontstaan blijft terugwijzen. De Vlaamse schakering
daarbij is, dat de schrijver van Het Jeugdavontuur van Leo Furkins het hier en daar
een beetje ‘erg’ heeft willen maken en soms, ondanks zijn prijzenswaardig streven
naar bondige uitdrukking, dan wat al te sterke en grote woorden bezigt. Een
expressionnistisch bezinksel weliswaar, maar toch heeft men ook bij de bekwaamste
Vlaamse auteurs wel eens het gevoel, dat zij, om aan een zeker isolement van
provinciale Weltfremdheid te ontkomen, het soms te dik erop leggen (‘modern’,
‘demonisch’, ‘cosmopolitisch’), wat b.v. reeds in te brengen was tegen het toch in
vele opzichten zo mooie Ivoren Aapje van Teirlinck, dat hierdoor zeer geleden heeft,
en in het oordeel der latere critiek misschien meer dan billijk is.
Hoewel dus toch nog tot de school der nieuwe zakelijkheid te rekenen - wie van
de Vlaamse jongeren kan zich aan het machtige voorbeeld van Elsschot en Walschap
onttrekken? - is de stijl van Het Jeugdavontuur van Leo Furkins iets losser, vloeien-
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der, gecompliceerder omschrijvend, ook trager. De psychologie beweegt zich meer
in het pathologische, maar is als zodanig, vergeleken b.v. bij een Walschap, te
academisch. En deze te grote nadrukkelijkheid van den opzet is een tekortkoming.
Inderdaad zou men den gansen ontwikkelingsgang van Leo Furkins als het ware een
schoolvoorbeeld van Freud's theorieën kunnen noemen. Als jongen van vijftien wordt
de moederbinding in hem geaccentueerd door de liaison met een volwassen vrouw.
Dat deze later met zijn vader huwt, maakt de figuur volledig. Een tuchtiging, hem
vervolgens op straat toegediend door den begeleider van een vrouw, die hij - schuchter
uit de verte - gevolgd had, voltooit de reeds gevormde haat- en rancuneuze
minderwaardigheids-affecten, welke hem zijn vader op diens ziekbed door een te
sterke pijnstillende injectie zal doen doden, en later zijn verloofde door wrede
kwelzucht tot zelfmoord drijven.
Het inleidend gedeelte - het eerste hoofdstuk, van nog geen vijftig bladzijden -,
waarin Leo nog niet zelf als verteller aan het woord is, en waar hij als jongeling de
enigszins romantische kwaliteiten van een übermensch vertoont -, is zonder twijfel
het best geslaagd. Dat de held dan later zelf aan het woord komt, verbreekt niet alleen
de eenheid der compositie, maar brengt door de daaruit voortvloeiende directer
weergeving der gevoelens en overwegingen tevens dat element van overduidelijk
‘klassiek geval’ mede, dat ik als een bezwaar aanmerkte.
Des te meer is dit alles te betreuren, daar het Berghen toch wel gelukt is, een
psychische tragedie van grote draagwijdte aannemelijk te maken en tot leven te
brengen. Minder strak dan wenselijk, heeft zijn roman niettemin de kenmerken ener
hedendaagse soberheid welke veel verwachtingen op dezen jongen debutant kunnen
doen bouwen.
Het hier behandelde werkje is een goed staal van den hedendaagsen Vlaamsen
roman. Het is een aanwijzing, dat deze op een zeer behoorlijk peil is gekomen en
dat wij ook van de dü minores en de jongste onder onze zuiderburen nog allerlei
aangename verrassingen kunnen tegemoet zien.
1937
R. Berghen, Het jeugdavontuur van Leo Furkins. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar,
1936
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Kunstenaars in uitzonderingspositie
Over de Engelsen in de kunst zou men hele boekdelen kunnen volschrijven zonder
den voorzorgsmaatregel van enige voorafgaande afbakening. In de kunst noch
daarbuiten nopen zij tot door persoonlijke gemoedsbeweging gekleurde oordelen.
Ten aanzien van de Joden moet men volstaan met de vaststelling dat zij anders zijn;
iedere verdere uitweiding verlaat het terrein der objectiviteit. Waardoor dan dit
onderscheid?
Omdat de Joden overal in een uitzonderingspositie leven. De Engelsen zijn een
volk. De Joden zijn een volk. Maar de laatsen zijn geen volk als een ander. Zij hebben
geen taal, zij hebben geen land, zij leven verspreid te midden der andere volken.
Afgezien van hun, naar kwantitatieve verhouding miniem kleine, nationale centrum
in Palestina, zijn hun land en taal die van het volk, waaronder zij leven. Hieruit volgt
noodzakelijk, dat ook hun cultuur en hun kunst die van dat volk zijn. Grotendeels
althans: zij blijven uiteraard, in die volksgemeenschap, een element behouden van
die andere, de afstammingsgemeenschap, waartoe zij ook behoren. Dat element is
overigens imponderabel en laat zich bezwaarlijk met enige exactheid afgrenzen of
nader definiëren. Maar ook niet ontkennen.
Dat het een bron van conflict en tragiek in zich moet bergen is inmiddels wel
aanstonds duidelijk. Als minderheid verwekken de Joden waar zij wonen, overal en
steeds, - en tot welk maximum, sedert hoeveel generaties ook, opgegaan in hun
omgeving, - een in wezen andere reactie dan elk normaal, d.i. autochthoon volk.
Daarom is - om bij ons aanvankelijk voorbeeld te blijven - de vraag naar de plaats
van de Engelsen in de kunst, voor een ander volk, ten hoogste een theoretisch
aesthetische vraag. Voor wat de Joden betreft is zij een onmiddellijk practische
strijdvraag, die uitsluitend bekeken wordt in samenhang met die andere: of een zo
zonder tweede voorbeeld innige vermenging van een ander element in de cultuur
van een volk al dan niet als schadelijk is te beschouwen.
Ik zal mij hier aan een beantwoording van die vraag niet wagen. De waarde van
een antwoord is niet universeel genoeg, want zij hangt voor ieder samen met zijn
zienswijze over de rol van het nationale in een cultuur, en van het internationale. En
hierover heerst grote onenigheid, al kan worden vastgesteld dat in dezen tijd de
mening veld wint, dat waarlijk, vruchtbaar internationalisme alleen kan wortelen in
de vrijwillige, gelijk-
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waardige samenwerking van wat nationaal is.
Maar hoe dit ook zij, één ding is toch wel onbetwistbaar: dat men door hartstocht
verblind moet zijn om de Joden verantwoordelijk te stellen en te doen boeten voor
den toestand van verstrooiing, welken zij gewild noch gezocht hebben, doch waarin
zij zich nu eenmaal ruim 20 eeuwen gesteld zien. Al te weinig is de kwestie van de
Joden in de kunst, in de geschriften over dit onderwerp, nu eens van den kant van
de Joden zelf bezien. Als mededragers van het geestelijk bezit, niet van zichzelf maar
van de volken waartoe zij mede behoren, vonden zij nooit dien blijvenden weerklank
die, niet individueel maar collectief, de voor het creëren onontbeerlijke atmospheer
is. Vooral deed zich dit sterk gevoelen in kunstperioden van romantische vernieuwing,
gelijk in het begin dezer eeuw en ook thans weer. Omdat (ik kan stellingen als deze
natuurlijk niet met argumenten staven in dit bestek) realisme internationaal en
romantiek nationaal gericht en gegrond is.
Te zelden, ik zei het reeds, heeft men zich afgevraagd, niet wat andere volken voor
nadeel of profijt hebben gehad aan de kunst der Joden, maar hoeveel het Joodse volk
zelf erbij verloren heeft, dat uiteraard de kunst van de, in verspreiding levende, Joden
geen Joodse kunst is kunnen worden. Immers de zichtbare, omringende wereld oppermachtige factor in het ontstaan van kunst-moest vanzelf van ongemeen groter
invloed blijven dan de oorspronkelijke Joodse wezenstrekken. De individuele
gezindheid veranderde daaraan niets, want kunst komt nu eenmaal niet volgens
meningen en principes tot stand. Alle pogingen, voor het probleem een oplossing te
vinden in het streven naar een Joodse kunst (b.v. in de litteratuur het schrijven voor
Joden, over Joden of als Joden) bleven daarom kunstmatig en vruchteloos. Het streven
naar een nationale Joodse kunst, of naar het herleven van het Hebreeuws, mogen
gewichtige en zelfs onontbeerlijke momenten zijn in den wederopbouw van het land
Israël als nationale woonplaats, het kon de kunst der Joden niet essentieel veranderen,
in haar geheel. Een nieuwe kunst ontstaat slechts uit een nieuwe orde, niet uit het
streven daarnaar; zij is geen voorloper, maar product van een tijd en een samenleving.
Aan den anderen kant kan, naar de geschiedenis ons leert, ook een streven naar
de sterkst mogelijke assimilering aan andere volken onmogelijk het element van
anders-zijn der Joodse kunst volkomen teniet doen, in het midden gelaten of dat ele-
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ment groot of klein, belangrijk of onbelangrijk is, en zijn tenietdoening wenselijk.
De differentiëring der nationale culturen, ook in haar edelsten, van alle chauvinisme
ontdanen, humanistischen staat, is niet zwakker maar sterker dan honderd, dan
tweehonderd jaar geleden. Zij is wellicht, ondanks de onnoemmelijk veel groter
onderlinge uitwisseling van de modernen tijd, sterker dan ooit te voren.
De ontwikkeling laat zich niet forceren, noch naar den enen noch naar den anderen
kant.
Het is nu ongeveer 23 jaar geleden dat ik als publicist debuteerde met een brochure,
getiteld De Cultureele Noodtoestand van het Joodsche Volk waarin voor het eerst in
ons land het vraagstuk van de Joden in de litteratuur werd behandeld. Ik zou die
studie nu anders schrijven; minder radicaal en stelselmatig vooral waar ze zich
bezighield met het onderzoek van kunst. Maar in beginsel sta ik nog achter mijn
opvattingen van toen, welke, naar ik meen, sindsdien helaas meer en ontstellender
door de latere gebeurtenissen zijn gerechtvaardigd dan ik destijds kon voorzien. In
hoofdzaak stemmen de hierboven gegeven korte beschouwingen met die
uiteenzettingen overeen.
Als Jood zie ik de uiteindelijke oplossing van het Joodse probleem uitsluitend in
de doelstellingen van het Zionisme. Van dat probleem is het vraagstuk van de Joden
in de kunst in laatste instantie een onderdeel.
1937

Een flonkerend miniatuur
In Lady into Fox, den prachtigen kleinen roman van David Garnett, wordt aan een
buiten de natuurlijke orde der dingen liggende gebeurtenis (i.c. de verandering van
een dame in een vos) zoveel realiteit gegeven, dat Garnett's meesterschap een gewoon,
alledaags geval tot leven schijnt te roepen. Een dergelijk proces doet zich voor in
Die Fabel vom Peter Lech van Victor Otto Stomps en in Die Fabel von Paul und
Maria van denzelfden schrijver. Het werk van den jong gestorven Franz Kafka
vertoont soortgelijke trekken.
Tegenover dit vermogen, het romantische, fantastische en ongemene in te schakelen
in de vanzelf sprekende werkelijkheid, vindt men soms de even zeldzame eigenschap,
omgekeerd het
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reële als van een andere wereld uit te belichten met den schijn van onwerkelijkheid.
Zonder nu de schrijfster van Paul, met haar zin voor het feitelijke, tastbare,
‘diesseitige’, de macht tot deze romantische ontstoffelijking toe te kennen, kan men
toch toegeven dat zij in haar beste ogenblikken de sterke, vaste steunpunten des
levens weet om te toveren tot een zekere gevoelsspheer, waarin alles een soort van
fataliteit verkrijgt die aan de gewende redelijke en bewaakte houvasten schijnt te
ontstijgen.
In dezen korten roman - men zou het ook een grote novelle kunnen noemen - is
zulks m.i. het geval. Zonder den van ouds vertrouwden bodem der rationele
psychologische uitbeelding te verlaten, doet mevrouw Boudier ons soms even onze
redelijke gerichtheid verliezen, of we tegenover verborgen, onbekende, ongehoord
nieuwe levenswetten beseften te zijn gesteld, zonder dat hierover gesproken of zelfs
met maar een enkel woord van het gewende aspect der dingen werd afgeweken.
Maar deze omschrijving is wellicht reeds iets te bewust en zwaarwichtig voor de
subtiele effecten, welke de schrijfster, mogelijk onwillekeurig, hier en daar verwekte
in dit werkje, dat misschien tot de beste van haar kleinere geschriften behoort.
Een rijk, genotzuchtig, pretlievend jong meisje, zeventien jaar oud, ontmoet te
Parijs den Italiaansen schilder Varniere, bij wien ze lessen neemt. Er ontwikkelt zich
een intieme verstandhouding, welke niet zonder gevolgen blijft; de man echter wenst
hieruit generlei consequenties te trekken. Het meisje staat nu het kind af aan de oudere
vrouw, bij wie ze in pension is, en vertrekt naar Holland. Deze vrouw, die kort daarop
weduwe wordt, voedt denjongen Paul, die niet beter weet of ze is zijn moeder, ten
koste van de zwaarste offers en moeizamen arbeid zo goed mogelijk en met grote
liefde als haar eigen kind op.
Jaren later. Het jongemeisje is gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen
geworden. Paul's gewaande moeder, arm, zwak van gezondheid en den komenden
ouderdom zoveel mogelijk terwille van haar pleegkind verhelend, leeft slechts door
en voor diens liefde: zij is intussen hertrouwd, uitsluitend om den jongen te doen
echten, en na twee jaar weduwe geworden. Nu ontmoeten de twee vrouwen en de
drie kinderen elkander op een buitenlandse badplaats in hetzelfde hotel.
De oude, bittere karaktertegenstelling tussen de beide vrouwen laait op tot fellen
haat, nu blijkt hoezeer Paul zich aangetrokken voelt tot de mooie, rijke, elegante
dame, die zijn moeder is.
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Het is de van haar geërfde zucht naar weelde en vermaak, welke hem tot dit vrolijke,
luchtig levende gezin, en voornamelijk tot de moeder drijft. Maar toch tevens een
dieper instinct, en dat ook in deze laatste - mevrouw Van der Willige - spreekt. En
de egoïstische trekken, die door zijn jeugd en het bloed van zijn moeder in hem zijn
geworteld, doen Paul blind zijn voor het weinige, wat met enorme opoffering de
oudere vrouw, die zijn moeder schijnt, hem aan plezier kan bieden, tegenover de
mondaine, sierlijke, aangename levensspheer van de vrolijke mevr. Van der Willige
en haar tweetal, zijn speelgenootjes.
Terwille van Paul en het zorgvuldig behoede geheim moeten de vrouwen in het
openbaar inmiddels hun haat en hun wederzijds op verschillende motieven berustende,
verterende afgunst zoveel mogelijk maskeren. Alle conflicten moeten naar buiten
latent blijven; dat maakt den verwoeden strijd tussen beide vrouwen om Paul's
genegenheid des te verbitterder. De jongste echter, die indertijd van haar rechten
afstand gedaan heeft, durft ten slotte deze niet meer te doen gelden, uit angst haar
huwelijksgeluk en veilige levensrichting te verstoren. Zij reist, onder een voorwendsel,
plotseling met haar dochtertje en zoontje weer af, tot groot verdriet van Paul.
Tot zover, zeer vereenvoudigd saamgevat, de gang van het verhaal, waarin ik
bovenal bewonder dat mevrouw Boudier bij zo grote beknoptheid van details zulk
een volledigheid heeft weten te bereiken. Hoe schrijnend is de primitieve en toch
geraffineerde wreedheid voelbaar gemaakt, waarmede als het ware het leven zelf
deze twee vrouwen tegenover elkaar stelt. De trotse, lichtzinnige, zelfbewuste, mooie
jongere, nu plotseling vaag verontrust door vertedering en berouw bij de
hartstochtelijke, blinde toenadering van het eens door haar verlaten kind, welks
bestaan zij in al die jaren reeds welhaast vergeten was. En de oudere vrouw, zwak,
uitgeput door zorgen en ziekte, na een leven van liefderijke onzelfzuchtigheid verteerd
door den angst, dat al haar moeiten en jarenlang sloven vergeefs zijn geweest, dat
alles nu zal uitkomen en haar jongen, die haar enige levensvreugde is, haar zal worden
ontnomen; of anders althans zijn genegenheid.
De stijl van dit boek is in het algemeen uitstekend, zij het dan niet overal
vlekkeloos. Wendingen als de volgende zijn mij steeds zeer onzuiver voorgekomen:
‘“prachtig hè?” kwam de jongen’; ‘“Uw zoon lijkt niet op u”, viel zij onbeheerscht
boosaardig aan. “Hij lijkt op den signore Varniere”, sloeg de ander
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meteen toe’ enz. Ook een waarschijnlijk niet bewust toegepaste, maar uit slordigheid
ontstane herhaling als ‘de blauwe, wat bolle oogen’ (blz. 11 ) en ‘haar wat bol blauwe
oogen’ (blz. 16) ervaart men in een overigens zo zorgvuldigen schrijftrant als niet
gemotiveerd en daarom storend.
Uitstekend weergegeven zijn de koel-beleefde, venijnige gesprekken vol
toespelingen tussen beide vrouwen, den enkelen keer dat ze elkander toespreken in
de badplaats die ze samenvoerde. De nauw verzwegen woedende haat, de noodlottige
dreiging in die dialogen behoort, gelijk mevrouw Boudier ze hier tot leven bracht,
tot die romantische, suggestieve transpositie der werkelijkheidsspheer waarop wij
in den aanvang doelden. Evenals de Griekse ‘eironeia’ in de situatie, dat de lezer de
toedracht van Paul's afstamming weet, welke dezen onbekend blijft.
Dat element is ook aanwezig in de voortreffelijke, sobere maar zeer rake wijze,
waarop de schrijfster het onbewust half-amoureuze weet aan te duiden in Paul's
onbedwingbare, als door onbekende driften gedreven gevoelens voor de mooie, jonge
mevrouw Van der Willige, die zijn eigenlijke moeder is. Gevoelens, hemzelf als
zodanig natuurlijk onbekend. De scène van blz. 52-55, waar Paul haar zijn liefde
belijdt, is meesterlijk en een hoogtepunt van het boek.
1937
Ina Boudier-Bakker, Paul. Amsterdam, P.N. van Kampen & Zoon.

Haïkaï
Een haïkaï is een gedichtje in drie verzen van vijf, zeven en vijf lettergrepen. Het is
de Japanse dichter Matsuo Bashô, die dezen vorm tot den grootsten bloei heeft
gebracht. Hij werd in 1644 geboren en studeerde klassieke letteren. Drie en twintig
jaar oud verloor hij zijn leermeester Zengin, die hem in de poëzie had ingewijd.
Onder den indruk van dit verlies trok hij zich in een boeddhistisch klooster terug,
maar begon vervolgens een zwervend leven. Te Yedo (het tegenwoordige Tokio)
volgde hij lessen in wijsbegeerte en litteratuur, en publiceerde er zijn eerste boek.
Hij bewoonde daar een schamele hut; hier tegenover groeiden bananenbomen (bashó),
aan welke de naam is ont-
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leend waaronder hij beroemd is geworden. Korten tijd was hij ambtenaar bij de
administratie van den kanaal-aanleg. Spoedig echter vatte hij zijn omzwervingen,
zonder vaste woonplaats, weder op - waarbij zijn reputatie als dichter zo groot werd
dat hij al spoedig een, later zelf vermaard geworden, leerling als volgeling kreeg tot hij zich op 38-jarigen leeftijd te Fukagawa vestigde. In 1682 verwoestte een grote
stadbrand zijn huisje, dat slechts een beeltenis van Boeddha en een nap rijst bevatte.
Door twee leerlingen geholpen, bouwde hij het weer op.
In 1684 echter, door zijn liefde tot de natuur en de vrijheid gedreven, trok hij er
weer op uit. De uitgave van zijn reis-aantekeningen bracht hem algemene erkenning.
Hij gaf zijn huis op en maakte, door leerlingen begeleid, vele grote reizen; in die
jaren verschenen tal van werken van zijn hand. Zijn getrouwe volgelingen verpleegden
hem, toen hij in 1694 te Osaka zijn reis wegens ziekte moest onderbreken. Hij stierf
er hetzelfde jaar, ten huize van een zijner bewonderaars, gelaten, wijs en glimlachend
gelijk hij geleefd had, en door zijn getrouwe leerlingen omgeven. Hij liet slechts zijn
manuscripten, zijn schrijfgerei, een reisransel, een houten nap en een afbeelding van
Boeddha na. In een tempeltuin onder een bananenboom is zijn graf.
Als dichter en in armoede rondtrekkend pelgrim kan Bashô ondanks zijn
boeddhisme met Franciscus van Assisi vergeleken worden. Zijn weldadigheid,
zachtmoedigheid en liefde tot natuur, mens, dier en plant doen hem verwant zijn aan
den dichter van de Fioretti. Hij placht op zijn reizen te slapen in armelijke herbergen
of zelfs onder den bloten hemel; ook wanneer hij eens door een rijken poëzie-minnaar
werd ontvangen, bestond zijn maal slechts uit wat rijst. ‘Ik ben alleen’, schrijft hij
in zijn reisjournaal, ‘en schrijf voor mijn vreugde’.
De haïkaï wordt gezongen of met eentonige stem gedeclameerd; meestal wordt
hij tweemaal herhaald, om hem goed tot den hoorder te doen doordringen. Bashô
had dezen versvorm in twee scholen bestudeerd, welke reeds in haar neergang waren;
tot dien tijd was de haïkaï vooral als komisch gedicht bedoeld. Hij richtte toen echter
een eigen school op, en daar ontwikkelde de haïkaï zich tot een ernstiger genre. Drie
eisen werden er gesteld: soberheid, harmonische uitdrukking en rust der gedachten
van den dichter. Technisch maakte Bashô zich los van de strenge klassieke regels.
Hij liet allerlei afwijkingen toe, b.v. van den speciaal voor den haïkaï voorgeschreven
woordenschat.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

273
Na zijn dood vielen zijn leerlingen in verschillende onderscheiden groepen uiteen,
die weer scholen grondvestten. De haïkaï verloor zijn werking; hij bloeide eerst in
1874 weer op, en vertoonde toen nieuwe stromingen. Na den dood van den originelen
dichter Issa (1827) trad een tijdperk van epigonisme in; eerst in 1897 herleefde de
haïkaï, en kreeg een gemoderniseerd karakter.
De noodzaak, in een zeer beperkt bestek een zo rijk mogelijke afwisseling aan
beelden te geven, met vaak van bezonnen denken getuigende onuitgesproken
toespelingen, hebben den haïkaï een zeer eigen gestalte gegeven. Bashô en zijn
leerlingen blijven de onbetwiste meesters op dit gebied, en hun kunst heeft in de
volgende eeuwen doorgewerkt. Tien van zijn leerlingen vormen een gesloten,
afzonderlijke groep; zij zijn de Tien Wijzen genoemd. De eerste van hen stierf in
1704, de laatste in 1740.
Sporen van Bashô's invloed vindt men overal, zelfs bij hedendaagse Japanse
auteurs. Om den grootsten schrijver van het huidige Japan, Tôson Shimazaki, te
begrijpen, moet men teruggaan tot den geest en de wijsbegeerte van Bashô. Diens
persoonlijkheid was door de natuur gevormd. Niet uit mensenhaat of boeddhistisch
pessimisme had hij voor haar de samenleving verlaten, maar uit vitaliteit en streven
naar zuiverheid. Daarvan spreekt zijn werk.
De gegevens, die in het bovenstaande te vinden zijn, heb ik ontleend aan de
inleiding van Émile Steinilber-Oberlin en het voorbericht van Kuni Matsuo. Behalve
van Bashô zelf bevat de door hen vertaalde bundel haïkaï van elk der bovenbedoelde
Tien Wijzen alsmede van nog een half dozijn andere dichters. Ik heb er, ondeskundig
op het gebied der Japanse litteratuur, van kennis genomen als de belangstellende
leek, voor wien dit werk bestemd is. En ik heb ervan genoten. Zeker had ik den haïkaï
wel eens eerder in een buitenlands tijdschrift ontmoet, - als ik mij goed herinner in
La Nouvelle Revue Française - maar de indruk moest toen te fragmentarisch blijven.
Thans krijgt men een breed en duidelijk overzicht, met alle historische data en ander
materiaal.
In het oorspronkelijk Nederlands is de haïkaï, voor zover ik weet, uitsluitend
gebruikt door Slauerhoff en Greshoff. Verwantschap met deze dichtsoort vindt men
eigenlijk nergens; de enige poëze, minus het Oosterse element dan, waaraan deze
haïkaï mij, een hoogst zeldenen keer, door associatie wel eens
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even deden denken, zijn Die Idyllen um Sylphe van Ossip Kalenter. Een nauwkeuriger
weergeving van het oorspronkelijk, dat zo letterlijk mogelijk-is benaderd, wordt ons
voorts in deze vertaling gewaarborgd dan in de Nachdichtungen van Hans Bethge
gelijk Die Chinesische Flöte en Japanischer Frühling, een verzameling als La Flûte
de Jade of Slauerhoff's bewerkingen van Oosterse poëzie. Wij kunnen ons daar
slechts in verheugen. Alleen van het oorspronkelijk aantal syllaben is afgeweken.
De optekeningen, in de meeste dezer haïkaï vervat, zijn vooral uitdrukking van
een toestand; zij zijn statisch. Ook waar een beweging wordt gesuggereerd, geschiedt
dit, zo delicaat mogelijk, op indirecte wijze:
Première neige.
Un flocon est juste assez lourd
pour incliner la feuille du glaïeul

Iets dergelijks vindt men in den hier volgenden haïkaï, welke (gelijk overal waar het
tegendeel niet wordt vermeld) eveneens van Bashô is:
Brise légère.
L'ombre de la glycine
tremble à peine

of in deze fijngevoelige, kiese aanduiding van rouw:
Au soleil, on sèche les kimonos.
Oh! la petite manche
de l'enfant mort!

En is dit niet een volkomen in ons modern sentiment liggende uitbeelding van
stemming:
Tristesse au coeur.
Quand je t'entends, coucou,
ma solitude est plus profonde...

Hetzelfde in een haïkaï van Otsouyou (1675-1739), simpel als het bekende
Sappho-fragmentje:
Impossible de dormir cette nuit.
Par la fenêtre entr'ouverte
pénètre le parfum des pruniers.

Verzen als die op blz. 36 geven in hun naaktheid niet meer dan de laconieke
optekening van een indruk - doch hoezeer ontroerend!
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Terloops zij vermeld, dat de commentariërende voetnoten wel eens overbodig en
schools lijken; zo die op blz. 37 bijvoorbeeld, of nr. 1 op blz. 109; deze laatste, welke
een gewone natuurwaarneming door een banale algemeenheid diepzinnig poogt te
maken, komt mij bovendien nog onjuist voor. Maar in den regel is men met de noten
nogal sober geweest; en soms zijn ze onontbeerlijk.
Het mooiste zijn naar mijn smaak de kleine, eenvoudige doch ongemeen scherpe
momentopnemingen van zintuiglijke indrukken, zonder handeling of wijsgerige
overdenking. Zij bezitten grote dichterlijke kracht:
Mer houleuse.
Au loin, l'île de Sado,
Diagonale dans le ciel: la Voie Lactée.

Het kon, naar den stijl, een jeugdgedicht van Marsman zijn.
Soms echter zijn de verzen toch ook juist treffend door een zweem van, discreet
geëffaceerden, dieperen zin, in een metaphoor symbolisch - nooit opdringerig verbeeld. Ook hiervan enige voorbeelden. Kan men bescheidener op de vluchtigheid
van het menselijk geluk, de vergankelijkheid der aardse schoonheid zinspelen dan
in dit gedichtje:
Nuit de printemps.
Oh! les cerisiers, les cerisiers en fleurs!
Et déjà l'aurore...

Of dit in zijn beknoptheid meesterlijke, dat de onbewogenheid der natuur tegenover
leven, vreugd, leed en dood uitbeeldt:
Ce même paysage
entend le chant
et voit la mort de la cigale.

Van Etsoujin (geb. 1656):
Amour des chats
qui passe si vite...
Oh! que je vous envie!

Een duidelijke philosophische strekking heeft ook dit van Inembô (gest. 1711):
Sous la neige,
combien de graines cachées
attendent le printemps?
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Of dit van Kyokusui (gest. 1717), dat aan Van Eeden's mooiste gedicht, De Waterlelie,
doet denken:
D'abord sous l'eau glacée,
bientôt, elle surgit au soleil,
la fleur de lotus.

Soms is de bedoeling ironiserend, gelijk in deze regels van Shiko (1665-1731):
Était il déjà las
de ses amours déçues?
Le chat est parti en quête d'un larcin.

Andere keren is zij echter ronduit moraliserend, als in deze verzen waarin tegen het
‘aan den weg timmeren’ wordt gewaarschuwd:
Au bord du chemin
la guimauve trop fleurie
s'offre au cheval qui passe.

In tegenstelling tot enkele der hierboven aangehaalde haïkaï wordt, naar ik reeds
mocht opmerken, vaker een toestand dan een handeling tot onderwerp gekozen.
Vandaar, dat een werkwoord dikwijls geheel ontbreekt.
Een aardig voorbeeld van Bashô's boeddhistische dierenliefde geeft de noot op
blz. 65. Zijn leerling Kikakou had dezen haïkaï gemaakt:
Une libellule rouge.
ôtez les ailes:
un piment!

Den ouderen dichter leek dit beeld wreed, en hij veranderde, zachtmoedig, de verzen
aldus:
Un piment.
Ajoutez des ailes:
une libellule rouge.

De lezer, ten slotte, late zich door den overgroten eenvoud dezer verzen niet misleiden:
een geduldige, lange concentratie ligt er aan ten grondslag, niet ongelijk aan die van
den Japansen of Chinesen schilder die, naar gezegd wordt, uren lang in de lucht de
curve van een zelfde denkbeeldige lijn beschrijft, eer hij haar met vaste hand
neerpenseelt. Vandaar de zo uiterst suggestieve werking van de meeste dezer
gedichten. Hun overzorgvuldige
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voorbereiding blijkt b.v. in de noot op blz. 97, waar sprake is van een haïkaï, welks
eerste twee verzen door Kyorai zijn gemaakt en waarvan Bashô het derde schreef.
Het spreekt vanzelf, dat bij een zo verzorgde werkwijze de opbouw van deze
gedichtjes, in zijn nooit gekunstelde kunstigheid, altijd doorzichtig moest blijven.
Menigmaal wordt een fraai effect bereikt doordat eerst het derde vers de beide
voorafgaande verklaart, zoals op blz. 139, of in deze aandoenlijke moederklacht der
17-eeuwse dichteres Tchigetsou-Ni:
Qui donc poursuivra, maintenant,
les papillons du verger?
Mon petit enfant est mort.

Of in dit van Bonchô (gest. 1714):
Des ombres tièdes
ont frappé mon visage
Oh! les chauves-souris!

Het boek, door de zorgen van het Internationaal Instituut voor Intellectueele
Samenwerking tot stand gekomen, is fraai uitgevoerd. Behalve een schets van Bashô's
graf, en diens portret door Kyoroku - ook aan het omslag hebben twee kunstenaars
meegewerkt - zijn er vier gekleurde illustraties van den te Parijs woonachtigen
bekenden Japansen schilder Foujita.
1937
Haïkaï de Bashô et de ses disciples. Traduction de Kuni Matsuo et Steinilber-Oberlin.
Illustrations de Foujita. (Collection japonaise. Paris, Institut International de
Coopération Intellectuelle.)

Tegemoetkoming verlangd
Deze bespreking, laat ik u maar dadelijk waarschuwen, zal veel critiek bevatten.
Maar deze opmerking moge daarbij voorafgaan: een werk, dat in genen dele zijn
waarde doet gevoelen, verdient geen critiek. Dit is de lof, dien mijn bezwaren
inhouden. Want de bundel Nachtelijke Vangst van G.H. 's-Gravesande laat niet na,
genegenheid te wekken. Door zijn eenvoud en zuiverheid.
Nu zijn dit eigenschappen, die een karakter sieren. Maar die op zichzelf nog geen
voldoende waarborg en grondslag zijn voor
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poëzie. Zelfs geen noodzakelijke. Denkbaar is zeer goed een oneenvoudig en onzuiver
karakter, dat eerst in poëzie tot tegenovergestelde kenmerken komt. Bij de
klaarblijkelijke ‘echtheid’ van Nachtelijke Vangst was zulks zeker niet de gang van
zaken. Hier evenwel leidde de ongekunstelde waarachtigheid dezer verzen wel eens
tot een al te grote kunsteloosheid, die dan even huiselijk als banaal werd. Niet in den
geest zelf van den dichter deed zich zodanige vervlakking voor; maar wij hebben
allen met het resultaat te maken, en vroegere lectuur zowel als het wezen van de taal
hebben den lezer nu eenmaal tot bepaalde associaties voorbestemd.
Men begrijpe mij niet verkeerd: ik pleit niet voor een ‘verheven’ of ‘dichterlijke’
woordenkeuze. De grootste soberheid en zelfs alledaagsheid van uitdrukking kan
menigmaal de verhevenste verzen voortbrengen. Maar dan moet elk woord geladen
zijn van de zeggingskracht der onherroepelijke noodzaak. Bij 's-Gravesande echter
drijft de expressiewijze wel eens te zeer op een sympathieke en argeloze
gemakkelijkheid. En die komt dan in sommige regels het lichtere genre van het
Speenhoviaanse ‘levenslied’ meer nabij dan de magische incantatie der dichtkunst.
Voor dat volksgenre evenwel is de niettemin op het aesthetische gerichte
geestesspheer, waarin zich dit gemoedsleven verwoordt, nu weder niet kantig,
sarcastisch, concreet, persoonlijk en direct genoeg. Bij dat ‘aardser’ genre passen
een harder, mannelijker, beknopter en critischer kijk en stijl.
's-Gravesande daarentegen zet de traditie van een lyrisch levensgevoel voort in
een vorm, welke poogt de conventionele wegen in de oude wereld der poëzie niet
nog platter te treden, doch er niet in slaagt nieuwe wegen in die oude wereld te vinden,
of een nieuwe poëziewereld te bereiken. Hij vult de afgesleten beelden en gestalten
met oorspronkelijk en zuiver-doorleefd gevoel en verbeelding, welke intussen door
die oude korst niet heen stralen. Zo werd zijn vers hier en daar wat kleurloos voor
wie zich niet speciaal en hardnekkig erop toelegt, de primaire gevoelsspanningen
van den dichter àchter de woorden te herbeleven.
Een klein voorbeeld van de extra tegemoetkomendheid, welke aldus van den lezer
wordt vereist, is het vers in Tusschen U en Mij waarin van de geliefde gezegd wordt
dat zij dagen doorleefd heeft ‘zonder menschlijk medelij’. Eerst een nadere
overdenking immers kan hier verduidelijken dat hier niet haar, doch anderer medelij
(met haar) is bedoeld.
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In het algemeen kan men zeggen dat deze poëzie de overgeleverde zegwijze heeft
vereenvoudigd zonder haar te vernieuwen; maar ook zonder haar dan in haar oude
gedaante die van binnenuit door diepste zielskracht gedicteerde ‘Einmaligkeit’ mee
te geven, welke - zie de verzen van Bloem - zich in de gewoonste woorden kan uiten.
Daarbij komt, dat de beeldspraak er wel eens geheel naast is, gelijk reeds aanstonds
in het eerste gedicht, Illusie, waar de metaphorische vereenzelviging van de illusie
met de geliefde vrouw toch al te ver doorgedreven wordt, waar het heet:
O, mijn illusie - - - - - - - - - - de geur
die 'k uit uw zakdoek meedraag - - -

Technisch hindert vrij dikwijls een zwaar aankoersen op een heerszuchtig en te
weinig inventief rijm. Lelijk zijn ook de talloze ‘hiaten’ door een niet gelieerde
stomme e, en de andere stroeve plekken in den klank (b.v. door een onmuzikale
opstapeling van medeklinkers). Voorts vindt men herhaaldelijk metrische vrijheden
welke, hoezeer sinds lang bij jongeren in zwang, in een voor het overige zo traditionele
prosodie toch in den grond slechts dan versterking in plaats van stoornis betekenen,
zo ze verantwoord zijn door den klemmenden dwang van het rhythmisch móéten.
Bovendien grijpt de auteur veelal naar te faciele en voor de hand liggende
woordverbindingen. ‘Klare oogen’, ‘teeder mint’, ‘kostbre schat’, ‘vuige logen’, vier
afgezaagdheden in één gedichtje - waarlijk: precieuze woordkunst en gezochte,
overfijnde adjectieven kunnen irritant vermoeiend zijn, maar hier heeft de dichter
zich gewoonweg van zijn werk afgemaakt, toen hij al te lui met de epitheta ornantia
der gebruikelijke termen genoegen nam! Door zich niet voldoende te concentreren
gaf hij hier slechts cliché's.
Tegen nog iets anders moeten wij opkomen. De oosterse kwatrijnvorm - welke in
dezen bundel veelvuldig wordt gebruikt - is een in zichzelf afgesloten eenheid; het
is daarom onjuist en tegen zijn aard, het kwatrijn strophisch te verwerken. Nu blijft
men bij 's-Gravesande telkens in het onzekere, of het zijn bedoeling was dit laatste
te doen, dan wel of men te doen heeft met naar het onderwerp onder één titel
gerangschikte doch overigens als afzonderlijk op te vatten kwatrijnen. Dan had dit
echter beter ook typografisch verduidelijkt kunnen worden. Hier en daar kan men
zich inmiddels niet aan den indruk ont-
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trekken, dat 's-Gravesande wel degelijk bedoelt als één gedicht voor te stellen
kwatrijnen, welke los van elkander geconcipieerd en eerst achteraf kunstmatig
aaneengeregen zijn. Uit hoofde der hun van nature eigen vormwet zijn ze dan in elk
geval organisch geen geheel geworden.
Door de tegenspraak tussen het derde en vierde kwatrijn van Bekentenis is het
alvast logisch onmogelijk daarin opeenvolgende strophen van één gedicht te willen
zien. In Van het Leven I en II zijn resp. een en twee oosterse tussen regelmatige
kwatrijnen ingevoegd: dit zou het veronderstellen van een strophische eenheid
onwaarschijnlijk maken indien niet reeds de inhoud zich daartegen verzette. Bij
Sterrebeelden echter is de intentie voor twee uitleggingen vatbaar, al zou, zo hier
strophen bedoeld zijn, één kwatrijn in alexandrijnen tussen zes in vijfvoeters niet
aangenaam aandoen. In Gebroken, Afscheid I en Uitvaart wordt m.i. een uit strophen
samengestelde totaliteit voorgespiegeld, welke in ontstaan en wezen ontbreekt.
Verwachting geeft zich weer openlijker uit voor wat het is: een aantal losse kwatrijnen.
Hoe dit ook overigens moge wezen, er zijn onder die kwatrijnen heel mooie. Zo b.v.
het derde van Van het Leven II, of het laatste van Verwachting. Een van de treffendste
gedichten uit den bundel is verder Nachtelijke Vischvangst, dat in 1934 met een
houtgravure van W.J. Rozendaal reeds als rijmprent was verschenen. Ook De Verliefde
Zwerver is een gaaf geheel door den goed volgehouden, ietwat volksen toon, welke
voor ‘een oudejaarsavond-ballade’ - aldus de ondertitel - zeer van pas is. Alleen
stoort de verzwakkende herhaling van het woord ‘beslagen’ in de eerste en vijfde
strofe, een slordigheid welke weerkeert in de herhaling van het woord ‘schut’ in het
eerste en achtste vers van Kerstfeest voor de Poppen, dat voor het overige met de
beste sonnetten van Hélène Swarth verwant is.
Ik sprak hierboven over de wenselijkheid om, wil men het wezen dezer poëzie
benaderen, zich in te leven in des dichters levende sentimenten onder de te weinig
tot eigenheid gedifferentieerde expressie. Complainte is een goed voorbeeld van een
gedicht, dat op die wijze door een accent van onbetwistbare oprechtheid gered wordt
en gerechtvaardigd. De toon nadert soms even de bekende stijlsoort van J. Greshoff,
aan wien het gedicht dan ook is opgedragen. Hier bijvoorbeeld:
We hadden lief en leerden minnekoozen,
we zoenden teeder Mientje uit de klas,
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die toen voor ons het ideaal nog was,
omdat ze zoo verrukkelijk kon blozen

Die overeenkomst kan ons echter niet hinderen, want deze schrijfwijze was, hier,
voor den dichter de eigen geworden uitdrukking, die immers van den eigen
gemoedstoestand, en dus alleszins op haar plaats. (Iets, wat b.v. het onhandige
Eenzaam Verlangen juist mist). De ervaringen en de levenswijsheid, welke aan
Complainte ten grondslag liggen, zijn allerminst diep en allerminst nieuw:
overwegingen als deze heeft toch iedereen reeds zeer vaak gehad. Daardoor gaf de
slotstrophe:
Wij zijn geboren en nu gaan we sterven:
is dat het einde òf is 't een nieuw begin?
Tusschen twee vragen ligt ons leven in
dat opgejaagde en rustelooze zwerven

mij om den derden regel zelfs even een gedachtensprong in naar... Peinzensmoede
van P.A. de Genestet! Maar ook dat doet er niets toe. Zozeer werkelijk, authentiek
en persoonlijk immers was voor den dichter dit ogenblik van verzonken, waarlijk
menselijke verwondering en getroffenheid, dat ons de al te gangbare ‘platitude’, de
overbekende algemeenheid van den gedachtengang minder hindert door de puurheid
der dichterlijk gerealiseerde aandoening, welke de aandachtige en voor poëzie
gevoelige lezer vermoedt. Zo kan de dichter een tovenaar zijn door wien het overoude
nieuw wordt. Omdat hij het, in zijn ontvankelijkheid, ten volle nieuw beleeft.
Eenzaamheid, Kerstlied (met weglating van de laatste strophe) en Aan Een Verre
Geliefde I en II zijn herdrukt uit den vorigen, eersten bundel van dezen dichter, Verzen
(1922).
Ik eindig met de laatste vier kwatrijnen van Uitvaart.
Toen ik het leven kreeg wenkte de dood.
Hij is mijn metgezel in barren nood
en als ik lach doet hij mijn vreugd verkeeren.
Moeder, groeide hij mee in uwen schoot?
Ik bracht U bloemen zooals minnaars doen,
violen, tulp of purperen pioen.
Ik heb één wensch: als ik zal zijn gestorven
leg in mijn kist één bloem van het seizoen.
Mijn hoopje asch: verstrooi het in den wind,
geen beêvaartplaats voor vrouw of dierbaar kind.
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Wie mijner soems in liefde wil gedenken
leze dit boek, waarin hij mij hervindt.
Hier sta ik naakt en in mijn waren staat:
Ik schreef mijn zonden, liefde en haat.
Nu kunt ge me naar hartelust verdoemen,
gij Pharizeërs van de breede straat.

1937
G.H. 's-Gravesande, Nachtelijke vangst. Folemprise. 1937

Onkoloniale romantiek
Dit is een sterk en zuiver boek, waarvoor ik veel bewondering gevoel. Het beschrijft
het leven op een eenzame, slecht toegankelijke afdeling van een theeplantage bij
Semarang. Ab Daalders, een mislukt rijkeluiszoontje uit Holland, komt daar als
employé in dienst en wordt er door zijn collega Carl van Waerlaarden ingewijd. De
strijd tegen de wildernis en voor productie en ontginning, een uitbreken van de pest,
de relatie met het ondernemingsbestuur en de fabriek, een inwijdingsfeest met
wajangvoorstelling behoren tot de voornaamste gebeurtenissen. Maar allengs
verandert, met de economische crisis, de geest in Indië; het zelfstandig en
verantwoordelijk werk van de generatie der pionniers, de echte planters, wordt
gecentraliseerd, gespecialiseerd en gemechaniseerd; een soepeler, maar burgerlijker
slag van employé's vindt nu meer waardering. Wij zijn getuige van de daaruit
noodzakelijk voortkomende conflicten. Wanneer bovendien zijn meisje in Holland
Ab, die na Carl's heengaan in het neerdrukkende regenseizoen eenzaam achterbleef,
heeft afgeschreven, is een psychische instorting het gevolg. En hij volgt Carl naar
diens geboortestreek, ergens op de ‘duizend eilanden’ der Molukken, om zich daar
voorgoed te vestigen en - daar zij tot de geciviliseerde wereld kunnen noch willen
terugkeren, - er een nieuw leven te beginnen.
Wil men het wezen van dezen roman in een enkele formulering aanduiden, dan
moet men zijn atmospherische werking noemen, ontstaan uit het innig samenvloeien
van het landschap, van heel de visueel waargenomen wereld, met het innerlijk leven
van de personen. Daardoor gaan het vertellen en beschrijven er op bijzonder
harmonische wijze samen. Het verheugende van dit
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werk is, dat er weer eens uit blijkt dat in een goeden roman de psychologie geen
hoofdzaak behoeft te zijn, noch op het eerste plan te worden gesteld. Hiermede zij
geen woord tegen den psychologischen roman gezegd; hij heeft onsterflijke
meesterwerken opgeleverd. Van de laatste decennia der vorige eeuw af tot den
wereldoorlog leek het echter wel, of hij de enige mogelijke was. En dat was een
verarming. Daarom doet het steeds weer opnieuw weldadig aan, wanneer men ziet
dat de roman zich niet star in één enig genre heeft doodgelopen, maar inderdaad
vernieuwd. Ook de bondige en zakelijke stijl van de schrijfster werkt daartoe mede,
gelijk men dien reeds kende van haar korte novellen, (waarvan Vele Namen als Schrift
van De Vrije Bladen uitkwam), uit den tijd dat ons jonger proza algemeen dit
hedendaagser karakter begon aan te nemen.
De psychologische conflicten en menselijke relaties zijn in Duizend Eilanden
minder uitgewerkt, dan wel aangeduid in strikt verband met de wijdere wereld van
landschap, natuur, arbeid en bedrijf, kortom met de vele andere levensgebieden
waarvan zij organisch deel uitmaken. Hierin is ook de algemeenheid gelegen van
wat Beb Vuyk aan menselijks uitbeeldt. Op den binnenkant van het omslag wordt
meegedeeld, dat zij in 1905 te Rotterdam is geboren, op den achterkant dat
Nederlands-Indië haar geboorteland is (een der talloze uiterlijke slordigheden in een
boek, dat blz. 20 Westwaarts voor Oostwaarts geeft en ook overigens krioelt van
drukfouten). Hoe dit ook zij, deze schrijfster is er in geslaagd, de spheer van
Oost-Indië volkomen zuiver op te roepen, gelijk ons door grondige kenners van dat
land verzekerd werd en wat trouwens ook de leek aan den louteren en oprechten
toon, kan gevoelen. Hoezeer zulks overigens het documentaire belang van den roman
verhoogt, met diens artistieke waarde heeft dat niets te maken (men bedenke b.v.
alleen maar eens, hoezeer Chateaubriand den Orient vervalste). Dit ligt niet in de
persoonlijke ervaring, de volkomen kennis van zaken, de rake milieu-weergeving,
maar in andere factoren.
Het levenslot, de arbeid en de natuur zijn in dezen roman op zeer eigen en
overtuigende wijze, aanschouwelijk en expressief, als eenheid gezien en als zodanig
voor ons opgeroepen. Eenzaamheid en vrijheid zijn hier als de doeleinden en gronden
der diepste menselijke leefdrift gerealiseerd. Als zodanig is dit boek een sprekend
type geworden van den in ons land nu niet zo bijzonder florerenden exotischen roman,
naar mijn smaak door

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

284
deze eigenschappen de werken van mevrouw Székely-Lulofs overtreffend en eer
verwant aan die van den Fransman Marc Chadourne, al is deze laatste, vooral naar
den vorm, romantischer.
Den bondigen stijl prees ik reeds. Bijzonder treffen de in korte notities vervatte
dichterlijke natuurbeschrijvingen. Bijvoorbeeld deze over een maannacht:
‘Weggedropen zijn de groene sappen, verdampt in de koude gloed van dit hooge
witte licht en verkleurd tot het grijs van een zeer scherpe foto. Dit landschap is reeds
gestorven en naar een andere planeet overgebracht’. Of: ‘Het is een vochtige donkere
nacht, de smalle maanprauw slingert tusschen de zware wolken’.
Toch storen enkele stijlslordigheden. Zo zijn b.v. herhalingen van dezelfde
wendingen niet steeds vermeden. De ‘kardinaalsvogeltjes in de oleanders’ van blz.
15 komen op blz. 55 terug. Blz. 8 en 9 wordt een volzin, aanvangend met ‘evenwel’,
gevolgd door een, aanvangend met ‘echter’; deze opzichzelf reeds lelijke figuur
wordt op blz. 46 herhaald, terwijl op blz. 37 en 47 een zin resp. weer met ‘echter’
en ‘evenwel’ begint. Als bewust toegepast en effectrijk is daarentegen te beschouwen,
dat op de gewaarwording van blz. 18 ‘maar haar oogen zijn onbekend’, blz. 58 en
228 nog eens teruggekomen wordt. Te betreuren zijn weder boekenwoorden in een
gesprek, gelijk ‘reeds’ (blz. 23 en 119) en ‘echter’ (bl. 49).
Tenslotte valt nog een opmerking te maken over de compositie. In het eerste
gedeelte van den roman is Ab de hoofdpersoon, vervolgens wordt Carl dit, en tegen
het einde wordt de ring gesloten doordat Ab weer meer op den voorgrond komt. Ik
heb dit, in tegenstelling tot alle kritieken welke ik over dit boek onder de ogen kreeg,
niet als een fout of zwakheid van deszelfs structuur kunnen zien. Welk dogma schrijft
voor, dat de compositie van een roman tot zo strakke zichtbare eenheid gebonden
zou moeten zijn? Beb Vuyk heeft haar door dezen opbouw losser, beweeglijker,
lichter gemaakt. Daarmee bereikte zij dat het gevoel van dynamiek versterkt werd,
van onzekerheid en vergankelijkheid, dat een der polen is waartussen hier de
conflicten zich afspelen. Een gevoel dat men, nauwelijks in woorden uitgesproken,
door den gansen roman verspreid vindt, en dat op blz. 141 expressis verbis
geformuleerd wordt: ‘Geen enkele arbeid geeft rechten, geen enkele liefde sluit het
bezit volkomen in. Op een dag zal hij heen moeten gaan en een ander (...) zal langs
de bekende paden loopen. Recht en onrecht lig-
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gen als schering en inslag over elkaar, het is moeilijk een naam te geven aan dit
onregelmatige weefsel’.
Als tegenpool stelt de schrijfster deze enige, vertrouwde vastheid daartegenover:
de vervulling in taak en roeping. Niet de mensen, niet het geld. Maar het vrije,
eenzame, zelfstandige leven in onmiddellijk contact met den grond en de natuur.
Geenszins om gewin, maar om het onvergankelijke stempel van den eigen arbeid op
de aarde gedrukt na te laten door het moeizame maar scheppende ontginningswerk.
Ziehier dan tropische maar onkoloniale romantiek in den zuiversten vorm. Gelijk
Carl van Waerlaarden haar beseft, als, aan het slot, de boot Poeloe Lima, het einddoel,
nadert. Hij ziet Ceram, Boeroe en het kleine Manipa aan den horizon. ‘En achter
deze eilanden andere eilanden, duizend eilanden, vlakten en bergen, groen beboscht
en onontgonnen. Dit is geen droom maar de werkelijkheid van zweet en zorg en
eentonige dagen. Grond, eigen grond, waarin een mensch kan uitgroeien als een
boom.’
1937
Beb Vuyk, Duizend eilanden. Roman. Utrecht, Uitgeversmaatschappij W. de Haan.

Evolutie van expressief tot feitelijk
Het expressionnisme is zakelijk geworden. Kasimir Edschmid, onder anderen, is
daar een treffend voorbeeld van. Omstreeks 1920, in de jaren van Het Getij, werd
hij door de meeste toenmalige jongeren, met uitzondering van Slauerhoff, als een
pionnier van het expressionisme om het zeerst bewonderd. En zie hem nu. Reeds op
de eerste twee bladzijden wemelt het van cijfers en getallen: 17 Nov. 1869, een diner
met 24 gangen, 8 uur, 50 schepen, 250 damestoiletten. En zo het hele boek door. Dat
het zo gelopen is, mag voor het overige allerminst verwonderlijk heten. Reeds van
den aanvang af immers waren expressionnisme en zakelijkheid minder ver van elkaar
verwijderd dan het oppervlakkig lijkt. Dit alvast had b.v. het expressionnisme met
de latere nieuwe zakelijkheid gemeen, dat het 't overtollige detail overboord gooide.
Ook, en misschien wel mede hierdoor, vond, aan den anderen kant, de nieuwe
zakelijkheid harerzijds door het expressionnisme een proza voor zich voorbereid,
dat het lange rhythme en den uit veelvuldige tussen- en bijzinnen
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breed geconstrueerden volzinsbouw verlaten had voor den korten, enkelvoudigen
zin. Weliswaar had die bij de oudere stroming een verhevigd en exclamatorisch
karakter, dat in het hedendaags proza, nuchter-noterend, van meer in spreektoon
mededelenden aard is geworden. Maar de affiniteiten zijn niet te loochenen. En van
het excessieve en barok-romantische uit de jaren van na den oorlog vindt men nog
wel degelijk de sporen bij de zakelijken terug - men denke slechts aan Bordewijk.
Edschmid dan is, omgekeerd, een expressionnist, die zakelijk is geworden. Hij
begon, als voorganger van de richting, zijn stijlvernieuwing met het extreme
maniërisme, dat in dien tijd honderden kleinere navolgers vond, en werd ook haar
theoreticus in zijn geschrift Über den Expressionismus in der Literatur und die neue
Dichtung (1918). Het expressionnisme, zegt hij daar, ‘denkt niet over zich, het beleeft
zich. Het sluipt niet om de dingen heen, het grijpt ze in hun middelpunt aan. Het is
niet on-, niet bovenmenselijk, het is slechts mens, laf en sterk, goed en gemeen en
heerlijk (...). Hij wordt niet onderdrukt, hij bemint en strijdt op directe wijze. Zijn
gevoel alleen, geen vervalst denken richt en leidt hem’. Aldus tekent Kasimir
Edschmid den expressionnistischen mens. Men ziet, dat veel nog toepasselijk is op
den schrijver en den mens van onzen tijd, indien men afziet van de exaltatie en het
extatische, dat een twintig jaar geleden aan de uit Duitsland geïnfluenceerde
litteratuurstromingen eigen was.
Kasimir Edschmid is in 1890 geboren. Niet alleen de term zelf ‘expressionnisme’
is van hem afkomstig, hij heeft ook den stoot gegeven tot de gehele richting, welke
overigens in haar dogmatisch uiterste verschijning slechts korten tijd kon standhouden.
Vruchtbaar voor den ontwikkelingsgang der letteren blijft zijn zeldzame zin voor
het onmiddellijke en essentiële. De opgeschroefde, oververhitte overdrijvingen in
zijn taal en die zijner volgelingen zijn het element, dat, naar wij thans achteraf
constateren kunnen, het vergankelijkste gebleken is. Toch zat er iets groots in het
expressionnistische streven, - dat ons nu alleen nog maar grootsprakig lijkt, - de
grenzen van tijd en ruimte op te heffen in een grandioze verheviging van het ogenblik
en van de uitdrukkingsmiddelen, en in een emotionele bezetenheid, welke alleen
door de algehele psychische ontreddering van de eerste jaren na den wereldoorlog
verklaarbaar is.
De voorkeur voor de stof, welke hem Das Drama von Panama deed schrijven,
vertoont zich reeds in veel van zijn werken uit
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het decennium van '20, waaronder men niet alleen verscheidene reisbeschrijvingen
vindt, maar die ook in roman- of novellevorm gaarne exotische onderwerpen
behandelen. Ik noem Glanz und Elend Südamerikas; Stiere, Basken, Araber ('27);
Afrika Nackt und Angezogen ('30), alle reeds in den uiterst geconcentreerden trant,
welke hem befaamd zou maken. Van zijn verdere oeuvre vermeld ik de
novellenbundels: Die Sechs Mündungen (1913-'14), Das Rasende Leben en Timur
('15), Die Fürstin ('20) en Frauen ('22). Dan zijn romans: Die Achatnen Kugeln ('20),
Kean ('21), Die Engel mit dem Spleen ('23), en Sport um Gagaly ('28). De uitsluitende
aandacht voor een eigenaardige vermenging van sport en erotiek maken hem in dit
laatste boek een voorloper van het jeugdwerk van onzen Den Doolaard. Tenslotte
vindt men Edschmid's proza reeds in aanzienlijke mate gezuiverd van de taalexcessen,
welke Wilhelm Worringer in 1921 van het expressionnistische ‘modehandschrift’
deed spreken, in zijn in Zuid-Amerika en Afrika spelenden roman Feine Leute oder
die Grossen der Erde ('31). Die evolutie is volbracht in het indrukwekkende epos
Das Drama von Panama, dat geheel van een jongere van onzen tijd zou kunnen zijn.
Niet alleen staat hierin geen woord te veel, maar geen woord ook wordt luider dan
het andere, met pathetische stemverheffing gezegd. En voor pathetiek zou toch alle
aanleiding zijn geweest bij deze verschrikkelijke tragedie der geschiedenis van het
Panama-kanaal: - Het fantastisch aantal aan malaria en gele koorts gestorven
medewerkers; het innerlijk drama van Lesseps die, dronken van zijn wereldroem
door het Suezkanaal, in 1879 op 74-jarigen leeftijd fantastisch, overmoedig en geniaal
de realisering van zijn project aanvat, welker mislukking hem op zijn 88e jaar aan
een vervolging blootstelt en een jaar later als de meest vervloekte man van zijn tijd
in schande doet sterven, nadat zij een millioen, merendeels kleine, spaarders
geruïneerd en de Franse republiek tot den rand van den ondergang gebracht heeft.
Maar, anders dan in de periode van Menschheitsdämmerung, niet het menselijke
stelt Edschmid dan ook in dit boek op den voorgrond, althans niet psychologisch.
Het is eer het noodlot van een groot en machtig historisch-sociaal drama der vorige
eeuw, dat hij in brede, forse lijnen voor ons zichtbaar maakt. Het is, door die
distanciëring, goed te overzien. Niet zonder bedoeling noemde ik het schouwspel,
dat hij ons toont, een epos.
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Want juist buiten de primaire en uitsluitende belangstelling voor het zielkundige
konden hier alle samenwerkende, organisch verbonden factoren zulk een streng
gesloten, afgerond en groot geheel worden; het zijn sociale, politieke, economische,
geografische, ethnografische, psychologische. Nergens ontleding, maar steeds
synthese: geen van de genoemde samenstellende elementen maakt zich uit de totaliteit
van het beeld los om afzonderlijk de aandacht voor zich op te eisen. En dat is de
kracht van dit werk.
Nergens ook de nutteloze opeenstapeling van feitenmateriaal, het uitstallen der
droge, onverwerkte documentatie, welke de zakelijkheid van b.v. Ehrenburg, Revis
e.a. bij gedeelten ongenietbaar maakt. Edschmid's samenvattende schrijftrant en
epische visie behoeden hem hiervoor. De overzichtelijkheid van Das Drama von
Panama doet denken aan sommige films, waarin uit heldere essentialia eveneens het
wezen van gans een tijdsbeloop tezaamgesteld werd: Cavalcade, Silver Dollar, Lloyds
of London e.a.
Doordat met het te persoonlijke de gang van een roman-verwikkeling achterwege
is gebleven, kwam hier op het eerste plan, wat in den historischen of bedrijfsroman
achtergrond blijft; wat daar stoffering en décor is, werd hier hoofdzaak. Evenzeer
echter als welke roman ook weet Das Drama von Panama te boeien en spanningen
te wekken. Want het kunstenaarstalent dat uit Edschmid's hard, mannelijk, en
volkomen evenwichtig geworden proza spreekt, is juist datgene wat het, in zijn gehele
conceptie, fundamenteel doet verschillen van een louter geschiedkundig werk. De
historische feiten, hoe schijnbaar in naakten eenvoud meegedeeld, zijn tot hun rijkste
uitwerking in onvergetelijk aspect gegroepeerd en in reliëf gebracht door de
scheppende verbeelding. De dynamiek der gebeurtenissen verkrijgt in deze werkwijze
haar effect en betekenis uit zichzelf, onversierd.
Ook bij zulken schijn van realisme blijft van toepassing dat, hoe dan ook, de, van
reportage e.d. essentieel verschillende, kunst eerst begint waar een werkelijkheid
getransponeerd wordt tot een andere werkelijkheid, en zo haar toevallige, fotografische
trekken ‘sub specie artis’, verliest. Wat de realiteit voor den blik van den waren
schrijver is, vondt men met treffende scherpte geformuleerd bij Flaubert: ‘de
gebeurtenissen der wereld doen zich, zodra ze doorzien zijn, getransponeerd (op een
ander plan overgebracht) voor, als ware het ten gebruike van
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de beschrijving ener verbeelding (innerlijke werkelijkheid, visie)’; - (ik veroorloof
mij, in mijn vertaling tussen haakjes een verduidelijking zijner bedoelingen in te
voegen.) Het is het ‘sinnliche Scheinen der Idee’, de ‘schijn’ der kunst, van Hegel.
Het is goed, dit uitgangspunt en dezen maatstaf ook en juist bij zo ogenschijnlijk
‘direct’ proza als dit boek van Edschmid te handhaven.
Het snelle en korte tempo, waarin het ruimte en tijd doorijlt, - een dier beeldende
en creatieve factoren waardoor de schrijver de slechts schijnbaar in haar
onmiddellijken staat gegeven werkelijkheid aan zich onderwerpt -, geeft geen gevoel
van bevrijding uit de beklemmende benauwenis der feiten. Niet, dat daarmee een
indruk van vluchtigheid geschapen zou zijn. Eer van afstand, overzicht, saamvatting.
Ook hier immers is de vergelijking van toepassing, welke mij hierboven als staal
enige filmtitels deed noemen. Hoe wijd suggererend is alreeds de keuze der
sprekendste gegevens in den aanvang, waar wij behalve op Lesseps, keizerin Eugénie,
de Pruisische en Nederlandse kroonprinsen, in 1869 bij de opening van het Suezkanaal
even, flitsend, het licht zien vallen op de aanwezigheid van Henry Morton Stanley,
en worden herinnerd aan de opera, die voor deze gelegenheid bij Verdi besteld was,
maar welke de, vanwege de Wagner-mode miskende en vergramde, meester zelfs
voor het hem geboden vermogen weigerde te componeren. Tot dan toch - nadat door
den Frans-Duitsen oorlog de costuums gedurende dien tijd te Parijs geblokkeerd
gezeten hadden - twee jaar later de première van Aïda te Kaïro werd gegeven.
En hoezeer, om een ander voorbeeld te geven, ervaart men, meer dan menselijke
schuld, de noodwendigheid van een natuurgebeuren bij Edschmid's uitbeelding van
de langzaam geleidelijke, niet te ontkomen financiële ineenstorting der
Panama-maatschappij, eindigend in het bankroet van ruim drie milliard francs.
Wanneer wij ten slotte getuige zijn van de bewonderenswaardige uiteindelijke
overwinning als ruim twintig jaar later, juist bij den aanvang van den wereldoorlog,
een nieuwe, Amerikaanse onderneming het kanaal voltooit, dan beleven we dat als
een zinnebeeld der triomfen van (om met Hermann Bahr te spreken) ‘die geweldige
spanning, welke de westerse geest nodig heeft om de kracht op te leveren tot zijn
lot, tot zijn historische roeping, tot voortdurende overmeestering, vernieuwing en
gestalte-geving van de Grieks-Romeins-Christelijke erfenis’. En

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

290
niet alleen van die, voeg ik hieraan toe, maar van zijn onvergankelijke dromen, welke
de wereld en heel deze schone aarde mede naar hun beeld boetseren.
De uitgave, in beperkte oplage met de handpers typografisch buitengewoon mooi
verzorgd, verdient allen lof, al kunnen mij de tekeningen maar matig bekoren. De
geslaagdste is misschien de met de hand gekleurde op de foudraal.
1937
Kasimir Edschmid, Das Drama von Panama. Mit Zeichnungen von Georg Walter
Rössner. Für Liebhaber schöner Bücher hergestellt im Darmstädter Verlag.
Handpresse Joseph Würth

Wel groot avontuur, geen klein geluk
Uit een oogpunt van letterkundige kunst maken niet de meegedeelde ervaringen en
wederwaardigheden een werk belangrijk, maar de geest die ze meedeelt. Dat is nu
juist het verschil tussen journalistiek en litteratuur.
Iemand die verre reizen doet en veel verhalen kan, die veel interessante of
buitengewone avonturen meemaakt, zal uit dien hoofde in een bepaalden kring voor
een bepaalden tijd met het verslag daarvan belangstelling kunnen wekken; vooral
wanneer hij zelf een markante persoonlijkheid is. Maar ook die persoonlijkheid is
niet genoeg. Want zelfs in dat laatste geval komt er - het lot van alle journalistiek! na dagen of weken of maanden weer iets anders te gebeuren, dat iemand anders
overkomt... en de interessante eerste meneer raakt in het vergeetboek voor den
tweeden. Enzovoort ad infinitum.
Een persoonlijkheid mag van nog zo grote betekenis zijn - wanneer zij, bij het
meedelen van haar wederwaardigheden, niet juist en vooral van betekenis is in de
wijze van weergeven, dus door haar geest, blijft zij het lot der journalistieke
vergankelijkheid delen. Iemand die veel merkwaardigs, en met hart en ziel, heeft
meegemaakt, is geneigd (let maar eens op, in het leven!) het belang daarvan voor
anderen te overschatten. Wie heel de wereld bereisd heeft bedenke dat een ander bij
een ‘voyage autour de sa chambre’ misschien veel meer kan beleven.
De mens is nu eenmaal zo geaard, dat hem de zegging van een woord dieper en
blijvender kan treffen dan het bericht, dat het brengt, hoe zwaar van draagkracht dit
ook zij. Hierin ligt de
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verklaring van het feit, dat niet velen meer in staat zijn een opsomming te geven van
de krijgsverrichtingen in de 43e maand van den wereldoorlog, ofschoon die toch wel
uiterst gewichtige gevolgen gehad zullen hebben en ieder ze destijds ademloos in de
bladen las. Maar duizenden en duizenden weten nog hoe Jac. van Looy een
stierengevecht en een nachtcactus en een Hartjesdag heeft beschreven, en den dood
van zijn poes - hoewel dát geen wereldgebeurtenissen waren. En den oorlog om Troje
zou slechts een vakhistoricus goed kennen en zouden de meesten onzer niet beter
meer weten dan het lijstje Karels en Dirken dat we op school moesten leren, ware
het geen geniaal kunstenaar geweest, die hem ons verteld en onvergetelijk gemaakt
heeft.
Deze overdenkingen kwamen in mij op na het lezen van Jack Bilbo's I can't escape
adventure. Het boek is in zijn soort voortreffelijk, en de soort is... journalistiek. Geen
litteratuur. Er bestaat onder de jongere letterkundige generatie in alle landen, sinds
de ‘zakelijkheid’ haar intrede deed, een sterke neiging, in theorie en practijk de
grenzen tussen beide te verdoezelen. Ik meen in het bovenstaande te hebben
aangetoond, welke principiële bezwaren daartegen dienen gehandhaafd te worden.
Zo men zulks met Ter Braak als een bekrompen specialisme, met vele anderen als
een verouderd aesthetisme wil beschouwen, geeft men blijk, van het wezen der
litteratuur geen notie te hebben. Van Bilbo's boek heb ik genoten omdat het hogelijk
interessant is en - alweer: in zijn soort - goed geschreven. Alleen is mijn maatstaf
anders dan bij bellettrie. Goedgeschrevenjournalistiek is beter, als werkstuk, maar
minder, als genre, dan slechtgeschreven litteratuur. Het verschil tussen litteratuur en
reportage - het is treurig dat dit, wegens door artistiek ontoegankelijken verbreid
wanbegrip, nog gezegd moet worden - zit hem niet in mooischrijverij, maar in de
ontheffing door den kunstenaar van de werkelijkheid tot een ander plan van
werkelijkheid, waar de schoonheid begint. En laten de blinden het licht nu maar een
pseudo-mystiek bijgeloof van specialisten noemen!...
Jack Bilbo, die ons in dit, zijn derde, boek voor het eerst zijn eigenlijken naam, Hugo
Baruch, onthult, waar hij met de grootste vrijmoedigheid als inleiding de geschiedenis
van zijn ouders en van zijn eigen kinderjaren vertelt, is de zoon van een vermogenden
Duitsen vader en een Engelse moeder.
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Hij zelf werd tot Amerikaan genaturaliseerd, vervolgens tot Spanjaard, en verloor
tenslotte zijn nationaliteit, zodat hij thans noch vaderland, noch paspoort heeft. Zijn
drie boeken zijn alle autobiografisch. De beide vorige, Ein Mensch Wird Verbrecher
en Chicago-Shanghai zijn in het Duits geschreven, en ook in het Nederlands vertaald
(het laatste zonder vermelding van den vertaler, en in welk een jammerlijk taaltje!)
Ook I Can't Escape Adventure, werd in het Duits geschreven en door den schrijver,
met medewerking van enige Engelsen, uit het manuscript vertaald. Vele foto's
bevestigen de authenticiteit van het verhaal. De waarheidlievendheid van den schrijver
is overigens ook op nog andere, ondubbelzinnige en geheel onverwachte wijze
gebleken. Ein Mensch Wird Verbrecher verhaalt nl., hoe Bilbo, op 16-jarigen leeftijd
in de Verenigde Staten aangeland, na achtereenvolgens filmoperateur, kolentremmer,
straathandelaar, reporter, reclamechef, chauffeur, kellner en theater-intendant te zijn
geweest, door een samenloop van omstandigheden, om zijn leven te redden,
gedwongen werd, bij den beruchten gangster Al Capone, als lijfwacht, tot diens
organisatie toe te treden. Het boek beschrijft in den brede de gehele werkzaamheid
van deze corruptie-centrale en nu is het merkwaardige, dat dit volledige beeld van
de wereld der gangsters en racketeers tot in details bevestigd wordt door het rapport
dat de officier van justitie te Chicago in het befaamde proces tegen Capone heeft
uitgebracht.
Chicago-Shanghai speelt grotendeels in China, waar de auteur, in opdracht van
Capone, een zending had uit te voeren, welke uiteraard, in overeenstemming met het
karakter van het Amerikaanse gangsterdom, niet een politiek doel had, maar
oogmerken van persoonlijke wraak en beveiliging moest dienen. Teruggekeerd, werd
hij o.a. nog clown, scenarioschrijver, filmregisseur en nog veel meer.
Als een film inderdaad trekt ook in zijn thans verschenen boek het verdere leven
van den nu 29-jarige aan ons oog voorbij. Ik zal zelfs niet trachten, dien ontzaglijken
rijkdom aan gebeurtenissen hier ook maar enigszins volledig weer te geven. Met de
grootste soberheid is hier een materiaal samengevat, dat op zichzelf voldoende zou
zijn om tal van boeken te vullen. Jack Bilbo maakte films bij de Ufa, was
circusdirecteur, leefde langen tijd van een grootscheeps oplichtersbedrijf in Perzische
tapijten, verruimde opnieuw zijn ervaring van de gevangenissen van bijna de gehele
wereld, smokkelde op Majorca, richtte daar
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een luxe nachtgelegenheid op en ontmoette herhaaldelijk Gorgoelof, den moordenaar
van president Doumer, voor wiens plannen hij de politie waarschuwde, tevergeefs
echter, daar, volgens zijn beweringen, Chiappe en de rechtse politici er belang bij
hadden, dezen moord als een aanslag van bolsjewistische zijde voor te stellen. Nu
eens in zeer goeden doen, dan weer volkomen geruïneerd, vervulde hij vervolgens
een geheime politieke zending naar Abyssinië (waar hij door den Negus ontvangen
werd), doch waarin hij, gegeven de schier onoverkomelijke moeilijkheden, faalde.
Ten slotte maakte hij een goed deel van den Spaansen burgeroorlog mee en hielp
vreemdelingen uit Catalonië evacueren. De gedeelten over den rampzaligen Spaansen
krijg, welke het boek besluiten, zijn niet de minst treffende. Wat bij dit alles in hoge
mate sympathiek aandoet, is, dat Jack Bilbo alle romantiek, bij zo veel romantische
avonturen, vermijdt; zijn nuchterheid doet hem zich noch slechter, noch beter
voordoen, dan hij is.
Hij is klaarblijkelijk een mens als een ander, moedig, niet sentimenteel, humaan,
geen zwakkeling en vooral ook moreel niet minderwaardig, maar wel door de
omstandigheden, die gruwelijk zijn, in een voortdurend verbitterd defensief gedrongen
tegenover de samenleving. Zijn rancune tegen de maatschappij berust niet op
insufficentie, maar lijkt volkomen verklaarbaar, gegeven zijn opvoeding, milieu,
afkomst, omstandigheden, en zijn rusteloos avontuurlijken aanleg. Hij is goedhartig,
energiek, onverschrokken; eerlijk, hulpvaardig en betrouwbaar althans tegen
maatschappelijk misdeelden en door het leven uitgestotenen, maar vol haat voor
onderdrukking en de rijken der aarde. Die haat brengt hem telkens opnieuw in conflict
met de wet, en wordt levend gehouden doordat hij steeds weer, door zijn verleden,
armoe en staatloosheid, verhinderd wordt in deze zijn diepste neiging, welke men
bij vele gewezen gangsters en misdadigers aantreft: den hang naar een klein, rustig,
burgerlijk, vredig bestaantje met vrouw en kind. Het telkens verijdeld worden van
het streven daarnaar drijft hem altijd weer opnieuw naar den verkeerden, tegen de
geldende wetten ingaanden kant der maatschappij. Dat maakt hem niet eigenlijk
immoreel, maar zijn moraal is anders dan de sociaal toelaatbare.
Aangenaam treft het, dat men nergens den zelfingenomen, ophakkerigen toon en
de kwasi-ethiek aantreft, welke debiographie van Frank Harris hier en daar zo irritant
maken.
Bilbo is cynisch, doch zonder dit te afficheren. Zijn leven maak-
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te hem niet a- maar anti-sociaal. Het best is hij, waar zijn droge, grimmige humor
doorbreekt: ‘3 April 1907 werd ik (...) in een achterslaapkamer geboren. Niemand
vroeg daar mijn toestemming voor, en het was tot mijn eigen en andermans ongeluk,
dat de gebeurtenis plaatsgreep’. Of dit, waar hij beschrijft, hoe hij te Addis Abeba,
om zijn prestige tegenover de inlanders op te houden, gedwongen is paard te rijden,
hoewel hij die kunst niet verstaat: ‘Met mijn 114 K.G. op het arme paard gehesen,
hobbelde ik door de straten, tot ons wederzijds ongemak, tot we aan een café
kwamen’.
Jack Bilbo verdient lof voor zijn openhartige zelfonthulling. Hij was geen
wereldverbeteraar, ook van huis uit niet op het verwerven van groten rijkdom gericht.
Hij is een tikje ijdel, maar idealiseert zichzelf niet. Hij is veelzijdig begaafd, en
verlangde, steeds opnieuw, alleen naar het ‘klein geluk’ van een ‘gewoon’ leven.
Maar hij kreeg de kans niet, was wellicht ook zelf te rusteloos en te fatalistisch.
Avonturiers-autobiographieën zijn vaak hinderlijk narcistisch. De zijne is dat niet.
Zijn boek zal zeer velen uitermate boeien als menselijk document.
1937
Jack Bilbo, I can't escape adventure. London, The Cresset Press.

Opkomst en val
In wezen heeft het debuut van Jolán Földes veel gemeen met den roman, waarmede
vier jaar geleden haar landgenoot Ferenc Körmendi een even plotselingen als wijd
verbreiden roem verwierf. Er is zelfs een uiterlijke overeenkomst: evenals dit debuut
werd ook het boek van Körmendi met den internationalen romanprijs onderscheiden.
Twaalf landen hebben ditmaal meegedongen; behalve ver strekkende financiële
consequenties brengt dan ook een bekroning als deze een buitengewone verspreiding
mede door de talloze vertalingen, welke tegelijk met het oorspronkelijk het licht zien.
Dat de jury, waarin Engeland, Amerika, Noorwegen, Zwitserland en Frankrijk
waren vertegenwoordigd, voor haar derhalve zo gewichtige beslissing juist op het
romanmanuscript van de te Parijs (evenals Körmendi vóór zijn ‘ontdekking’ in
behoeftige omstandigheden) levende Jolán Földes het oog liet vallen,
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doet verlangen naar een bevredigende verklaring. Want talent vertoont deze eersteling
zonder twijfel, maar dat zal stellig in de voor elk der twaalf betrokken landen door
een nationale jury uitverkoren inzendingen eveneens in niet geringe mate aanwezig
zijn geweest. Meer dan de - altij d slechts subjectief te schatten - mate van dat talent
zal bijgevolg zijn aard den doorslag gegeven hebben.
De vraag, waarom nu speciaal De Straat van de Visschende Kat werd gekozen,
wordt m.i. dan ook voldoende opgehelderd, wanneer men er zich rekenschap van
geeft, waarin de bedoelde essentiële soortgelijkheid van de romans der beide
Hongaarse auteurs eigenlijk bestaat. Een aanwijzing vindt men dan hierin dat de
keuze van Carrière ten zeerste aan den gemiddelden smaak van het gemiddelde
publiek beantwoordde: alleen reeds te Boedapest werden de eerste week van
verschijnen 20 000 exemplaren verkocht en het boek werd op slag wereldvermaard.
De reclame in het feit van de bekroning gelegen, was daarvoor geenszins een
toereikende verklaring; veeleer moet men omgekeerd aannemen dat de jury hier een
juist inzicht had getoond in hetgeen het publiek het meest algemeen zocht.
Dat is ook thans wederom het geval. En zo komen we tot een resultaat van ons
onderzoek: de diepere verwantschap tussen Carrière, en den bekroonden roman van
mejuffrouw Földes is deze, dat beide werken, bij middel van de kwaliteiten en talenten
welke hun eigen zijn, den grootst gemenen deler, het gemiddelde uitdrukken van de
neigingen, beroeringen, tendenties en gevoelens der litteraturen van de wereld in den
tegenwoordigen tijd. Van het hedendaagse streven der wereld-romanlitteratuur
vertegenwoordigen zij het centrum, het midden en niet de uitersten; daarom bereiken
zij een contact met wat leeft in het gemoed van de breedste scharen der mensen. Wijl
immers uit die breedste scharen en wat in haar omgaat, dat breedste, gemiddelde,
algemeenste litteraire streven voortkomt.
En hierin ontmoeten de beide romans elkaar, ook al zijn milieu en stof (de eerste
speelt te Boedapest, de tweede voornamelijk te Parijs) nogal verschillend. Den mens
te tonen, niet meer uitsluitend als object van psychologie doch in zijn verband met
de maatschappij is het universeelste kenteken van de tegenwoordige letteren. Het is
datgene, dat het sterkst in deze twee Hongaarse romans overheerst.
Weliswaar is de zielkundige belangstelling - basis der 19e eeuwse litteratuur - ook
van de moderne letteren na den wereldoor-
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log de niet overwonnen grondslag gebleven. Maar het accent is verlegd; na langs
nieuwe wegen ongekende zielsdiepten geexploreerd te hebben heeft de litteraire
psychologie zich meer in de breedte ontwikkeld en het individu weer, aan zijn
omgeving gebonden, in organisch verband met de samenleving geplaatst. Zij heeft
alom de wisselwerking tussen maatschappij en enkeling naar voren gebracht. Daarbij
bleef in de verreweg meeste gevallen (en men blijve bedenken dat het hier nu juist
om de norm van dezen grondregel, niet om de experimentele uitersten, gaat) de
aandacht voor den laatste overheersen: de gemeenschap werd niet als zodanig en om
zichzelf uitgebeeld, haar invloed werd slechts ter nadere verklaring van het individu
gedemonstreerd. Tientallen opzienbarende succesboeken zijn na den wereldoorlog
ontstaan, die den bodem der zielkundige belangstelling niet hebben verlaten, maar
dezen opnieuw doorploegd met de insnijding der bijzondere en typische, zich in
weinig verschillenden vorm in alle landen der wereld voordoende sociale
verschijnselen van na den oorlog. Inflatie b.v., revolutie, ontwrichting, crisis,
verarming, werkloosheid, emigratie, politiek extremisme enz. enz. De jeugd vooral
vormt daarin een probleem, niet normaal, gezond en harmonisch opgegroeid als
weleer maar blootstaande aan mateloze, uitzichtloze verschrikkingen en reeds
worstelend met de zwaarste sociale, morele en sexuele vragen. Het is de reactie van
den mens op de problematiek, de moeilijkheden, de samenleving, den tijd van nu,
welke het medeleven der massa met boeken als deze waarborgt.
Bepalen wij ons verder tot de, van alle bijkomstigheden ontdane, waarde van het
boek. Het boek van de jonge auteur verhaalt de levensgeschiedenis van een uit
Hongarije geëmigreerde en te Parijs in de Rue du Chat qui Pêche - een slop-achtig
straatje aan de Rive Gauche - gevestigde arbeidersfamilie: vader, moeder, een jongen
en twee meisjes. Van een uitvoeriger exposé van den inhoud moge ik mij overigens
ontslagen rekenen. Het zijn de gewone wederwaardigheden van gewone mensen,
welke ons in deze levens voor ogen worden gevoerd. Die zijn niettemin zeer boeiend
en belangwekkend geworden.
Het is het hierboven in het algemeen besproken verband met den tijd, de
maatschappij, dat ze dien glans en dat reliëf verleent, gepaard aan de begaafdheid
der auteur, wie debutantenonhandigheid vreemd is, en die van levenswijsheid meer
nog dan van psychologie getuigt. De door alle persoonlijk beleven heen geweven
sociale factor is hier het ontwortelde milieu der
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emigrantenkolonies in de wereldstad. Een dichte veelheid van tot suggestief leven
opgeroepen bijfiguren brengt tekening in de duidelijk en scherp uitgebeelde - nergens
ontledend doch steeds trefzeker veraanschouwelijkt weergegeven - vijf gezinsleden.
Zij worden door een hard doch niet ongewoon lot steeds tot nieuwe onrust
voortgedreven, maar gerugsteund door de kracht van een zuiver menselijk innerlijk.
De schrijfster heeft hen prijzenswaardig duidelijk, met liefde, kunde en zekerheid in
onze voorstellingswereld overgebracht.
Dit zou niet mogelijk zijn zo zij niet tevens onze ontroerbaarheid vermocht te
treffen. Zij doet dit zonder sentimentaliteit of valse romantiek, met eerlijke middelen,
welke zozeer boven elke goedkope technische opzettelijkheid uitgaan, dat het - zoals
het ook behoort - moeilijk is, zich bewust te maken waaruit die nu in den grond
bestaan. Misschien is het alleen maar dit imponderabele: haar toon - een toon van
een soort droge, gelaten bitterheid.
1937
Jolan Földes, De straat van de visschende kat. Geautoriseerde Bewerking uit het
Hongaarsch door M.H. Székely-Lulofs. Den Haag, H.P. Leopold's Uitg.-Mij., 1937

Sterk maar stylistisch zwak
Wie N.E. Fonteyne niet kent als den auteur van zijn voorafgaanden, eersten roman,
het voortreffelijke Pension Vivès, zou bij het lezen van den titel: Polder kunnen
menen te doen te krijgen met al weer een specimen van de bekende soort van
Vlaamsen boerenroman. En inderdaad is de grote traditie van dat genre hier nog wel
aanwezig, maar niet op de wijze, waarop het door talrijke epigonen van na den
naturalistischen en realistischen bloeitijd in discrediet is gebracht; nee, zij is
gemoderniseerd. Niet de psychologie en ook niet de natuur, hoewel beide aanwezig,
vormen hier het hoofdelement, maar een minder anecdotische, meer algemene
benadering van het leven zelf, zich manifesterend in twee, overigens regelrecht
nauwelijks bemerkbare, momenten: het leven der thuisgeblevenen op het Vlaamse
platteland tijdens den wereldoorlog, en iets van die vrome levensaanvaarding, welke
in Vlaanderen wel tot de nationale overlevering schijnt te behoren. Een
Blut-und-Boden-
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product hoefde men trouwens van den intelligenten schrijver van Pension Vivès niet
te verwachten, maar iets van Streuvels' traditie zet zich toch voort in de zware, lome,
natuurlijke zinnelijkheid, welke in den roman overheerst, in de bruutheid der
natuurkrachten, het geweld der driften, en van den arbeid in de alles opeisende aarde.
Polder is, ondanks het soms in details gruwzaam felle, ontstellende realisme, van
een rauwe dichterlijkheid, waaraan iets van epische grootheid niet vreemd is.
Elza, een boerendochter, trouwt met een boer uit een oud, trots, hard geslacht, een
soort van koningen in de streek, waar zij heersen. Hij heeft, in hun liefde, haar
vrouwelijk bloed tot bewustheid doen ontwaken, maar den langen tijd, dat hij aan
het front is, tijdens de bezetting van hun dorp, blijft zij hem niettemin trouw, en
verwijdert zelfs een jeugdvriend, dien zij na lange verloving om hem had afgewezen,
uit haar omgeving. Tot, na vele jaren, de stem der natuur en van het bloed de trotse
boerin te machtig wordt, en zij zich in blinde wanhoop en geen ogenblik zonder de
gedachte aan Kobus, haar man, geeft aan een Duitsen deserteur, dien zij op haar
molenzolder verborgen vindt, en van wien ze weet, dat hij weer aanstonds uit haar
leven zal verdwijnen. De deserteur wordt gepakt en het dorp, het stugge wraakzuchtige
dorp, ervaart den misstap van haar, die van buiten gekomen was en op de grootste,
oudste bezitting zo hooghartig was gezeteld. Een leven van de grievendste
vernederingen volgt voor dezelfde Elza, die als een man zo moedig met levensgevaar
bij een storm de hofsteden van het polderland voor overstroming behoed had. Een
zoontje wordt geboren als het blijvend teken van het leed, dat zij zichzelf in
radeloosheid en verrukking heeft aangedaan, en dat haar ondergang zal worden. Want
Kobus komt terug; en hij kan niet vergeten en niet vergeven. Geen berouwvolle en
schuldbewuste gewilligheid harerzijds kan de tederheid der oude banden herstellen.
Het wordt een zwijgend en van zijn kant haatdragend samenzijn, een hel, waarin de
hartstocht tot vergif verkeert, en nog afschuwelijker doordat telkenmale weer opnieuw
de hoop op nieuw leven, dat verzachting en mogelijk heling in deze betrekkingen
zou kunnen brengen, tenslotte weer de bodem wordt ingeslagen. Na de laatste en
ergste teleurstelling van dezen aard, toen juist de boer najaren weer begonnen was
af en toe het dodelijk zwijgen te verbreken en weer eens een enkele opmerking tot
haar te richten, meent zij niet langer verder te kunnen leven; maar de natuur is
goedertieren en het uitgeteerde, verzwakte,
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zieke, mishandelde lichaam blijkt uitgestreden.
Een rondzwervend bedelpater, de enige ter wereld, die haar in die laatste bittere
jaren wat woorden van troost heeft toegesproken, zit aan haar sterfbed en zegt: ‘En
dat ge u zoo moedig gedragen hebt is u goed geweest, uw schuld was vruchtbaar, en
ge hebt er meer mee verdiend dan iemand, die er zich bij zet om verdiensten te
verzamelen!’ Aldus eindigt dan de roman:
‘Toen ze haar de laatste Sacramenten brachten, - er was Oosterwind en hooge,
grijze lucht, en de aarde lag dor onder de vinnigheid van de vroege winter, - zat de
voutekamer vol. Het dienstvolk had het werk laten staan, en zat nu in zijn grove
kleeren op de roode tegelvloer geknield, vrouwen die zich de oogen veegden met
hun voorschoot, en mannen die onhandig prutsten aan hun pet, en op de trappen, en
in de keuken, zat een berooide bende: al de bedelaars, die hier en daar op hun ronde
het nieuws vernamen en toestroomden. Ware het volk niet zo (...) nuchter, dan zouden
ze hier aan het noodlot hebben gedacht; maar ze weten uit hun leven hoe elke mensch
de maker is van zijn eigen lot, dat niets anders is dan uitgedeinde driften die men bij
den aanvang verzuimde te beteugelen.
En de oude pater bij het bed kon geen oog afslaan van de zieke en hoe ze kinderlijk
gedwee de bewegingenvan den priester vóór was; en hoe men achter heel haar
houding, en achter haar nauw merkbaar rillende stem, een standvastig zelfbedwang
raadde, om alle wanhopige bewegingen tegen te houden, en stil en braaf te zijn, in
een uiterste, betrouwende gewilligheid. En met een angst die hem aan de keel greep,
dacht hij: Zal ik ook zoo kunnen sterven? Zoo gedwee onderworpen? Zal ik sterk
genoeg zijn om ook den vleeschelijken mensch buiten die uiterste zaak tusschen de
ziel en God te laten? en zal ik het hem kunnen beletten, na een heel leven van
bedwang, zijn wanhopige hulpeloosheid uit te krijten?
In den voormiddag, - er was wat harde, pinkelende zon, - stierf Elza met de handen
in de dekens geklemd en de groote uitpuilende oogen klevend aan den kleinen
duitscher. Die zat braaf en bedeesd op een stoel bij het bed, en verborg angstig zijn
handjes onder zijn boezelaartje, omdat zijn moeder reeds een paar maal gepoogd had
ze in haar koude knellende handen te nemen.
Op zijn molen lei Kobus het werk stil, zette de wieken in kruis, en kroop in een
donkeren hoek achter de raderen.’
Ik zei hierboven, dat Fonteyne de traditie van den Vlaamsen
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boerenroman gemoderniseerd had. Om die mening te verdedigen, kan men zich
vooral op de passages beroepen, welke de gedachten van Elza in haar ontredderde,
overprikkelde eenzaamheid, haar herinneringen aan den boer, die aan het front staat,
verbeelden. Dit geschiedt voor het overige niet bij wijze van een monologue intérieur,
niet met een schijn van psychologische natuurlijkheid. Het resultaat is eer iets als
een gestyleerde aanroep, welke in zijn lyrisch sensitivisme alle realistische reproductie
van Elza's verbalen bewustzijnsinhoud versmaadt. Mede om hun vocatieven vorm
doen deze gedeelten soms rhetorisch aan, maar dit stoort minder, wanneer men
bedenkt, dat zij geen weergeving beogen, maar een overplanting en correlaat zijn.
Eenmaal als zodanig gezien, (dus met uitschakeling van formele bezwaren als: ‘zó
kan die eenvoudige vrouw dat nooit denken’!) beschouwt men deze
vertolking-in-het-bewuste van wat in werkelijkheid bij Elza bijna geheel onbewust
en buiten de gedachtenwereld bleef, toch wel als aannemelijk. Voornamelijk ook als
psychologische verklaring van de actie en de meer op waarneming en dialoog
berustende gedeelten. Toch zijn die lyrische en enigszins exclamatorische stukken
niet onontbeerlijk, daar immers de handeling en persoonsschildering voldoende voor
zichzelf spreken, of zouden moeten spreken. Nu zijn de uitbeeldingen van Elza's
gedachten stylistisch ietwat vreemd in den verhaaltrant gevoegd, en verzwakken
deszelfs eenheid. Een strakker compositie ware wellicht, indien al minder expliciet,
effectrijker geweest, al hadden wij dan fragmenten gemist, welke veelal op zichzelf
treffend zijn.
Een ander min of meer ontraditioneel novum geeft de auteur in het negende
hoofdstuk, waar wij, enigszins anders, iets dergelijks vinden als hierboven beschreven.
Een soort van denkbeeldigen dialoog n.l. tussen een fictieven toespreker (de auteur,
of Kobus' tweestrijdwekkende, bezinnende, verzachting-pleitende conscientie) en
Kobus, over zijn ondergaande, in zijn harde en wraakzuchtige wreedheid
wegkwijnende vrouw. Maar dit caput is een afgesloten geheel, en daarom stoort het
procédé niet. Het doet denken aan de middeleeuwse figuraties van gemoedstoestanden
maar dan niet in allegorische abstractie, doch schrijnend menselijk.
De taal, waarin het boek is geschreven, is een mengeling van algemeen Nederlands
en Vlaams, waarmee dus gezegd is, dat vele woorden een andere nuance van
gevoelswaarde hebben dan voor ons. Het is niet meer dan billijk tegenover den
schrijver,
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hiermede bij de lezing terdege rekening te houden, en te trachten zich in de wereld
van zijn taalgehoor en taalgevoel in te leven. Het is ook nodig, daar men anders
gestoord en afgeleid wordt. Wanneer een jonge vrouw aangenaam-verlegen wordt,
doordat een voorbijtrekkende troep soldaten haar bewonderend aankijkt en toeroept,
dan schrijven wij niet: ‘De aandoening gulpte haar door het ingewand’. Zo vinden
wij telkenmale uitdrukkingen, welke ons, met ons gehoor, overdreven en veel te sterk
aangezet voorkomen, zodat deze roman, van alle idiomatische afwijking ontdaan,
ons veel vertrouwder zou klinken.
Maar daar is overheen te stappen. Minder vergeeflijk acht ik het, dat, in
tegenstelling tot Fonteyne's zo behoedzaam en fraai geschreven eersteling Pension
Vivès, deze tweede roman, Polder, een vaak uitermate onzuiveren stijl vertoont. Wat
zegt men van deze alinea: ‘Die eenzame vrouw droeg een bal, een kroppende bal
tusschen hart en keel; soms rees hij hoog tot een prop die haar gelaat deed strak staan,
maar immer kon haar schoone moed hem er flink onder houden; en nu heeft uw
dwaze omarming dien moed, waarmee ze zich een draagbaar leven maakte, zwak
gemaakt, en erger nog, het wordt nu een hongerfilm die ze niet kwijt raakt!’
Mijn afkeer voor dit afschuwelijke taaltje is groot. Toch moet ik toegeven, dat
deze slordigheden (want dat zijn het, daar Fonteyne in zijn eersteling bewezen heeft,
beter te kunnen) juist in een boek als Polder toch niet zo hinderlijk zijn als men zou
kunnen veronderstellen. Want het is nu eenmaal een boek van betekenis, en de feilen
en stunteligheden van dit proza zijn in de grote stromende verbeelding van het geheel
opgenomen en vergeten. Gerard Walschap heeft een ganse generatie jonge Vlaamse
prozaïsten met zijn ongemeen sterke en oorspronkelijke kunstenaarspersoonlijkheid
geïnfluenceerd. Ook in Pension Vivès was dat nog sterk voelbaar. Fonteyne nu heeft
zich in zijn tweede boek van dien invloed losgemaakt, en dat is niet zonder
kleerscheuren gegaan. Dat hebben wij te respecteren. Wellicht dat hij nu in later
werk ook meer aandacht aan zijn vorm zal kunnen besteden, nu zijn krachten niet
langer op die eerste, nodige vrijmaking gericht behoeven te zijn. Na het geweld van
deze vernieuwing zal hij dan misschien tot een aangepaster, gelouterden, minder
onverzorgden en onbehouwen stijl komen. Na de twee elk in zijn soort zeer
opmerkelijke romans, die hij ons heeft geschonken, kan hij er zeker van zijn, dat zijn
verdere ontwikkeling in ons land zorgvuldig zal worden gevolgd
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door ieder, wien de groei der letteren in ons taalgebied over de zuidelijke grenzen
ter harte gaat.
1937
N.E. Fonteyne, Polder. Antwerpen, De Sikkel, 1937

Verzen van den dood en gestorvenen
Niemand misschien heeft overtuigender aangetoond, hoe de ‘emancipatie der zinnen’
van de beweging van Tachtig noodzakelijk in zwaarmoedigheid en pessimisme moest
eindigen, dan Frans Coenen in zijn Studiën van de Tachtiger Beweging (1924). Het
sombere, zegt hij, ‘is onafscheidelijk van elk aanvankelijk individualisme, dat de
betrekkelijkheid en nietigheid van het eigen individueel leven eerder gevoelt dan
zijn verband met het eeuwige en absolute’. Tegenover de wereld der verschijningen
wist ‘de geest geen bevredigende, omvattende synthesen te stellen’. In het laatste
hoofdstuk, Levensonlust en Zedelijke Ontevredenheid, heeft Coenen deze gedachte
op zijn oorspronkelijke en deskundige wijze overtuigend uitgewerkt.
Reeds in dat toppunt van zinnenroes, dat hoogtijfeest van duizelend zingenot en
verrukkenden ogenlust, de Mei van Gorter, hoort men in den aanvang al dien donkeren
cellotoon van doodsweemoed en doodsverlangen, welke de ganse poëzie van Tachtig
doortrekt:
Eén ding is droevig en maakt zacht geklaag
Altijd om d'aarde heen, een nevel vaag
En luchtig om dat lijf: 't is wisseling
Van zijn en niet zijn en dat ieder ding,
Zielen en bloemen, drijven naar dat rijk,
Waar 't wit en stil is en den dood gelijk.
Want zooals altijd aan het eind van 't jaar
Trekvogels uit het land gaan met misbaar
Van vogelstemmen uit de hooge lucht,
De kind'ren op de straat hooren 't gerucht
En kijken, zeggend: ‘zomer is voorbij,
De kou komt’ - in de wolken gaat de rij
Van vogels - zóó zóó gaat alles voorbij.

In de jeugdsonnetten van Kloos komt telkens een diep en vaak hartstochtelijk hevig
verlangen naar den dood tot uiting:
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Men moet niet van het lieve Dood-zijn ijzen

of:
Ik zal mooi dood-gaan, als een vlammend vuur

of:
Over ons allen koom het Niet-zijn machtig!

Vol en smartelijk klinkt het doodsgevoel door de verzen van Van Eeden, waar het
mede door momenten van christelijk sentiment bepaald wordt; men denke o.a. aan
het grote gedicht Eigen Uitvaart.
In een ander gedicht wordt bij hem de oude klacht van Villon's middeleeuwen:
Car j'ai mal employé mes jours.
Mourir me fault en griefs doulours
Hastivement

gelaten en bevredigd opgeheven in deze aanvaarding:
Waar zijt ge, Dood? Zoo gij rondom
Op wieken van de schemering komt rijzen,
Nu doet uw nadering niet ijzen, Ik wacht u - kom!

En wie kent niet van Frans Bastiaanse het mooie:
Een klein doodenklokje
Luid ik nu.

In den tijd van bezinning, verstilling en tucht blijft het motief doorklinken; smartelijk
en wreed b.v. in den door conflicten gemartelden De Haan:
Want weet: geen stad en geen landen zijn ruimer
Dan de gemeten maat der doodenhof
Waar droeve derver en de stoute schuimer
Gelijk vergaan in eeuwig-wisslend stof.
Wagenen winnen eindigt in één vraag
Zonder angst: ‘Wat is mijn tijd, hoeveel malen
Zal ik zomerdag rijzen zien en dalen
Even vredig en zonnig als vandaag?’
Ik ben bereid, geen Dood, die mij verschrikt.
Na zooveel levens heb ik niets van noode
Dan zooveel aarde als men ons toebeschikt
Wanneer wij rusten gaan bij onze dooden.
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Mystisch gesublimeerd doet het zich voor in A. Roland Holst, ten slotte platonisch
geïdealiseerd in Boutens, wiens schoonste jeugdverzen een volkomen verzoende
eenheid van dood en leven uitdrukken. Ik denk aan het overbekende
Goede Dood wiens zuiver pijpen

maar meer nog aan dat onvergetelijk prachtige gedicht uit Praeludiën, dat aanvangt
Hoe schijnt van avondstrand
Doods overkant
Lichter dan heel dit land van leven

en dat culmineert in dien jubelkreet als van een steil opstijgende leeuwerik:
Voor al komenden tijd
O zoete zekerheid:
Daar is geen dood, maar enkel leven.

Het heeft geen zin, verdere voorbeelden te noemen van de ontelbare verzen bij
Boutens, waar de dood zo treffend en diepwijsgerig bezonnen wordt. In talrijke zeer
schone verzen van grote wijsheid heeft ook Verwey den dood bezongen, in alle
phasen van zijn poëzie. Bij de jongeren komen angst en somberheid weder meer
boven. Het gehele oeuvre van J.C. Bloem lijkt er door geobsedeerd:
In den trein. De tijd vergaat met droomen.
Op de ruitjes wiegelt avondrood.
Als ik bij U ben gekomen,
Ben ik weer wat nader bij mijn dood.

En:
O meisje, o jonge bruid,
Uw lippen zijn warm en rood,
Het leven dat niemand stuit,
Bloeit eens uit uw wachtenden schoot;
Gij lacht, en uw stap klinkt luid Maar het eind van dit al is de dood.

Eén grote, diep aangrijpende uiteenzetting met den dood is het oeuvre van J.W.F.
Werumeus Buning. Van dat het in In Memoriam klinkt:
Ga heen en slaap want morgen komt de dood;
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van de ontroerende evocatie In Memoriamn Patris af, of de Terzinen uit Enkele
Verzen:
O eenzaamheid van dit bestaan,
de klokken slaan, de sterren schijnen,
door 't venster ziet de dood ons aan.

of, in de Oude Verzen daaruit:
En voortaan brandt en woekert binnen mij
de doodsvlam, de verterende, de smalle,
die leeft met mij, en zweeft aan mij voorbij
en keert en gaat en wacht op mij.
Ik hoor Gods molens malen rondom mij,
een blinde, met een engel aan mijn zij,
die weet dat ik bij elken tred kan vallen;

van deze jeugdverzen af, over den extatischen, indrukwekkenden sonnettencyclus
Triomf van den Dood heen tot in de latere en laatste periode, in welke, wàt helaas
ook verloren mocht zijn gegaan, scherp en indringend het doodsbesef gestalte bleef
krijgen, nergens misschien onontkoombaarder en rauwer dan in de, in Buning's
tegenwoordige, naar het volkse strevende genre tot het beste behorende Ballade van
de Zeven Dooden:
Een mensch kan de dood vergeten
Maar hij staat achter ieder raam,
Klaar voor u!

Ik wil voorts nog slechts terloops herinneren aan de wrange, moderne, vaak ironische,
maar steeds duidelijk omgrensd en bijna middeleeuws-gefigureerd afgetekende
gestalte, welke de dood in de poëzie van Nijhoff zo menigmaal aanneemt. Ook bij
de jongeren, zelfs in de korte, enigszins onduidelijke periode, die op instigatie van
Marsman de vitalistische is genoemd en toch bovenal het leven wilde verheerlijken,
is de. dood een der overwegendste preoccupaties van de dichtkunst geweest, welke
b.v. geheel ten grondslag ligt aan Marsman's eigen bundel Witte Vrouwen, en als een
groeiende obsessie, benauwender naarmate zijn lichamelijke krachten allengs meer
ondermijnd werden, over het werk van Slauerhoff ligt. Aan een gedicht, dat - terecht
- een zo vermaard anthologie-stuk is geworden als Du Perron's Gebed bij de Harde
Dood behoef ik in dit verband wel nauwelijks te herinneren; ook Greshoff's
sarcastische verzenreeks Een Bezoeker Afgewezen, alsmede vele zijner andere
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gedichten op dit gebied mogen kenschetsend heten.
Kenschetsend, n.l., voor een met suicide-verlangens doortrokken
ondergangsstemming ener stervende eeuw, welke zich tot in en na den wereldoorlog
voortzette, een van den smaak des doods als met bittere kruiden doortrokken
‘Menschheitsdämmerung’ van een tijd van gruwelijke vernietiging en ingrijpende
verandering; een stemming, welke uiteraard niet tot ons land beperkt was, maar zich
in gans de Europese litteratuur als hetmisschien enig gemeenschappelijke liet
aanwijzen. Robert Louis Stevenson, in 1894 gestorven, dichtte dit diep aangrijpende
grafdicht op zichzelf:
Under the wide and starry sky
Dig the grave and let me lie.
Glad did I live and gladly die,
And I laid me down with a will.
This be the verse you grave for me:
Here he lies where he longed to be;
Home is the sailor, home from sea,
And the hunter home from the hill.

dat men, enigszins vrij, aldus zou kunnen vertalen:
Onder het wijde sterrenmeer
Delf mijn graf en leg mij neer.
Ik leefde en stierf naar mijn begeer,
Naar dit eind heb ik gesmacht;
Geef mij dit vers op mijn grafzerk mee:
Hier ligt hij waar hij wilde in vree;
Thuis is de zeeman, thuis van zee,
En de jager thuis van de jacht.

Karakteristieker nog voor de stemming, hierboven bedoeld, die als een zware
drukkende nevel sinds de laatste decennia der vorige eeuw over die ontvankelijkste
spiegeling der mensensamenleving, de dichtkunst, ligt, is het laatste sonnet,
geschreven door een jong gestorven dichter, welke niet zonder invloed op onze
generatie van '10 is geweest: A Last Word, van Ernest Dowson:
Let us go hence: the night is now at hand;
The day is overworn, the birds all flown;
And we have reaped the crops the gods have sown;
Despair and death; deep darkness o'er the land

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

307
Broods like an owl; we cannot understand
Laughter or tears, for we have only known
Surpassing vanity: vain things alone
Have driven our perverse and aimless band.
Let us go hence, somewhither strange and cold,
To Hollow Lands where just men and unjust
Find end or labour, where's rest for the old,
Freedom to all from love and fear and lust.
Twine our torn hands! O pray the earth enfold
Our life-sick hearts and turn them into dust.

Ik wil besluiten met de bespreking van een klein bundeltje van een jonge dichteres,
in beperkte oplage en zeer fraai verzorgd dezer dagen verschenen, welk bundeltje
voorlopig op zeer waardigen, schonen en eigen trant den kring sluit. Dat eigene is
vooral gelegen in het accent van diepen eenvoud en naaktste, meest onopgesierde
waarachtigheid, dat bij Jo Landheer het colloquium met den dood, of liever-gezegd
met geliefde doden, verkrijgt. Een accent, dat in zijn vereniging van simpelheid en
grootse gevoelszuiverheid wellicht bij uitstek vrouwelijk is, en dat we in deze
vermenging, in dienzelfden eigen toon, met diezelfde zacht indringende, en diepe
gevoelens loswoelende stem, misschien alleen kennen in een gedichtje, dat wij
aanhalen uit een der schoonste bundels van een van de beste dichteressen van
Frankrijk, welke eveneens geheel aan de nagedachtenis van een geliefden dode is
gewijd, L'Honneur de Souffrir van Anna de Noailles:
Nul lit, nulle chambre, nul toit
N'affaibliront mon épouvante
Que tu sois mort et moi vivante.
- Dans le sol noir, étroit et froid,
J'ai un rendez-vous avec toi!

Men zou kunnen beproeven dit aldus in onze taal te benaderen:
Geen bed, geen kamer, geen verblijf
Vermindren ooit mijn angst en rouw
Dat jij stierf en ik leven blijf.
- In de aarde, zwart en koud en nauw,
Daar heb ik een afspraak met jou!

Dezelfde gedachte vindt men bij Rilke, wiens talloze magistrale
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gedichten over den dood bekend zijn, in Der Tod der Geliebten:
da wurden ihm die Toten so bekannt,
als wäre er durch sie mit einem jeden
ganz nah verwandt - - - - - - - - -

Naar aanleiding van het bundeltje Golven noemde Anthonie Donker - niet zonder
enige overdrijving - Jo Landheer ‘de eenige jonge dichteres met een eigen toon in
ons land’. Greshoff daarentegen meende in haar werk een verren invloed van Leopold
en Boutens te bespeuren. Doch zo deze er al geweest mocht zijn, hier is hij stellig
afwezig.
Donkere Vruchten heeft om zijn grote soberheid en simpelheid van zegging een
eigenaardige bekoring. De leek moge zich hierin vergissen, wie weet wat poëzie is,
weet tevens dat zulk een eenvoud geen uiting van argeloos onvermogen is, maar juist
van grote technische ontwikkeling en kunstrijke beheersing. De voorafgegane
gevoelsdiscipline - typisch voor de traditie der ‘generatie van 1910’, - welke zij
uitdrukt, is de onzichtbare indirectheid, welke als voorbereiding deze directheid van
uitdrukking eerst mogelijk maakte. Raffinement is er menigmaal in de assonerende
rijmen, welke de functie vervullen, door hun onvolkomenheid een vaag gevoel van
gemis bewust te maken. Zo b.v. Een week geleden... vers 2 en 4; De Verlatenen vers
5 en 7; Voorjaar vers 9 en 11; Uitvaart vers 3 en 6. De vierregelige strophen (niet
in oostersen kwatrijnvorm) hebben in haar geserreerdheid een evocatief en suggestief
vermogen, hetwelk ze verwant doet zijn aan de Japanse haïkaï (zie blz. 271).
Men vindt in Donkere Vruchten niet alleen den duisteren ondertoon van leed. Als
tegenwicht treft ons daarin bovendien een sentiment, dat niet, of niet alleen, van den
dood maar toch juist eveneens van het leven is, en dat ook in de hierboven aangehaalde
verzen van gravin De Noailles en Rilke zo treffend gestalte kreeg. Ik bedoel dat
eigenaardige, roerende gevoel van onverbroken, innige gemeenschap met de
gestorvenen. Dat wordt b.v. uitgesproken in Herfstdag:
Vandaag is 't of we niet meer vreemden zijn:
Wij die bewegen in dit glanzend licht,
De stille slapers in de donkere aarde.

De dood als deel van het leven. Ook is de aanwezigheid der beminden, die van ons
gingen, opgegaan in de natuur (Voorjaar):
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Nu wordt het voorjaar - uit de stille dooden
Ontspruit het gras, oud eenzaam haar breekt uit
In teeren bloei en de magnolia-knoppen
Zijn zacht en glanzend als een kinderhuid.

En zo gaat het verder, in verzen zo doordrenkt van gevoel, dat ondanks de regelmatige
prosodie en de beeldende schoonheid alle aesthetisme erin overwonnen is.
Maar in De Verlatenen is dit het slotaccoord:
Wij leven verder, lachen weer en praten.
Wie van ons beiden zijn het meest verlaten?

dat doet denken aan Kloos:
Dan lachen en dan praten
Zij weder, als van ouds...
Vèr van de drukke straten
Daar ligt alleen iets kouds.

Tot slot willen wij van het tweede van de drie gedichten In Memoriam J. Slauerhoff,
dat Uitvaart heet, de laatste vier verzen citeren, om te laten zien hoe zuiver en zonder
opzettelijkheid deze dichteres de wereld als symbool van het verborgene vermag te
zien:
En roerloos zag ik toe, hoe uit de haven
Een visschersboot langzaam de kust verliet
En zee koos, door een kring van meeuwe' omzworven.
Dat was de dag waarop je bent gestorven.

Merkwaardigerwijze spreekt dit symbool, en even treffend, dezelfde taal als het
omgekeerde symbool in het aangehaalde Requiem van Stevenson doet.
1937
Jo Landheer, Donkere vruchten. Gedichten. Maastricht, Boosten & Stols, 1937
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Zweig's ommekeer
Had Stefan Zweig zijn grote talenten in het verleden meer erop gericht, zich te
verdiepen tot de kern der problemen, welke hij aanroert; had hij zijn brillante gaven
minder in dienst gesteld van den wens, te schitteren voor een zo groot mogelijk
publiek met effecten, welke ongetwijfeld meesterlijk waren, maar... effecten; kortom,
ware hij niet een groter, maar een zuiverder kunstenaar geweest, ongetwijfeld zou
hij dan zowel in zijn biographische en essayistische werken, alsook, vooral, in zijn
novellen, een strenger stijlschoonheid, een strakker vormgeving, een indringender
en blijvender verbeelding hebben verwezenlijkt. Al te veel, tengevolge van een
psychologische tweespalt, welke eerst thans, door omstandigheden buiten hem om,
zichtbaar is geworden, heeft hij geofferd aan een fictie ten opzichte van zichzelf en
zijn omgeving.
Dit neemt niet weg, dat hij ons door de werking, welke van zijn novellen uitgaat,
dikwijls, bijna tegen wil en dank meesleept, overrompelt en vasthoudt. Tot de beste
reken ik niet de in ons land wellicht populairste: Der Amokläufer, maar eerder
Brennendes Geheimnis en Verwirrung der Gefühle. Anders dan bij den meer
dialectisch en metaphysisch gerichten Arnold Zweig was de novelle-kunst van Stefan
vooral gegrond in zijn gestaltegevend psychologisch vermogen, en dit in verband
speciaal met den invloed der factoren, welke uit het onbewuste opkomen. Gelijk bij
zovele schrijvers van na den wereldoorlog ware deze visie op den mens ondenkbaar
geweest zonder de belangrijke en éclatante zielkundige ontdekkingen van Professor
Freud. (Voor Zweig's betrekking tot Freud zie men zijn Die Heilung durch den Geist).
De litteraire verbeelding van deze visie is in zekeren zin typerend voor al datgene,
wat het Derde Rijk nu juist in de letterkunde wenst te verwerpen. Dat het er niets
beters of zelfs maar anders voor in de plaats heeft vermogen te stellen, en dat het
‘überhaupt’ onmogelijk is van boven af in den organischen natuurgroei van kunst,
geest en cultuur iets te ‘stellen’ van enigen duur, - is overduidelijk.
Hoe dan ook - ik heb er hier boven reeds op gezinspeeld - het is thans duidelijk
geworden, dat Stefan Zweig al zijn bekendste geschriften van vroeger beleefd en
gemaakt heeft in een gemeenschap, die de zijne niet wil zijn. Zijn tragiek is, dat hij
zelf altijd, ook voor zichzelf, zo uitsluitend als van alleen die gemeenschap heeft
willen schijnen. Zijn bevrijding, dat hij nu, zij
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het niet zonder blijvende tweespalt, zichzelf gevonden heeft in een ander inzicht,
waaraan hij in de novelle Der begrabene Leuchter op overtuigende en schone wijze
uiting heeft weten te geven.
Der begrabene Leuchter betekent naar gegeven en uitwerking, dat de schrijver
evenals Wolfskehl zijn weg terug is gegaan naar het gevoel, dat hem de
volksgemeenschap zijner afstamming heeft doen beseffen, zijn verbondenheid ook
met een traditie, welke negentien eeuwen lang met dat nationaliteitsgevoel
onverbrekelijk was verbonden gebleven. O könnt ich heim! Wie wär ich rein und
kühl! verzuchtte Zweig, die inderdaad alles eerder dan zuiver en koel geweest is,
reeds in den slotregel van zijn inleidend sonnet voor Erstes Erlebnis. Die thuisreis
heeft hij nu ondernomen. Men kan slechts betreuren dat eerst een zo groot leed
aanleiding, en dat die weg zo tragisch heeft moeten zijn.
Het verhaal begint met de beschrijving van de onderwerping van Rome in 455
door den Vandaal Genserik. Bij den schatplicht, de stad opgelegd, wordt de menorah
buitgemaakt, Gods heilige zeven-armige kandelaar, teken tegelijk der eenheid en der
uitverkorenheid van het Joodse volk, en van deszelfs ‘geloof aan de onzichtbare
dingen’, het verborgene. De kandelaar was afkomstig uit Mozes' mythische dagen,
door Chaldaeërs uit Salomo's tempel geroofd, op koning Cyrus' bevel uit Babylon
teruggebracht en later door Titus in triomf naar Rome gevoerd, vanwaar hij nu, na
eeuwen, weer weggehaald zal worden. Elf grijsaards met een kind, een zevenjarig
knaapje, worden gekozen om de geroofde reliek te volgen; aldus bereiken zij de
zeehaven Portus, vanwaar zij naar Carthago verscheept zal worden. Tot het laatste
ogenblik verwachten zij een wonder, maar zij kunnen niets ertegen doen, dat de
kandelaar met de rest der geplunderde schatten aan boord wordt gebracht. Het kind
tracht dit nog op de loopplank te verhinderen, waarbij de kandelaar valt en hem een
arm verbrijzelt.
Dit kind heet Benjamin. Wij vinden hem jaren later, wanneer de elf grijsaards
reeds lang gestorven zijn, hij zelf reeds zeven zonen heeft verloren en zijn
kindskinderen onder Theoderik, den Goth, zijn doodgeslagen, als een oeroud man,
vereerd door de Joden, omdat hij de enige is, die nog met eigen ogen den ‘kandelaar
van Mozes’ heeft gezien. Dan komt te Rome een vluchteling uit de gemeente te
Carthago melden, dat de koning der Vandalen is afgezet en Belisarius, des keizers
veldheer, de
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geroofde schatten naar Byzantium zal brengen. Om te trachten - daar voor dit vrome
volk niet goederen of leven, maar alleen God telt - het teken des verbonds te redden,
zenden de Joden Benjamin derwaarts. Vergezeld van een jongen man maakt hij de
zeereis naar Pera. Daar wordt hij door de saamgekomen Joden aangewezen, tot den
keizer te gaan en hem te smeken, het stuk, dat in triomf met den verderen buit naar
Rome zal worden gebracht, te mogen terugkopen. Prachtig is het relaas van de
audiëntie te Byzantium. Als geschenk biedt Benjamin keizer Justinianus het
kostbaarste, wat de Joden uit het Oosten als losprijs met de grootste opoffering konden
bijeenbrengen: een steen van koning Salomo's tempel. Bovendien biedt hij hem het
tienvoudige van het gewicht in goud van de menorah, als Justinianus het heilige
voorwerp aan zijn plaats van herkomst, Jeruzalem, wil teruggeven.
De basileios stemt erin toe, dat het naar Jeruzalem teruggebracht worde, maar...
lichtloos zal het staan onder het altaar in de nieuwe kerk, die Theodora gesticht heeft.
Hoe de Joden niettemin bereiken, den heiligen kandelaar, in al zijn omzwervingen
symbool van het zwervende volk zelf, eindelijk rust te geven, en Benjamin er na
eindeloze moeiten en inspanning in slaagt hem in het Heilige Land te brengen, men
leze het zelf in dit zo treffende proza van Zweig. Stervende begraaft Benjamin het
lichtbrengend zinnebeeld in de aarde van het Heilige Land; niemand kent de plaats,
en Benjamin neemt het geheim daarvan mee in zijn graf. ‘Dan weet nog slechts God,
waar zijn menorah rust.’
Niemand kan zeggen, hoelang nog. ‘Maar veilig door zijn geheim, wacht en wacht
nog immer de eeuwige kandelaar, ongekend en ongeschonden, in zijn heimelijk graf.
Ontembaar bruisten de tijden er over heen, volk op volk streed in honderden jaren
om zijn land, vreemde geslachten, andere en weer andere, voerden oorlog boven zijn
slaap: maar hem kon geen plundering buit maken, geen hebzucht vernielen. Somwijlen
schrijdt nu een haastige voet over de beschermende aarde, somwijlen rusten in den
middaggloed sluimerende wandelaars aan den kant van den weg, vlak bij zijn sluimer,
maar geen vermoeden weet van zijn nabijheid en geen nieuwsgierigheid greep nog
naar hem omlaag. Zooals Gods geheimenis altijd, rust hij in het duister der tijden en
niemand weet: zal hij eeuwig zoo rusten, verborgen en verloren voor zijn volk, dat
nog altijd rusteloos rondzwerft van het eene land naar het andere, of zal ein-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

313
delijk iemand hem vinden op den dag, waarop zijn volk terugkeert en zal hij weer
voor hen, aan wie vrede geschonken werd, stralen in den tempel des vredes.’
Vestdijk heeft eens in Forum gezegd, dat het klassieke prototype van de novelle
zich van den roman bovenal hierin onderscheidt, dat een ding, een voorwerp er het
leidend motief is. Zijn betoog was speels, en niet stelselmatig bedoeld, maar hoe dit
zij, Der Begrabene Leuchter voldoet ten zeerste aan den maatstaf. Dit is daarom zo
bevredigend, omdat hier het voorwerp, de heilige kandelaar, voor meer staat dan
zichzelf alleen. Hij is het eeuwig vervolgde, eeuwig zwervende volk en zijn zekerheid
en hoop van toekomstige bevrijding in eigen land. Hij is geen allegorie. Men kan
zonder aarzelen zeggen, dat in de litteratuur de allegorie een minderwaardig genre
is tegenover het symbool. De allegorie kleedt levende gevoelens, ideeën, gestalten
of gebeurtenissen in een abstraherende figuurlijkheid. Het symbool daarentegen zal
die levende gevoelens, ideeën, gestalten of gebeurtenissen ervaren en uitbeelden met
een dieperen zin dan hun uitwendige, aanschouwelijke gestalte-zelf, zonder meer
bevat, en ze aldus in een algemener en ideëler betekenis doen zien.
Met de vernieuwing van zijn geesteshouding heeft Stefan Zweig aan de nieuwe
idee, welke hem bezielt, ten volle, op onvergelijkelijke wijze gestalte gegeven. Zijn
schrijftrant is eenvoudiger geworden, en waarachtiger; men zou bijna zeggen
klassieker. Ik acht dit sterke boek een keer- en kernpunt in zijn productie en zie met
de grootste belangstelling ernaar uit, hoe deze zich verder zal ontwikkelen. Voorlopig
is zijn novelle een paradoxale verrassing, voor wie Zweig's figuur genoeg overzag,
om van ieder ander eerder een zo zuiver begrip in het uitbeelden van het wezen van
het Jodendom, met zijn tragiek en zijn redding, te verwachten dan van Stefan Zweig.
Wat de vertaling van Sterkenburg betreft, bij een eerste vluchtige kennisneming
leek deze mij behoudens een enkel germanisme, niet zonder verdienste.
1937
Stefan Zweig, Der begrabene Leuchter. Mit Zeichnungen von Berthold Wolpe. Wien,
Leipzig, Zürich, Herbert Reichner Verlag
Stefan Zweig, De begraven kandelaar. Een Legende. Vertaling van Reinier P.
Sterkenburg. Amsterdam, Allert de Lange, 1937
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Beeldpoëzie
De beide boeken, waaraan dit artikel gewijd is, hebben in de wijze van uitgave (en
die is bij alle twee zeer fraai) dezen gemeenschappelijken trek, dat essentieel tekst
en illustratie bij elkaar behoren. Zij zijn elkanders toelichting en voor elkaar
onontbeerlijk; eerst samenwerkend en ten nauwste verbonden geven zij uiting aan
de bedoeling van het boek. Bij het Vlaamse werk is deze twee-eenheid ontstaan door
een innige collaboratie tussen illustrator en dichter, bij het Duitse waren deze twee
in één en dezelfde persoon verenigd. Bij den bundel Kind, Bloem & Dier komt men
er toe zich af te vragen, welke er eerst waren, de prenten of de dichtteksten. Ik zou
wellicht geneigd zijn het eerste aan te nemen, maar durf dit toch niet met zekerheid
te beweren, en juist deze twijfel is een aanwijzing, hoe nauw de werkzaamheden van
poëet en houtsnijder in elkaar sloten.
‘Een kijk- en leesboek voor grote en kleine kinderen’ luidt de ondertitel; indien
met de grote kinderen volwassenen zijn bedoeld, gelijk veelal met dergelijke snaakse
aanduidingen het geval is, zal het boek stellig aan zijn bestemming beantwoorden.
Voor kinderen lijkt het mij echter maar in zeer geringe mate begrijpelijk. Want hoe
zou men zich anders b.v. voorstellen, dat een ‘klein kind’ zou reageren op de
kwalificatie, in het inleidend gedicht van blz. 5, van de trias des titels:
onschuldig als ze zijn en nog niet blootgesteld aan al de klemmen
van 's werelds jachtterrein.

Eer oudertrots dan een gevoel, dat een kind zou kunnen ervaren, vindt men in het
gedicht op blz. 6. En helemaal zijn, over het algemeen, de verfijnde versjes van den
modernen jongen Vlaamsen dichter Maurits de Doncker alleen te genieten voor wie
alreeds een ontwikkelde ontvankelijkheid en cultuur hebben met betrekking tot
poëzie.
Of de samenstellers werkelijk serieus gedacht hebben, dat, behalve grote mensen,
ook inderdaad kinderen tot het genieten van deze uitgerekend subtiele spijze in staat
zouden zijn? Wij mogen wagen het te betwijfelen. Maar wel toch vindt men af en
toe een poging om den schijn op te houden door een in haar opzettelijk archaïsche
naïefheid bijna aandoenlijke proeve van paedagogische tournure, waarbij dan een
soort ‘moraal’ wordt opgediend:
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want bloemen, tot een tuil getooid, zijn snel verwelkt.

Of dit, over den hond:
wild stoeiend met de huppelende bal,
maar, in de nacht, een onvermoeibaar waker.

Men zou hier aan den braven Van Alphen kunnen denken, ware het niet, dat in het
verband van den helen toon en spheer veeleer een innemende, zachte en nauw
speurbare ironie verondersteld moet worden. Die moraal vindt men ook, waar in een
ander versje de goede verstandhouding tussen een kat en hond wordt bezongen:
Twee dieren enkel, maar de mens een voorbeeld

De gedichtjes van De Doncker hebben dezelfde kwasi-primitieve fijnheid, welke de
houtsneden van Cantré kenmerkt. Zij bestaan uit vijfvoetige, vijfregelige strophen
in gekruist rijm, waarbij telkens het vijfde vers rijmloos uitklinkt, hetgeen een curieus
doch aangenaam effect geeft. Titels ontbreken, daar de prenten tegenover elk gedicht,
deze vervangend, even duidelijk zijn als een opschrift. De voor kinderen wel niet
aansprekende, maar voor versgevoeligen kinderlijke uitdrukkingswijze is beminnelijk
in b.v. een wending als deze:
Een kat op tafel, tuk op zoete melk:
een tafereeltje, dat zeer alledaags is,
maar ruim zo lief als om het even welk.

Een der schoonste van De Doncker's strophen moge hier in zijn geheel overgenomen
worden:
Twee wondren der natuur: bedauwde roos
en speelse, bontgekleurde eendagsvlinder.
Eén schoonheid beide, maar zo fijn en broos,
dat ieder aanraken wordt schade en hinder
voor kleurig stof en geurende petalen.

Van Duinkerken (Het groote wereldorgel), Eric van der Steen e.a. jongeren hebben
bij ons bundeltjes van dergelijke eigenaardige, beschouwelijke korte strophen in het
licht gegeven. Dit van Maurits de Doncker sluit zich waardig bij de grotendeels
prijzenswaardige reeks aan.
De houtsneden van België's grootsten xylograaf, Jozef Cantré, zijn uit zijn meest
expressionnistischen tijd; ze zijn n.l. reeds in 1921 gemaakt. Maar Cantré heeft dan
toch, meer dan de dich-
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ter, aan de fictie van voor kinderen te werken willen vasthouden. De prenten geven
dus grcte en globale zwart-en-wit verdelingen, zonder fijne arceringen als in het
latere werk, en zonder grillige of hartstochtelijke vertekeningen. Zij houden zich
voor Cantré's doen aan bevattelijke vormen, al zal een kind er niet zoveel aardigs
aan zien, en missen de zenuwspanning en overgevoeligheid, welke zijn anderen
houtsneden in zo hoge mate een geheel eigen stijl binnen het weinig-zeggende
verzamelbegrip expressionnisme geven. Zeer te betreuren is, dat het Engelse Lovelace
papier het vele zwart aan den achterkant doet doorschijnen, terwijl het ‘typografisch
toezicht van Chr. Mieremet’ niet heeft verhinderd, dat de letter soms ongelijkmatig
afdrukte. In het bijzonder de kopletter van het omslag is zeer mooi. De uitgave is in
een beperkte, genummerde oplage verschenen.
De veelzijdige, tedere, Ruth Schaumann geeft in haar fraai uitgegeven boek Leben
eines Weibes das Anna hiesz weder blijk van haar apart talent. De thans 38-jarige
schrijfster was o.a. kunstnijvere en beeldhouwster te München, en is een van de beste
en oorspronkelijkste vertegenwoordigsters van de jongere katholieke letterkunde in
Duitsland. In 1917 schreef ze een toneelstuk, Bruder Ginepro, dat in 1926 werd
gepubliceerd. Haar mystieke verzonkenheid onderging weinig of geen invloed van
het expressionnisme, maar uitte zich eer in de verdiepte en verstilde aandacht ener
muzikale en harmonische vormenwereld, welke reeds in den verzenbundel Die
Kathedrale tot een eigen gestalte komt, al blijft voornamelijk door een zekere
syntactische vrijheid, alle classicistisch streven haar verre. Er is invloed van Rilke
en van de middeleeuwen, ook iets rococo-achtigs. In 1926 verschijnt Das Passional,
en het wordt duidelijk dat vroomheid haar voornaamste en zuiverste bron van
inspiratie zal blijven. Kerk- en geloofshymnen getuigen van haar in de stilte der
meditatie met brandende liefde beleden eenheidsgevoel met de gemeenschap der
katholieke kerk. Ik noem van haar verdere poëziebundels Der Krippenweg; Die
Geliebten Dinge; Die Kinder und die Tiere; Die Rose; Die Tenne; Der Rebanhag;
Der Knospengrund. Vele van deze werken heeft de dichteres zelf in een eigen en
sterken stijl met, al dan niet met de hand gekleurde, houtsneden verlucht, waarbij
veelal een hang naar mediaevaal gekleurde primitiviteit en traditie, maar het
allegorische ook, te bespeuren viel. Voorts zij nog vermeld het sprookjesspel Die
Glasbergkinder; de volgende novellen en vertellingen: Die Hos-
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tie und die Maus (1925); Die Medaille (1926); Die Kreatur, Pilatus und der ungenähte
Rock, Das Fresko; Siebenfrauen; Amei; Der Singende Fisch en de romans Yves en
Der Major
Kinderen, bloemen en dieren - gelijk ze het gegeven van Maurits de Doncker
waren zijn ze het hoofdmotief van Ruth Schaumann's werk. Daarom, en om de in
den aanvang dezer bespreking bedoelde vergelijkbaarheid van de rol der illustratie,
was het dus geen toeval dat ik beider werken in een gemeenschappelijke beschouwing
behandel.
Den inslag ener katholieke vormtraditie ervaart men in het technisch bijzonder
knappe gedicht van Ruth Schaumann, daar het 21, in vier strophen verdeelde
versregels bevat welke, elk op zichzelf een phase van een vrouwenleven uitdrukkend,
aan de staties van een Kruisweg doen denken. In den edelen eenvoud van het tot de
uiterste algemeenheid en ‘gewoonheid’ teruggebrachte vrouwenlot, dat hier met stille
stem wordt verteld, spiegelt zich iets als van een eeuwigen, onvergankelijken weerkeer
van de seizoenen en het wedervaren der mensenlevens. Dat geeft, bij herhaalde en
meer dan oppervlakkige lezing, deze poëzie een gedragenheid en tot aanvaarden
bereide, berustende kracht, welke vroomheid aan wijsheid paren. Dit is, zou men
kunnen zeggen, niet een, maar hèt vrouwenleven.
De romantische dichter Adalbert von Chamisso gaf in 1830 zijn verzenreeks
Frauenliebe und -leben uit, dat langen tijd een geliefde levensspiegel was voor een
generatie, bij welke leven en kunst nog ongescheiden waren en niet het woord gold
dat ‘de mensch moet doodgaan eer de kunstnaar leeft’ (Kloos). Dit laatste adagium
was niet de expressie van een uitzonderingsgeval, maar van gans een geslacht en een
periode in Europa, welke niet meer de kunst als natuurlijke en begeleidende secundaire
uiting hadden van het normale, volle, gezonde leven, - religie, staatkunde, en ook de
dagelijkse dingen van gezin en huis omvattend -, maar de kunst als primair centrale,
individuele en individualistische visie moesten ontworstelen, apart en erboven, aan
een leven, dat daardoor als het ware leeggezogen werd. Maar na die parnassiaanse
en symbolistische, (of voor het proza naturalistische en realistische) litteratuur is de
romantische houding van vroeger, zij het in anderen vorm, teruggekeerd, zodat men
b.v. de lijn van Vondel over Goethe naar Verwey kan doortrekken. Ruth Schaumann
is een van de talloze voorbeelden van dien terugkeer. Men zie echter het door
veranderd stijlbesef ontstane onderscheid. Dat, waar Chamisso een hele liede-
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renserie voor nodig had is, in overeenstemming met onzen modernen tijd, gedrongen
en economisch door deze jonge Duitse in één enkel gedicht saamgevat! En voor onze
hedendaagse gevoelsreactie is de indruk daardoor veel sterker.
Het gedicht van Ruth Schaumann beslaat, aan den aanvang van het groot formaat
boek, één bladzijde. De tekst wordt vervolgens in verzen of versgedeelten herhaald,
met de corresponderende verluchting op de bladzijde er tegenover. Voor de 21 verzen
heeft de dichteres 21 silhouetten geknipt. Deze eigenaardig kinderlijk aandoende,
moeilijke en bij uitstek versierende techniek - bij ons bekend van Nelly Bodenheim
- doet hier en daar wat sierlijk en al te gestyleerd decoratief aan; ook echter in die
schaduwbeelden die zeer goed geslaagd zijn blijft zij beneden de kracht van het
gedrongen, uiterst sobere en sterke poëem, dat men, gelukkig, in zijn geheel gelezen
heeft voordat men het bij stukjes en beetjes terugkrijgt. Het boek is overigens
bijzonder goed verzorgd en met de mooie nieuwe letter van Rudolf Koch op Japans
papier gedrukt, het titelblad in rood en zwart.
Ik wil eindigen met het prachtige gedicht voor u over te schrijven.
Weinen, da der Taufe sie berührte,
Hände falten, wie die Mutter führte,
Vater lallen, eh' er starb.
Kränze winden, in der Schule lesen,
Samstags einen kleinen Birkenbesen
Emsig regen, der sich Lob erwarb.
Lächeln, weil ein Vogel sang, und trauern
Um der Echse Leichlein an den Mauern,
Um den Sprung in Mutters Glas.
Tief gesenkte Stirn und leise Stimme,
Und ein Mund, erhoben wie zur Imme
Rote Rose aus betautem Gras.
Weiszes Kleid und weggeriszner Schleier,
Müder Weg am herbstverdorrten Weiher,
Schmerz wie Tod und neuer Mensch als Schrei,
Milch als Leben, sechsmal dies und sparen.
Dann geliebten Mund in weiszen Haaren,
Welker Hände Falten und vorbei.
Kleiner Stein auf Erden, Licht darüber...
Anna, liest der Fremdling rasch hinüber,
Weib und Mutter hier begraben sei.
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Wat hier bij eerste lezing niet aanstonds duidelijk mocht zijn, wordt door de platen
onmiddellijk zichtbaar gemaakt en opgehelderd. De kleine dingen des levens
verkregen in deze verzen een epische grootheid. De eigenaardige nevenschikking
van zelfstandige naamwoorden en substantivisch gebruikte werkwoorden, heeft hier
een geheel eigen en zeer imposanten ballade-stijl doen tot stand komen, die
ongetwijfeld door de eveneens eigenaardige verluchtingen, ondanks de enkele zwakke
kwaliteiten welke deze, hoe mooi ook (al te ‘mooi’!), hebben, wordt ondersteund.
1937
Kind, Bloem & Dier, Oorspronkelijke houtsneden van Jozef Cantré. Tekst van Maurits
de Doncker. Een kijk- en leesboek voor grote en kleine kinderen. Sint Amandsberg,
Varior
Ruth Schaumann, Leben eines Weibes, das Anna hiesz. Eine Folge von 21
Scherenschnitten zu einem Gedicht. Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung

Versconstructie, associatie en een regel van Vondel
Poëzie kan allerlei wetenswaardigs bevatten. Dat niet alleen - men kan aan poëzie
allerlei ontdekken dat in zichzelf, dus afgezien van de overgave aan de schoonheid
der dichtkunst, wetenswaardig is. Over Dante, over Goethe bestaat een litteratuur
die kasten beslaat en welker bestudering een mensenleven vereist. Toch kan de
wetenschap, die aan poëzie valt vast te knopen, ons nooit nader tot haar brengen
wanneer wij in ons niet de gave hebben, voor haar open te staan; en ook het geleerdste
commentaar kan ons dan niet tot zelfs die verzen nader brengen, welke zonder nadere
oriëntering niet geheel begrijpelijk zouden zijn.
Het schoolonderwijs heeft voor deze eenvoudige waarheid soms weinig begrip
gehad. Als het niet veelal het wezen der dichtkunst en het aesthetische had
verwaarloosd of althans achtergesteld voor het wetenswaardige, dat nu eenmaal bij
de paedagogische taak hoort, maar dat tot het verstaan van verzen of van geen of van
secundair belang is, dan zou Vondel niet een ondanks (of om?) zijn groten roem
weinig gelezen en slecht gekend dichter zijn gebleven.
Van het litteratuur-onderwijs is het in vele gevallen een van de
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grootste fouten geweest, dat het namen, feiten, regels en wetten heeft gegeven zonder
zich te bekommeren om het levend begrip der schoonheid, dat deze alle eerst
verstaanbaar gemaakt zou hebben. Bij gebrek aan artistiek vermogen en affiniteit
gaven dan de leerkrachten - ik spreek natuurlijk zeer in het algemeen! - namen voor
werkelijkheid: stenen voor brood.
Een van die ‘namen’ van een bepaald prosodisch verschijnsel, die wij op school
leerden kennen als een soort ‘lege naamloze vennootschap’ welke eerst later onder
ons eigen beheer realiteit zou worden, was de figuur van de ‘enallagè’ in de dichtkunst
der klassieke oudheid. Wat als een kristallisatie van diepe poëtische visie verstaan
moest worden, kregen wij opgediend als een soort zinloos syntactisch foefje, dat
slechts de vage verbazing achterliet, waarom in 's hemelsnaam die rare Romeinen
het zichzelf, en vooral ons, zo moeilijk maakten door een volkomen onnodige
‘omzetting’ (aldus zou men genoemden term kunnen vertalen) der zinsconstructie
van het vers. Een veel aangehaald voorbeeld van ‘enallagè’ was deze regel:
Ibant obscuri, sola sub nocte per umbram.

Zo letterlijk mogelijk in het Nederlands overgebracht betekent dit: ‘Zij gingen, donker
onder den allenen nacht, door den schemer.’
Allenen is niet mooi, maar ik wilde zo letterlijk mogelijk vertalen. ‘Nacht’ staat
voor ‘nachthemel’.
Men moet zich verbeelden dat door maan of sterren de hemel iets lichter is, en dat
onder de onmetelijk lege, wijde eenzaamheid daarvan de kleine mensenfiguurtjes,
achter elkaar voortstappend, zich iets duisterder aftekenen. Het prachtige vers is uiteraard niet bewust of opzettelijk! - zó geconstrueerd, dat het belangrijkste, dat wat
het eerst de aandacht trekt, voorop staat: de beweging, het gaan -: ‘zij liepen’. Dan
ziet de dichter, wàt het is, dat daar beweegt: kleine duistere gestalten -: ‘donker’.
Direct tegen en achter die donkerheid tref het nachtelijke uitspansel, de fond waarop
zij te zien zijn (het Latijn geeft eerst het adjectief, dan het voorzetsel, dan het
zelfstandig naamwoord):- ‘eenzame onder nacht’ staat er dus letterlijk, ook alweer
in de volgorde die emotioneel het zuiverst het veranderd effect weergeeft: éérst treft
de eenzaamheid, daarna het nachtelijk karakter ervan. En dan eerst wordt de dichter
zich het spookachtige halflicht bewust rondom dit nachtelijk voorstappen: - het vers
klinkt uit in de laatste woorden -: ‘door schemer’. Die schemer
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komt weer als een effectrijke, verrassende tegenstelling na het, duisternis suggererende
woord ‘nacht’. Al deze redenering, die slechts met het verstand na-zegt wat zich
feilloos vanzelf in het aan de creatie voorafgaande onbewuste formeerde, is intussen
niet nodig voor wie, zich streng aan den tekst zelf houdend, onmiddellijk navoelt
wat daarin ligt uitgedrukt. Wie naar dichttaal luisteren kan, ziet en ondergaat, zonder
de technische middelen te hoeven analyseren; daar immers emoties opgewekt worden
door het voorstellingsvermogen is poëzie, als alle kunst, zintuiglijk, aanschouwelijk,
plastisch.
‘Neen!’ roepen nu aanstonds de heren schoolvossen, die erg veel verstand van
Latijn en erg weinig van gedichten hebben, 'neen, zo moet ge dat niet vertalen! Want
hier staan wij voor een leerrijk voorbeeld - zie paragraaf zoveel - van wat ‘enallagè’
geheten wordt. ‘Zij gingen duister’ betekent niets, en die ‘allenige nacht’ is helemaal
onzin! Maar hier heeft ‘enallagè’, verwisseling, plaats gehad, en daarom hoort
‘eigenlijk’ het woord ‘alleen’ bij ‘zij’ en ‘donker’ bij ‘nacht’. Het is maar een
eenvoudig goocheltrucje, en nu gaat het konijn weer terug in den
hoed-met-dubbelen-bodem, en dan krijgen wij een normale zin: ‘Zij gingen alleen
onder een donkeren nacht, door schaduw heen’.
Zeker, volkomen juist. Maar nu is net precies alle poëzie eruit! ‘Enallagè’ uitstekend! Maar men bracht ons niet bij, dat en waarom zo'n ‘enallagè’ juist géén
onwezenlijk goochelspelletje, waarom het een zinrijke en dichterlijke vormschoonheid
was. Het is inmiddels wel duidelijk, hoezeer degene verrijkt wordt die, onbezwaard
met pedant en schools onbegrip, de klassieke poëzie met ontvankelijkheid nadert.
Een diergenen was graaf August von Platen, dichter van vele ongemeen schone
verzen en die op zijn 24e jaar (in 1820) enkele van de mooiste gedichten der Duitse
taal schreef, o.a. ‘Wie rafft' ich mich auf’, en: ‘Wer die Schönheit angeschaut’; een
hevig gemarteld mens overigens, men leze slechts zijn dagboeken. Deze Von Platen
nu die, in reactie tegen de romantische litteratuurstroming van zijn tijd, van 1826 af
zijn versificatie geheel op de antieken inspireerde, gevoelde zich verwant aan hun
streven naar een streng logisch en evenwichtig gebouwde constructie, niet alleen
metrisch maar ook op de wijze als waarvan wij hierboven een voorbeeld gaven. Het
modernere was bij hem het element van associatie, dat hij veelal daaraan ten grondslag
legde.
Associatie is de verbinding tussen de verschillende afzonderlijke
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bewustzijnsinhouden; hoe de ene voorstelling de andere oproept, is voorbeschikt in
het onbewuste en voor ieder individu anders, al is een zekere gemeenschappelijke
wetmatigheid bij allen toch in dit opzicht te onderkennen. (De hedendaagse psychiatrie
heeft uit dien hoofde, naar algemeen bekend is, een ganse therapie gebouwd op het
opsporen door associaties, van in het onbewuste weggedrongen voorstellingen.) Deze
verbindingen nu zitten, mèt de voorstelling, tevens aan klank, woord en beeld
vastgehecht, en zijn derhalve een machtig en effectrijk middel van de poëtische
suggestie. Om dit duidelijk te maken wil ik den eersten versregel ontleden van de
vierde der Oden van Von Platen.
Warm und hell dämmert in Rom die Winternacht.

De voor poëziegevoeligen aangrijpende schoonheid van dit vers berust op de werking
van, in de vereniging van tegenstellingen gewortelde, woordassociaties. De
wonderlijke, zwoele, verwikkelde spheer van den Romeinsen nacht dien hij wil
weergeven, suggereert ook deze dichter allereerst door middel van zijn
woordschikking. De sensatie van het warme staat vooraan, en domineert dus den
regel; en vlak daarop die van het bijbehorende lichte. De bijna zuiver mathematisch
gecomponeerde tegenstelling wordt bereikt door, tegenover dit begin, het vers te
laten uitklinken in het nauwkeurige contrast tot dien aanvang: ‘Winter’ staat als
tegenhanger van ‘warm’, en ‘nacht’ van ‘hell’. Maar reeds eerder is door een schrillen
overgang het effect van onwezenlijkheid ontstaan: ‘hell dämmert’, logisch paradoxaal,
maar juist daardoor voor de imaginatie in ongehoorde mate verrassingwekkend en
aansprekend. Ook het woord ‘Rom’, waarbij men immers aan zon en warmte denkt,
staat, tussen ‘dämmert’ en ‘Winter’, op een plaats waar het de vaststaande
conventionele associaties verbreekt en dus juist boeit en herleeft in bijzonderheid.
Bovendien neemt het, tussen de andere contrastgroepen geïsoleerd, een centrale
plaats in, waardoor het zich als belangrijk hoogtepunt situeert.
Ik herhaal, om misverstand te voorkomen, wat ik ook bij het Latijnse vers opmerk:
men mene vooral niet, dat de dichter dit zelf zo bewust en cerebraal gedoseerd heeft!
Wij weten te weinig van het scheppingsproces om een dergelijke wetmatigheid van
het voorbewuste anders dan in redelijke begrippen benaderend te kunnen navertellen;
maar juist dat de dichter geheel zonder opzet tot zo bevredigend evenmatige
uitkristallisering
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van zijn aandrift kwam, bewijst op welk hoog plan hij staat.
Ten slotte Vondel. Zeker, al heeft hij zich de klassieken ten voorbeeld gesteld, het
waren meer hun uiterlijke vormen (mythologisch motief, treurspelwetten) die hij
oppervlakkig navolgde - oppervlakkig, want zijn ‘inhoud’ was niet aan hun geest
verwant en kwam uit hemzelf - dan zo iets essentieels als hun versconstructie, die
hem ook niet ‘gelegen’ zou hebben. Zijn vers is nu eenmaal meer vlakversierend dan
architectonisch. Toch heeft ook Vondel's poëzie den door associatieve tegenstellingen
beheersten zinsbouw gekend; deze immers vindt men in alle tijden. De slotregel b.v.
van het Grafschrift op Jan van Galen:
Hij stierf, en leeft door zijn kwetsuren

bevat eigenlijk in zijn eenvoud alle elementen, maar simpeler en op verkleinde schaal,
welke wij ook bij bovenstaande analyses op het spoor kwamen. Men zou de
constructie met het schema a-b-a kunnen aanduiden. ‘Stierf’ en ‘kwetsuren’ behoren
door associatie tot dezelfde voorstellingsgroep. Die wordt verrassend doorbroken
door ‘leeft’ daar tussen in, een woord dat derhalve naar (en van) twee kanten
onverwacht is, en ons daardoor als het ware opschrikt; het bevindt zich om zo te
zeggen in een labiel evenwicht midden op de wip. Den gewenden, gedachtelozen,
dagelijksen deun der gewone woordkoppelingen verbreekt het. Wanneer we lezen
‘hij stierf en leeft’ dan is er iets in ons, in onze rede, dat in verzet komt. De zin, de
bovenredelijke, poëtische zin van het vers verzoent ons de seconde daarna met de
paradox en doet dit verzet weer te niet. Door dit proces wordt dan vanzelf, in de
ongeweten aandacht en gevoeligheid, de grootste nadruk gelegd op dit ‘leeft’, dat
ons ook als praesens na een zo als afsluiting aandoend imperfectum wakker roept.
Die nadruk en waakzaamheid geven het woord een onderlijning, welke goed past bij
des dichters intentie, die bovenal het voortleven, de onsterfelijkheid in dezen regel
moest doen uitkomen.
De wijze van verklaring,welke ik van de stijlfiguur van het Latijnse vers heb
geprobeerd te geven, is mutatis mutandis ook te vinden bij commentatoren van
Vergilius als Forbiger, Heyne, Cartault en Norden, en bij Heinze.
1937
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Een opmerkelijk kunstfilosoof
Den cultuurfilosoof en kunstgeleerde Bierens de Haan behoef ik niet eerst aan den
lezer voor te stellen. Van zijn omvangrijk oeuvre (men zie de bibliografie van 35
blz. in den hem in 1936 op zijn zeventigsten verjaardag aangeboden Feestbundel)
genieten verscheidene werken terecht grote populariteit. Zijn verzameling opstellen
In Gewesten van Kunst en Schoonheid behoort tot de belangwekkendste, welke wij
van hem kennen.
Deze bundel bevat acht opstellen van ongelijke lengte, en waarvan de twee grootste
- het eerste en zesde - m.i. het meest imponeren door hun bijzondere kwaliteiten. In
het eerste onderzoekt de schrijver Twee gestalten van schilderkunstig idealisme, de
mediterrane en de Noordzeewereld. Het is in een soepel genuanceerden en toch
soberen stijl geschreven, en het is alleen te betreuren, dat dit rijke proza, hier als
elders, vaak onnodig verdeftigd en verplechtigd wordt door wat ik den genitivus
theologicus zou willen noemen. Geheel vrij van kleine eenzijdigheden, waarin men
den spinozistischen platonist of den platonischen spinozist speurt, is het stuk niet
overal. Zonder meer te oordelen, dat aan realistische kunst bezieling ontbreekt en
‘de innerlijke visie die de geziene dingen tot hooger niveau verheft’, is toch wat
simplistisch. En ook over de uitspraak ‘het kunstwerk wordt niet verstaan daarmee
dat het genoten wordt’, zou nog allerlei te zeggen zijn.
Maar over het algemeen heb ik voor dit essay de grootste bewondering. Hier wordt
niet theoretisch en verstelselend geredeneerd over kunst, - een werkwijze die veelal
zo leeg en nutteloos zijn kan -, doch wij worden hier steeds tot denken opgewekt
door een instructief en levend getuigenis van de kunstervaring-zelf uit. Helaas moet
ik volstaan met het aanstippen van enkele hoofdpunten.
De wereldbeschouwing in de mediterrane kunst legt den nadruk op het vormwezen,
welks schoonheid afgeleid is uit, en gefundeerd in een besef van de eeuwige orde
der goddelijke schepping, en waarin dus voor intieme en joviale bijzonderheden geen
plaats is. Dit vormprincipe is niet formeel maar inhoudelijk. Het wereldmysterie is
den mediterranen kunstenaar niet een verborgenheid doch een opene waarheid; het
is openbaar in de vorm-harmonie der werkelijkheid.
Die vormidee brengt een afkeer mede voor haar tegendeel: de gothische idee van
gebrokenheid, dualiteit en oneindig streven.
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Zij verwekt een statische kunst, echter niet volgens het schema van een
mathematischen canon verstard, maar organisch en eurhythmisch gegroeid. De
schrijver, - die in dit opstel alleen de Renaissance in zijn beschouwingen betrekt, stelt hier de noordelijke kunst tegenover. Zij ziet de werkelijkheid met de magie, die
verwondering heet. Ieder mens heeft haar als kind bezeten, maar de kunstenaar
behield haar. Zij richt zich niet op het zeldzame, maar op de gewone dingen: daarin
het wonder te zien is het vermogen van den kunstenaar. De mediterrane geest zoekt
de klare wetmatigheid volgens het vormbeginsel; het Hollands idealisme verneemt
in de dingen een verwijzing naar het Onzegbare, dat allen vorm overschrijdt. In
tegenstelling tot het mediterrane vormwezen behouden de dingen hier hun
gedetailleerd, individueel karakter. Maar hij ziet ze met een verhoogde intensiteit,
een inwaartse geconcentreerdheid.
In Holland was de grondslag hiervoor aanwezig in den volksgeest, die een hang
tot mystiek vertoonde en tot de moderne devotie der nevenstromingen naast het
kerkelijk calvinisme. Bierens de Haan beschrijft meesterlijk den geïntroverteerden
geluksdroom, welke hier de schildering van het licht beheerste: het licht, dat zijn
weldaad deed uitstralen over de laagvlakte van land en water, heenspelen door het
open venster van een binnenhuis of zich verschuilen in het geboomte. Niet schel,
niet verblindend, niet materieel; een lichtend geheimenis, waaraan de mensenziel de
idealiteit der werkelijkheid herkent. Idealisme is erkenning van de idealiteit der
wereld; niet de mening dat zij aan enig zedelijk ideaal beantwoordt, maar dat in haar
de kosmische Gedachte is verzichtbaard en dat haar stoffelijk aanschijn het onstoffelijk
wezen onthult en verbergt tegelijk.
Ik zou wel willen doorgaan met citeren, maar helaas is dit onmogelijk. Ten zeerste
raad ik ieder aan, de prachtige passage te lezen over Jan van Goyen (blz. 38), en het
niet minder indrukwekkend fragment op blz. 42 over het noordelijk realisme, door
den auteur als op andere wijze evengoed ‘idealistisch’ beschouwd als de Italiaanse
kunst. Men leze trouwens zijn boeiend betoog volledig; het gaat stellig dieper dan
The Renaissance van Walter Pater, die reeds in zijn Preface zijn weerzin tegen alle
metafysische vragen uitspreekt!
Het korte stuk over Karikatuurkunst, dat volgt, wijst op het samenkomen daarin
van profetische, mefistofelische en spelmotieven. Men vindt er aardige opmerkingen;
zo b.v.: De vrijheid der kunst is deze, dat zij zich houdt buiten den nooddwang van
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hartstocht en van zedelijk oordeel, en dat zij haar inhoud niet geheel mede-beleeft;
de kunstenaar ondergaat den inhoud van zijn werk niet, zoals hij zijn
levensondervindingen zelf ondergaat. Zeker, na Kant en Hegel is deze waarheid
allerminst nieuw; maar het blijft een waarheid welke het goed is, af en toe, en vooral
bij de huidige mode der persoonlijke zelfonthulling, uit te spreken.
De kultureele roeping der dichtkunst acht ik een minder geslaagde verhandeling.
Zij is een preludium, zou men kunnen zeggen, op het inventievere vijfde opstel, maar
in vele opzichten beperkter. Men kan nu eenmaal over dit onderwerp niet spreken
zonder het wezen van het woord als drager van begrip en voorstelling nader te
onderzoeken, en zonder aan de bekende beschouwingen van Bremond aandacht te
schenken. De uiteenzettingen van Bierens de Haan steunen hier niet op een zo brede
en diepgaande beleving der stof als in zijn Twee gestalten; ze gaan te theoretisch van
abstracties uit, zonder den zin der technische verschillen uit te putten. De soms te
gemakkelijke onderscheidingen worden door de gevarieerde realiteit der poëzie niet
voldoende gerechtvaardigd.
Het nu volgende stuk is getiteld De geboorte der kunst uit de visie. Sommige
uitingen daarin doen niet volkomen als nieuwe inzichten aan, maar het is een
uitnemend genoegen, hier zoveel overtuigende en essentiële denkbeelden zo helder,
eenvoudig en zonder grootspraak geformuleerd te vinden. De schrijver ontkent dat
de ontroering de oorsprong der kunstschepping zou zijn, want emotie is een lijdelijke
zielsstaat, en de artistieke creatie een geesteshandeling; de passiviteit beduidt wat
ons overkomt, de activiteit wat van ons uitgaat.
Kunst ontstaat uit visie. Deze is geen reactie op het waargenomene, maar een
innerlijke schepping, een vinding van den geest en een eigen werk van dezen, naar
aanleiding van het waargenomene, het herinnerde of het alleen maar voorgestelde.
Zij is een innerlijk beeld, toebehorend tot een wereld des geestes, die de wereld der
zinnen te boven gaat.
Na op het verschil tussen verbeelding en fantasie te hebben gewezen staat de auteur
nog stil bij den klassieken, romantischen en symbolischen stijl, resp. vormkunst,
zielskunst en zinkunst. Essentieele en dekoratieve dichtkunst is een knap en
welsprekend betoog. Toch leest men het niet zonder een voorbehoud: dit, dat de
schrijver zelf zo weinig voorbehoud maakt. De vondst, waarop de ganse redenering
is gebouwd, is verleidelijk, maar
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wordt te dogmatisch en algemeen toegepast. Waar zijn hier, bij het onderscheiden
van zulke aesthetische beginselen, de zo noodzakelijke reserve en voorzichtigheid,
waarvan Bierens de Haan zelf op blz. 13 van zijn Twee gestalten wèl gewaagt? Zo
hier niet essentiële en decoratieve dichtkunst tegen elkaar waren afgegrensd, maar
slechts essentiële en decoratieve elementen van het dichterlijke, dan hadden wij de
tegenstelling gemakkelijker kunnen aanvaarden. Want ze komen doorelkaar, en ook,
oorzakelijk, dóór elkaar voor. Van hoeveel verzen kan men niet zeggen: ‘essentieel
door decoratiefheid’. Ook hier weer, waar Bierens de Haan een letterkundige materie
beschouwt, krijgt men den indruk dat hij over minder ervaringsmateriaal beschikt,
dan in zijn eerste opstel over een schilderkunstig probleem.
Anders is dit echter in zijn uitvoerige en bewonderenswaardige studie De Grieksche
tragedie in het kultuurverband haars tijds. Deze treft telkenmale door scherpzinnige
hypotheses en oorspronkelijke gedachten. Daarbij is het buitengemeen rijk
gedocumenteerd met gelukkig gekozen bewijsplaatsen, welke van een volkomen
beheersing der stof getuigenis afleggen.
De schrijver begint met voorop te stellen, dat de centrale idee der Griekse cultuur
die der humaniteit is. Haar karakter is anthropocentrisch, in tegenstelling tot de
theokratische beschaving van Azië. De tragedie nu, in den gedachtengang van Dr.
Bierens de Haan, is ten aanzien van die Helleense, op de humaniteit gerichte
geesteswereld de uiting van een tegenstroming. De menselijke geringheid staat
tegenover de mensenwaarde.
Het begrip van de hubris is voor den schrijver niet, volgens de gangbare vertaling,
de overmoed - deze is slechts gevolg - maar een ongeweten overschrijding der
grenzen. Der menselijke grenzen wel te verstaan. Prometheus is de tragedie der
cultuur en van den cultuurmens. ‘Met Prometheus hangt de idee der humaniteit
geklonken aan de rots.’
De auteur richt zich dan tegen Nietzsche's Geburt der Tragödie, dat de
hubrisgedachte miskent. Het tragische is voor Nietzsche de individuatie welke den
mens uit het geheel losscheurde; hij zoekt de hereniging in de Dionysische extase.
Hier stelt Bierens de Haan tegenover, dat de Thrakische Dionysosdiensten juist niet
op de ervaring ener individuele afscheuring steunen maar integendeel van een
collectief groepsgevoel uitgaan. Het is slechts met den ondergang van den God, dat
de tragedie verband houdt. En in dit betreden van een gebied, dat slechts den
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goden behoort, openbaart zich de hubris. De mens begeeft zich in een schuld, niet
van zedelijken aard, en die het geweten met rust laat. Hij wordt deelgenoot ener
metafysische schuld, die op het bestaande drukt, in hem vertegenwoordigd.
De verklaring voor de bedoelde tegenstroming binnen de Griekse cultuur wil
Bierens de Haan zoeken in het Dionysische en in een noodgevoel, dat, tijdelijk
ontwaakt, wellicht ook het Dionysische volks-sentiment verlevendigt. De tragedie
is secularisering van het godsdrama, en lijkt soms wel gedicht ‘om den wille dier
klaagstemmen, waarin het volksgemoed eeuwenoude uitspraak geeft aan den
levensnood’.
Waarin dan deze nood, in de veruit gelukkigste beschavingsperiode der menselijke
ontwikkelingsgeschiedenis, precies bestaat; waaruit zij voortspruit? De schrijver
blijft m.i. op dit punt enigszins vaag en verzuimt, voldoende aandacht te geven aan
enige verklaring hiervan. Wat hij ten dezen aanvoert, is stellig interessant, maar
vermag toch niet voldoende te overtuigen. Het lijkt al te eenvoudig, dezen nood te
vereenzelvigen met ‘de bedreiging van Azië’, vooral wanneer men in Gorter's studie
over Aeschylus (in zijn De Groote Dichters) nog eens overleest hoeveel positieve,
sterkende, euphoristische factoren juist in dat tijdvak de Grieken bezielden, deze
‘gunstelingen van het lot’, ‘gelukskinderen’. Hoe dit zij, te ontkennen valt in de
tragedie die, moeilijk in zijn oorzaken te verklaren, levensnood niet.
Van de tragische idee is de hubris het psychologische moment, de moira - het
noodlot - het metafysische. De moira is voor Bierens de Haan een voortzetting en
verdieping van het oudreligieuze begrip van taboe. De grensoverschrijding van den
mens roept de moira op, die bij de tragici anders is dan bij Homerus. Euripides kent
haar niet meer in haar tragischen vorm, daar hij haar identificeert met het menselijk
gemoed, zodat haar metafysische achtergrond verdwijnt. De auteur had in dit verband
een merkwaardig sonnet uit Verwey's Van de Liefde die Vriendschap Heet kunnen
aanhalen, welks eerste kwatrijn luidt:
Ik zal de Moire bij de handen vatten
En worstlen lijf aan lijf, en 'k laat haar niet
Voordat het rokken uit den weefstoel schiet,
En de eeuwge draden uit elkander spatten.

Sokrates heeft aan het voorbeeld van zichzelf bewezen, dat het noodlot stuk valt voor
dengeen die daartegen is opgewassen.
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Toen hij zijn doodslot niet als lijdenslot leed, maar naar eigen vrije keus bepaalde,
was de Moira aan het uiteinde van haar vermogen en had niets meer te bevelen. Wie
aan het taboe niet gelooft, heeft daarvan geen last. Anders de oude tragedie.
Het tragische lot, zich openbarend in de peripetie, de omkering die den groten
mens klein maakt, moet, derhalve, de tegenstrijdigheid van hoogheid en val in zich
bevatten. Zeer boeiend is, wat de schrijver ter verheldering van die tegenstrijdigheid
uiteenzet. Hij wijst eerst op het optimisme der Homerische levensbeschouwing. Bij
optimisme hebben wij in de eerste plaats te denken, niet aan geluk en ongeluk, lust
en lijden, maar aan waarde en onwaarde. De spreuk: ‘de mensch, droom eener
schaduw is hij’, is pessimistisch, niet omdat zij den mens als smartdrager denkt, maar
als onwaarde. Het Griekse pessimisme spreekt niet van het menselijk lijden, maar
van de menselijke geringheid.
Dit pessimisme nu, - de keerzijde reeds van het Homerische, in de daar telkens
opduikende zekerheid des doods - knoopt aan bij de nog in het volk levende resten
der geheime Orfische leer. In de tragedie ontmoeten het Homerische en het (half
verborgen) Orfische elkaar; vandaar de hogergenoemde tegenspraak. Bij Homerus
intussen komt de idee van ondergang in de tweede plaats, bij de tragische kunst in
de eerste.
De tragedie beantwoordt niet aan de Homerische idee der humaniteit zoals de
overige Griekse cultuur. Zij behoort tot een tegenstroming. De begrippen van hubris
en moira spreken een te duidelijke taal.
De Orfische zienswijs, in de oudere Orfische cenakels verkondigd in een barokke
symboliek te Athene en elders, is buiten de muren dezer godsdienstige kringen
getreden, en tot een religieuze gezindheid van velen geworden, waarbij van een
Orfisme in strikter zin van het begrip geen sprake behoeft te zijn. Bewijst niet het
Pythagoraeisme dat de Griekse wereld openstaat voor een andere levensleer dan
welke wij Homerisch noemen?
Van dit inzicht uit verklaart de schrijver den zin van het tragische. De mens is in
het Helleense gevoelsleven der vijfde eeuw een daimonisch wezen, thuis behorend
in een hoger wereld. Maar hij is uit zijn vorigen stand vervallen, en zijn
goddelijk-daimonisch wezen is tijdelijk verduisterd. Zijn bestemming blijft gelegen
in wat zijn oorsprong was. De dood is een weg van weerkeer naar den prae-existenten
oerstaat.
Aischylos werd aangeklaagd, dat hij mysteriewijsheid, die niet
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openlijk gezegd mocht worden, op het toneel gebracht had. Zijn de tragici Orfici
geweest? Het is niet nodig dat Aischylos en Sofokles ingewijden waren, esoterici,
zo ze slechts een Orfischen zin in het mens-zijn bevonden hebben. Woordvoerders
van het Griekse pessimisme waren zij.
De Moira krijgt hier een anderen zin. Het noodlot betekent in het Orfisch verband
niet meer taboe doch Anangkè, d.i. de noodwendigheid die innerlijk het leven tot
zijn bestemming voortdrijft.
Uit dit Orfisch gezichtspunt verandert met het Griekse pessimisme het aspect der
tragedie. De humaniteits-idee als centrale idee der Griekse cultuur, zoals zij bleek
in kunst, wetenschap, wijsheid, godsdienst, was idee der heerlijkheid onzer aardse
verschijning. Een tegenstroom welde op uit den levensnood.
Maar nu blijkt dat deze tegenstroming op den Helleensen bodem toch weer aan
de idee der humaniteit dienstbaar is, door daaraan een onverwachte diepte en
perspectief te verlenen: de menselijke grootheid bestaat op een ander plan dan dat
van zijn aardse bestaan. Hij is groot door afkomst en bestemming; groot als
daimonische natuur. De kleinmaking is moment binnen zijn grootheid zelve. De
humaniteitsidee neemt de tegenstroming in zich op, die haar voor vervlakking en
lichtvaardig optimisme behoedt. De Griekse cultuurgeest is ertegen bestand, dat een
stroom van oeroude religieuze bewening van den nood Gods en van den eigen
levensnood in zijn humane streven uitvloeit.
Deze Orfische wijsheid vertolkt de tragische dichter wellicht niet eens bewust.
Want hij dicht wat de geest hem ingeeft, en is verplicht noch bevoegd om zich
rekenschap te geven van den intellectuelen achtergrond, waartegen zijn beeld verrijst.
Maar zo deze Orfische wijsheid den zin van zijn poëem uitmaakt, bezit hij haar als
deelgenoot ener ongeschreven occulte en oecumenische traditie; occult omdat deze
traditie een religieuze gedachte betekent, die niet in aanmerking komt voor openbare
bespreking; oecumenisch, omdat zij bij verschillende godsdiensten en in verschillende
tijden van godsdienstig leven vermoed kan worden.
Wellicht zal menig vakgeleerde zijn bedenkingen hebben tegenover de vlucht van
Bierens de Haan's visie. Doch hoe verkwikkend is het een, niet in ‘deskundig’
begrensd vakspecialisme verstard, artistiek voelend wijsgeer eens zijn meeslependen
en originelen kijk op een bepaald litterair onderwerp te zien verde-
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digen op de wijze van de grote litteratuurcritiek, en niet in de eerste plaats van den
philologischen kant.
Keren wij terug tot zijn essay, dat, wat het ook misschien aan dwalingen zou
kunnen bevatten, als proeve van oorspronkelijke, cultuurpsychologische en
letterkundige verhandeling op een plan staat als men slechts eens in vele jaren aantreft.
Bierens de Haan besluit met een parallel tussen de Prometheus- en de Lucifergestalte.
Hij wijst op het plotselinge van den oudtestamentischen zondeval, en daartegenover
op het geleidelijke van den wet der geringwording (Filippensen 11 6-8), berustend
op een religieus mysterie, aan ingewijden bekend, dat openbare godsdiensten
doorstraalt. De heros der tragedie moet zijn val doorstaan om tot zijn daimonie te
geraken. Dit is de geleidelijke weg -: Orfische wijsheid. Niet aanstonds zichtbaar en
openlijk, maar de geheime gedachte, die ons eerst de tragedie doet begrijpen. Het
‘Homerische’ uiterlijk der tragedie vraagt Orfische doorgronding; iets van een
heilsherstel als einde der vernedering schemert in haar.
De tegenstelling Homerisch-Orfisch valt niet samen met die van Nietzsche,
Apollinisch-Dionysisch, al is er verwantschap. De eerste is er een van bezinning op
een achtergrond; de tweede hangt met vormvermogen en maatbewustzijn samen. De
katharsis (zuivering) berust, volgens de gewone, ‘Homerische’ opvatting, op
ontlading: de toeschouwer komt zijn levensnood uitwenen in de objectivatie van het
heldenbeeld. In Orfischen zin is de katharsis inzicht in de eigen daimonische natuur,
welker oorsprong in hoger wereldordening ligt. Dit inzicht bevrijdt den toeschouwer
uit de noodlotssfeer. Est deus in nobis. De peripetie van den held is de omweg der
geleidelijkheid tot de openbaring van zijn hoger wezen.
Na het weergeven van de hoofdlijnen dezer belangrijke studie kan ik kort zijn over
de twee weinig omvangrijke stukken, welke den bundel besluiten. In Vormgeving
onderscheidt de schrijver cultuur als vormgevende schepping van een innerlijk,
levend organisch, niet-mechanisch evenwicht. Dit evenwicht berust op de visie van
den kunstenaar, een begrip reeds nader door den schrijver uitgewerkt in het vierde
opstel: De Geboorte der Kunst uit de Visie.
Het door de visie - een subjectieve idee - geschapen evenwicht der vormgeving
kan als doel, maar ook als uitbeeldingsmiddel optreden. Het verschil tussen klassiek
en gothiek berust daarop. In de klassieke vormgeving is vorm een logische
aanschouwe-
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lijkheid, het evenwicht der rede in de verschijning, en statisch. In de gothiek van den
noordelijken mens is de vorm open onvoltooibare gestalte voor de gedachte, streving
naar het niet bereikbare oneindige.
Ontbreekt daarbij het innerlijk evenwicht, dan is er vormverval. Al te generaliserend
schrijft Bierens de Haan dit aan de kunst der laatste tijden toe. Vormverval als teken
van cultuurverval; moderniteit welke niet snobisme is doch tragiek. Maar onze tijd
verstoort de vormgeving om tot nieuwe te komen.
De Taal des Begrips en de Taal van het Teken is de titel van het stuk, dat de
verzameling besluit. Ook deze goed geschreven beschouwingen leest men met
genoegen. De naamgevende taal is die van het begrip, de gebarende die van het teken.
De laatste spreekt de kunst. Zij drukt een onmiddellijke verstandhouding uit, terwijl
het ontledend begrip niet beleeft maar bedenkt.
Ik moet ervan afzien, verder bij dit belangwekkende boek te blijven stilstaan, maar
hoop er genoeg over te hebben meegedeeld om velen tot de lezing ervan aan te sporen.
Het frisse, oorspronkelijke, verhelderende en sierlijke werk van den thans 72-jarigen
auteur verdient ruime belangstelling. Cultuurhistorici en kunstfilosofen zijn in ons
land schaars. Laat ons dezen in ere houden.
1937
Dr. J.D. Bierens de Haan, In Gewesten van Kunst en Schoonheid. Arnhem, Van
Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij, 1937

Geen kunstcritiek meer in Duitsland
Naar men in een bericht van het D.N.B. heeft kunnen lezen, heeft te Berlijn in de
vierde jaarlijkse vergadering der ‘Reichskulturkammer’, gehouden in de Philharmonie,
rijksminister Dr. Goebbels een opzienbarende rede gehouden. Na van de
‘cultuurpolitiek’ van genoemde instelling de goede resultaten, op verschillend gebied,
in het licht gesteld te hebben, vervolgde de minister: ‘Geen middel hebben wij
onbeproefd gelaten, de kunstcritiek op den enigen juisten weg, dien der
kunstbeschouwing, terug te brengen. Al deze pogingen zijn mislukt. Ik heb derhalve
aanleiding gevonden in een decreet van heden de hele critiek te verbieden, en haar
door de kunstbeschouwing of kunstbeschrijving te doen vervangen’.
Wat is de betekenis van dit besluit, dat gezien ook de wijze
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waarop het bekend werd gemaakt, van verre strekking moet worden geacht, en zover
ik weet zonder tweede voorbeeld in de cultuurgeschiedenis?
In een dictatoriaal geregeerden, totalitairen staat kan de uiting van politiek
afwijkende meningen niet worden geduld. Evenmin mag hij, die met enig werk van
kunst in de openbaarheid treedt, met den geest van het daar heersende stelsel in
botsing komen. Men gaat echter in de landen, waar de vrijheid van kunst, woord en
cultuur haar grens vindt, zo zij volgens de aangewezen instanties direct of indirect
nadeel voor het regime zou kunnen opleveren, verder dan die alleen maar negatieve
eis. Die instanties verlangen dat de kunst zich in dienst stelle van de staatkundige
wereld- en levensbeschouwing, waarop de dictatuur berust. Dat zij zich, positief,
welbewust tot taak stelle, den opbouw der maatschappij in die richting te bevorderen.
Hier geldt dus het ‘wie niet vóór mij is, is tegen mij’. Den kunstenaars, die
weliswaar niet in strijd kwamen met de ideologie der overheid, maar, buiten alle
politiek blijvende, evenmin enigen weerklank gaven op de nieuwe leuzen, de
gerevolutionneerde zienswijzen, werd het werken onmogelijk gemaakt. In het
bijzonder in Duitsland vond men in de vele heel of semi-officiële
kunstenaarsorganisaties gelijk de Reichsschrifttumskammer e.t.q. een afdoend middel
om zonder regelrecht verbod - waartoe dan nog geen aanwijsbare aanleiding bestond
- deze lieden toch te treffen. Hun arbeid viel in een afgrond van stilzwijgen, de
voortbrengselen ervan konden niet of moeilijk verhandeld of in het publiek gebracht
worden. Behalve dus door het duidelijk en openlijk verbieden van wat in strijd werd
geacht met de nationaal-socialistische opvattingen, is de zogeheten gelijkschakeling
der Duitse kunsten evenzeer tot stand gekomen doordat officiële instemming
onthouden werd aan die kunstwerken, welke nationaal-socialistischen inhoud misten.
De Duitse kunstcritiek is een van de officieuze invloeden geweest - reeds door
haar verband met de pers -, die tot het bewerken van de publieke opinie in
bovenbedoelden zin uiteraard het meest moest bijdragen. Onmiddellijker nog dan
de kunstenaars was zij van de overheid afhankelijk. Maar het is nu eenmaal zo dat
kunst, door alle tijden en onveranderlijk, in diepere lagen van den mens haar oorsprong
vindt dan de maatschappelijke. Men moge dien menselijken wezensgrond alleen
maar psychologisch, of ook metafysisch beschouwen - vast staat, dat de volgens
eeuwige zielswetten den artist ingeschapen schoonheid
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door wat naar dwang van buiten zweemde nooit in het minst aangeraakt is kunnen
worden. Hoe sterk in een bepaalden tijd de samenleving ook op de uitingen en
verschijningsvormen der kunst inwerke, geen macht ter wereld kan haar ontstaan
door dwang belemmeren noch bevorderen, al kunnen haar maatschappelijke
bekendheid en welslagen worden verijdeld. Niet minder dan het geweten spreekt
ook de schoonheid slechts in een door geen menselijken toeleg aan te tasten vrijheid,
welke alleen in de eigen persoonlijkheid haar begrenzing heeft.
Dat ik inmiddels de ‘cultuurpolitiek’, op welker resultaten Goebbels in zijn rede
heeft gewezen, fataal acht voor de ontwikkeling van het culturele leven, heb ik nooit
verheeld. Toch heb ik ook in het tegenwoordige Duitsland, naar nieuwe talenten
speurend, om mij nu eens tot de litteratuur te bepalen, opkomende schrijvers van
grote verdienste leren kennen en daarvan getuigd. Bijna steeds waren dat echter
vrijwel volslagen onbekende, in alle bescheidenheid en stilte werkende auteurs.
Daarentegen kon mijn waardering in den regel minder uitgaan naar de thans officieel
en algemeen naar voren gebrachte schrijvers, met alle propagandamiddelen der door
de regering ingestelde organisaties gepousseerd, en dientengevolge algemener
erkenning vindend.
Na wat ik hierboven over het in vrijheid ontstaan van kunst opmerkte, zal dat niet
bevreemden. Ook de auteurs die zonder bijoogmerken te goeder trouw en overtuigd
in den geest van het nationaal-socialistisch bewind schreven, verkregen daardoor
nog geen toegang tot die verborgen gebieden waar de kunstenaar de bronnen der
schoonheid kan horen ruisen. Van de daggeluiden der wereld rondom hen waren hun
oren te vol.
Ik wees zoeven op de functie der Duitse critiek, haar lezers nader te brengen tot
de geconformeerde kunst. Men moet daarbij één factor echter niet over het hoofd
zien: dat n.l. ook in de critiek zelf veelal een factor van kunstenaarschap gelegen is,
en dat zij zich als zodanig dus met den besten wil onmogelijk geheel naar den
uniformen dwang van een voorgeschreven ideologie voegen kon. Daar komt bij, dat
critiek altijd een bestanddeel zal bevatten, dat iets van de publieke opinie, of veeleer
van den publieken smaak weerspiegelt. En dat die smaak blijkbaar nog niet overal
voldoende volgens de officiële aanwijzingen reageert, daar men naar het bekende
spreekwoord, de kat niet op het spek kan binden.
Hier nu ligt de oorzaak van Goebbels' ontevredenheid. De
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kunstcritiek heeft tot nu toe klaarblijkelijk niet algemeen genoeg geprezen wat de
heren wezen. Reeds vroeger heeft hij zich humeurig tegenover haar getoond, toen
hij toneelcritiek, eerder dan in de avondbladen gepubliceerd, verbood. Thans gaat
hij een stap verder en neemt den krassen maatregel, kunstcritiek überhaupt te
verbieden.
Zij moet plaats maken voor kunst‘beschouwing’ of kunst‘beschrijving’. Betreft
het hier onbetekenende nuances? Stellig niet, en bij de toepassing van het decreet
zullen de begrippen ook wel scherp onderscheiden worden. Critiek is een oordeel,
en daar dit oordeel, ondanks alles, naar het schijnt nog te vaak negatief was, wil
Goebbels het afschaffen, en vervangen door beschouwing en beschrijving. Een enkel
voorbeeld moge het verschil verduidelijken. Zegt men van een schilderij: ‘het is niet
uit de verf, de figuren zijn mistekend, de stofuitdrukking is dilettantisch’, dan is dat
critiek. Zegt men: ‘dit schilderij behoort tot de neo-classicistische school, er zijn
Franse invloeden in, er valt een parallel te trekken met de late Renaissance’, dan
heeft men een beschouwing. En een beschrijving zou zo kunnen luiden: ‘tegen een
donker blauwen landschapfond ziet men op den voorgrond een bank waarop twee
vrouwen zitten’ enz.
Uit hetgeen van de verordening bekend is geworden is te vernemen, dat
kunstbesprekingen slechts geschreven mogen worden door aan een bepaalde
leeftijdsgrens gebonden, met hun naam ondertekenende en na voldoende vorming
van een speciale licentie voorziene redacteurs. Dit alles zou aan naïeve lieden
onschadelijk en zelfs nuttig kunnen lijken, indien uit het verplicht voorgeschreven
‘staatsexamen in kunstbeschouwing en -beschrijving’ niet overduidelijk de bedoeling
bleek, na de vrijheid van de kunstuiting nu ook die van de kunstcritiek ongedaan te
maken.
Een groot gedeelte der Duitse critiek zal men weliswaar zonder spijt missen. Bij
vele artikelen en opstellen had men het gevoel, dat de schrijver zich met een
onmogelijke taak kwelde: niets slechts te zeggen van een officieus als van waarde
beschouwd auteur, en tegelijk niets goeds van hem te zeggen tegen het eigen artistieke
geweten in. Met veel omhaal van woorden werd dan, anticiperend op de thans
afgekomen verordening, een ‘beschouwing’ en ‘beschrijving’ gegeven waarin alle
verantwoording ontdoken en hoegenaamd niets ‘gezegd’ werd.
Maar van gisteren af zal deze methode gecodificeerd zijn, en niet alleen de voor
te lichten lezerskring maar ook de kunst zelf
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zal, naar te vrezen valt, grote schade lijden nu de critiek ook op dit gebied zal moeten
zwijgen. Want de superieure, diepgaande, eerlijke, persoonlijke critiek, de critiek in
groten stijl, is voor de kunst altijd een onontbeerlijke steun geweest. Zij ontdekt aan
den artist hem onbekende mogelijkheden, gevaren, neigingen, behoeften van zichzelf.
Zij waarschuwt en leidt hem, brengt hem zonodig tot inkeer en omkeer, of geeft hem
met haar gezag moed en zelfvertrouwen indien hij twijfelt of vertwijfelt. Zij is geen
absolute maatstaf, maar zij is, met al haar onvermijdelijke dwalingen een onmisbare
toetssteen, een klankbodem, een signaal, een rem of een aansporing.
Zij, wien de zorg voor de verdediging van de Europese cultuur boven alles ter
harte gaat, omdat zij deze tot de hoogste goederen der mensheid rekenen, een heilig,
onvervangbaar, door de eeuwen overgeleverd bezit, zonder welk het leven niet de
moeite waard zou zijn te leven - zij zullen met een bezwaard hart het verbod van de
Duitse kunstcritiek zien. Voor hen betekent het een nieuwen aanslag op wat hun het
dierbaarst is: handhaving en ontwikkeling van kunst en cultuur.
1937

Een episch talent
Dat het werk van Karl Friedrich Boree tot de belangrijkste verschijningen van de
litteratuur van thans behoort is ontgaan aan de Duitse en Nederlandse critiek. De
eerste gaat ons niet aan. De tweede heeft weer eens nagelaten, de gelegenheid aan
te grijpen, zelfstandig voor een nieuw talent van grote betekenis aandacht te vragen
van een publiek, welks meerderheid zich met werk van verreweg geringer orde dan
dit bezig houdt. Wanneer zal de vermoeide, in sleur opgaande beroeps kritiek haar
verantwoordelijkheid voldoende begrijpen en inzien, hoe door een verzuim als dit
alle kans ontstaat dat een nieuw, opkomend schrijver in zijn ontwikkeling niet alleen
in verkeerde banen gedreven maar zelfs geheel gestuit wordt?
Van den auteur Karl Friedrich Boree is ons slechts bekend dat hij, reeds op
middelbaren leeftijd, in 1930 debuteerde met een luchtigen en gracieuzen roman,
Dor und der September, welke een buitengewoon succes had. Hij behandelde de
liefdesgeschiedenis tussen een man van veertig en een meisje van twintig, en
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de even fijngevoelige als zorgvuldige uitwerking van dit thema, waarbij meer de
lyrische charme dan de tragiek van het gegeven naar voren kwam, hield een belofte
in tegenover de gemakkelijk tot achterdocht stemmende gretigheid der lezers. Een
belofte - meer nog niet.
Dat die belofte zo volkomen in vervulling is gegaan, en de verwachtingen zelfs
op zijn verrassendst zijn overtroffen, vindt zijn oorzaak niet bovenal in de aan
draagwijdte en belang zo ongemeen rijker stof van zijn latere romans. Het is meer,
dat het kunnen van den auteur zich zozeer in elk opzicht verdiept heeft. Boree heeft
zich door den bijval, aan zijn eerste boek ten deel gevallen, gelukkig niet laten
verlokken, met spoed iets dergelijks in hetzelfde genre te vervaardigen. Langzaam
zijn bijzonder conscientieus proza verzorgend, heeft hij met geduld en hardnekkigheid
zes jaar aan zijn volgenden roman gewerkt. Zijn persoonlijkheid als schrijver is in
dien tijd gerijpt tot een van den eersten rang; een breed opgezet werk van epische
allure is het resultaat.
Quartier an der Mosel is een, in zijn eigen trant klassiek aandoende
na-oorlogs-roman geworden, ver uitstekende boven andere pogingen op dit gebied.
Anders dan Von Salomon's Die Geächteten behandelt hij niet de poging van de uit
den wereldoorlog teruggekeerde soldaten, het contact met het leven in het vaderland
te hernemen, maar bepaalt zich meer speciaal tot dien terugkeer zelf. Na den
wapenstilstand marcheert een batterij, welke tot het laatste ogenblik in de vuurlinie
heeft gestaan, over Luxemburg naar Duitsland. Van het ene burger-kwartier trekt ze
naar het andere; traag gaat de reis, daar alle wegen en bruggen overvuld zijn door
den terugtocht der honderdduizenden. In het tere herfstland aan den Moezel moeten
inmiddels deze mensen, onstuimig hunkerend naar huis ondanks het voorgevoel der
ontgoochelingen en rampen, die hen wachten, de vier vreselijke jaren lang afgebroken
verbindingen met het gewone leven zien weer te vinden, wetend, dat de vreemde
bezetting voor het Rijnland hen op den voet volgt. De militaire tucht is nu ondermijnd;
er wordt gestolen, gedeserteerd, gemuit. Op gezag van de nieuwe regering worden
soldatenraden ingesteld, die voorlopig nog euphemistisch vertrouwenslieden worden
genaamd. De conflicten tussen persoonlijke plichten en de nieuwe affecten en
inzichten hangen in ieder geval natuurlijk nauw met het persoonlijk karakter samen.
Met de onpartijdigheid waarmede een waarachtig kunstenaar
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menselijke botsingen en strijd, zonder strekking, als de eerlijke noodzaaklijkheid
van een natuurgebeuren doet ervaren, heeft Boree deze unieke episode der
wereldgeschiedenis, - uit eigen herinneringen getransponeerd, - geschilderd. De
problemen van ethischen, socialen, politieken, militairen aard, welke zich daarbij als
vanzelf voordeden, zijn nergens theoretisch gesteld: ze zijn aanwezig als het leven
zelf, dat ze, buiten alle bewuste en redelijke berekening om, alleen vermag op te
lossen, ook al is de oplossing ons niet altijd aanstonds zichtbaar, begrijpelijk of
aanvaardbaar. Hier geeft slechts een streng, eerlijk, door en door menselijk gevoelig,
doch geenszins week man een stuk oerecht leven weer, dat hem zo gans met zijn
werkelijkheid vervult, dat hij er een onvergetelijk beeld van weet te maken, zonder
eigen voorkeur, zonder te concluderen. Hij wordt niet geleid door bij-overwegingen,
maar gestuwd door dat sterke, onbestemde noodlotsgevoel, dat, meer dan in
wijsbegeerte, in de kunst zo overtuigend kan werken. Met welk een schrijnende
poëzie is hiermede de minnarij weergegeven van luitenant Schotten, den aanvoerder
der batterij, met Barbara, het eenvoudige meisje uit Kesten. Eén nacht zijn zij tezamen;
maar daarmee is reeds het dramatisch hoogtepunt van den roman genaderd. Want
den volgenden dag doodt Schotten, bij een eenzame ontmoeting, met een revolverschot
een zijner soldaten, die ernstige insubordinatie pleegt, en handtastelijk wil worden;
- ook hier, in het keerpunt der geschiedenis, laat Boree met meesterlijke objectiviteit
de rechts- en schuldvraag onbeslist, gelijk ook de realiteit doet, voor welke hij zoveel
zin heeft. En hoewel de afdelingsleider, wien hij rapport uitbrengt, Schotten in het
gelijk stelt en meent, de zaak niet voor den krijgsraad te hoeven brengen, moet
Schotten nu bij nacht en ontij als deserteur vluchten voor de meerderheid zijner eigen
manschappen, wien hij nog juist intijds ontkomt als zij hun kameraad willen wreken:
nieuw bloedvergieten zou zinloos zijn...
Episch heb ik dit werk genoemd. Het is een kwalificatie waarmee men in de
romanlitteratuur moet oppassen om er (als Querido!) geen misbruik van te maken.
Maar zoals op andere grote oorlogsboeken, gelijk Tolstoj's Oorlog en Vrede of Zola's
La Débâcle, zou ik dit woord toch op Quartier an der Mosel willen toepassen.
Inhaerent aan het veelomvattende van des schrijvers opzet is een zekere uitvoerigheid
in den verhaaltrant, en nu is het merkwaardig en veelbetekenend, dat die nergens
ook maar een ogenblik lang valt. Wellicht is dit mede toe te
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schrijven aan de verlevendiging, welke de vele en ongehoord knappe dialoog brengt.
De hoofdoorzaak intussen is ongetwijfeld dit, dat de volheid en wijdheid van het
boek niet verwarrend werken, maar door Boree's maatgevoel steeds evenwichtig en
transparant blijven.
Die glasheldere, klassieke doorzichtigheid berust in de eerste plaats op de prachtige,
nergens als opzettelijk voelbare compositie van den roman. Maar tevens in hoge
mate op de harmonische eenheid in de elementen, waaruit hij is samengesteld. De
erotiek is hier innig verweven met de natuur; in zijn liefdesschildering - verholen en
teder, wrang en idyllisch in énen - sluit Boree zich aan bij de beste traditie der Duitse
Romantiek: bij den Fontane van b.v. Irrungen Wirrungen, bij den Gottfried Keller
van b.v. Das Sinngedicht, bij Adalbert Stifter. Maar de eenheid strekt zich nog verder
uit: niet alleen bestaat zij tussen liefde en natuur, maar ook landschap en handeling
zijn zozeer samengevloeid, dat het eerste als het ware een deel werd van de tweede.
En ten slotte is eveneens het lot van massa en individu ondeelbaar aaneengeklonken:
het wedervaren van dezen troep is ten nauwste verbonden met dat der leidende
enkelingen - officieren en onderofficieren - die uit de algemene tekening naar voren
komen, en dezen zijn op hun beurt psychologisch ondenkbaar zonder dien achtergrond.
Dat Boree, in tegenstelling tot vele andere modernen, eerst via de individuele
psychologie tot de massa-psychologie is gekomen, maakt deze laatste bij hem zo
volop geloofwaardig en vrij van vervalsende, subjectieve collectiviteitsmystiek. (Zijn
grote kundigheid en liefderijke eerbied, waar hij persoonlijk zieleleven benadert,
spreken uit de even dichterlijke als scherp reële uitbeeldingen van het amoureuze,
hetgeen eveneens tot uiting komt in zijn derden roman Kurze Reise auf einen anderen
Stern). Het scherpzinnig doorzien van ethische conflicten in hun even onafwendbaren
als onoplosbaren aard doet soms even aan Arnold Zweig's indrukwekkend Der Streit
um den Sergeanten Grischa denken; maar de afzijdigheid tegenover alle abstract
intellectuele vraagstelling in Boree's werkwijze, en van elken zweem van strekking,
maakt het verschil toch weder groter dan de overeenkomst.
De stijl, ten slotte, is bewonderenswaardig. De gerechtvaardigde afkeer van een
zekere wijdverbreide syntactische logheid, zwaarheid, taaie draderigheid, heeft ten
onrechte de opvatting doen postvatten dat de eruptieve, afgehakte, kortademige ex-
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clamaties van het expressionnisme het ideale voorbeeld van Duits proza waren. Ook
hierin wortelt Boree op de beste traditie der Romantiek, dat hij tegenover het fel
excessieve, opdringerige woord de zinsperiode in ere herstelt en het bredere rhythme,
in overeenstemming met zijn stof, zijn volledig recht geeft. Deze schrijfwijze mag
aanspraak maken op de nauwkeurige, verzonken, arbeidzame aandacht waarmede
zij tot stand kwam. Want Boree's volle, wijd uitlopende, in architectonische geledingen
opgebouwde, lang uitstromende en rustig voortgolvende volzinnen behoren innig
bij het wezen van het Duitse taaleigen.
Ook zijn Geschichte eines Unbekannten is gebouwd op historische feiten en de auteur
heeft den goeden smaak gehad zijn hoofdpersoon (een Balt) niet beter en niet slechter
te schilderen dan hij is. Hij verfraait dit leven nergens. Aanvankelijk krijgt de lezer
wel enigen argwaan. Wanneer de jonge Sergius Runge, door den oorlog met zijn
familie van Riga naar Moskou verdreven, zich in deze laatste stad zo onverwacht
scherp bewust wordt van zijn Duitse afstamming, wanneer hij op velerlei wijzen
tracht naar de Duitsers over te lopen, koestert men de niet onbegrijpelijke vrees, dat
deze roman wel weer zal uitlopen op een verheerlijking van het Derde Rijk. Dit is
geenszins het geval. Boree vertelt een veelbewogen leven na. Hij schreef veeleer een
breedopgezette reportage dan een roman. Hij hield zich strikt aan datgene wat hem
werd verteld, en de maar enkele woorden waarmee bericht wordt dat Sergius tenslotte
toch naar Duitsland gaat - woorden van elk pathos gespeend - vallen eenvoudig weg
tegenover het geheel. Men vergeet volkomen, dat het hier om een Duitsen
afstammeling gaat, en het leven is wel zo dat deze Duitse afstammeling het zelf ook
vergeet. Het pleit voor Boree dat hij zulks onbelemmerd laat uitkomen. Hij zinspeelt
er zelfs niet op. Het zou mij te ver voeren om ook maar in klein bestek een overzicht
te geven van Sergius Runge's stormachtig leven. Hij maakt den oorlog in Rusland
mee, hij vecht in Kaukasië, en ondergaat de Russische revolutie. Hij zwerft door
Duitsland en vecht met de Wit-Russen. Hij neemt dienst in het Franse leger, in Syrië
en tegen Abd-el-Krim. Boree's schrijfwijze is sober en wekt vertrouwen door het
accent der waarachtigheid. Hij moest zelf gegrepen zijn door het lot van dezen man,
die - en dat dikwijls ongewild - aan zovele fronten streed.
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In het bovenstaande meende ik de belangrijkheid van het werk van Boree te hebben
duidelijk gemaakt. Maar waar, vraag ik, heeft men iets over dit oeuvre kunnen lezen?
1937; 1939
Karl Friedrich Boree, Quartier an der Mosel. Frankfurt a.M., Rütten & Loening
Verlag, 1936
Karl Friedrich Boree, Die Geschichte eines Unbekannten. Berlin, Wolfgang Krüger
Verlag.

Nieuwe litteratuur over Wilde
In het bijblad van de N.R.Ct. van 30 November 1937 heeft Dr. O. Noordenbos een
voortreffelijk feuilleton bijgedragen over twee recente werken betreffende Douwes
Dekker, een van den essayist en historicus J. Saks en een van den dichter en romancier
Du Perron. Het eerste was geschreven met al de voorzichtige conscientie en
historischen zin van den wetenschapsman, wien de bepaling der geschiedkundige
feitelijkheden boven alles gaat, het tweede met het bewonderende en
idealiserend-beeldende invoelingsvermogen van den artist, die zijn subjectieve visie
voorop stelt.
Een soortgelijk verschil als tussen deze beide boeken kenmerkt de geschriften van
O'Sullivan en Sherard. Eerstgenoemde, wiens onderhoudend geschreven herinneringen
van een warme aanbeveling door Bernard Shaw vergezeld gaan, beoogt slechts zijn
kijk weer te geven op een van de belangrijkste mensen, dien hij in zijn leven
ontmoette, zonder overigens in zeer nauwe betrekkingen tot hem te zijn getreden.
Sherard daarentegen heeft aan zijn bekende vorige publicaties over zijn vriend1. thans
een omvangrijk min of meer polemisch, doch uiterst gedocumenteerd werk
toegevoegd, dat geen ander streven heeft dan op sommige punten de historische
waarheid zo nauwkeurig mogelijk op te helderen. Beide werkwijzen hebben haar
bestaansrecht; beide geschriften zijn elk in hun genre zeer geslaagd en een welkome
en interessante aanwinst voor de reeds zo uitgebreide, maar nog steeds groeiende
litteratuur over Oscar Wilde, die, hoe men ook over de waarde en duurzaamheid van
zijn werken moge denken, een van de meest fascinerende en talentrijke
persoonlijkheden van het laat-Victoriaanse tijdperk is geweest.
De lectuur van het fijne proza van O'Sullivan is een waar ge-
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noegen. Ironisch, nuchter, psychologisch scherpzinnig en door en door fair is de
geest, die hier aan het woord is. Na het boek van Renier2., dat eveneens vele van deze
kwaliteiten bezat, is op deze wijze nog niet over Wilde geschreven. Waar echter
Renier systematisch een strak afgerond geheel tracht te geven, volgt O'Sullivan de
luimen van zijn herinnering en de subjectieve invallen, waartoe zijn brillante
opmerkingsgave hem inspireert, met het gevolg, dat deze losse Aspects niettemin
een duidelijk omlijnde gestalte zich voor onze ogen doet ontwikkelen. Een boek als
dit is daarom zo nuttig, omdat het verre uitgaat boven het enkel litterair-historisch
belang van de figuur van Wilde, en deze situeert in een tijd, welken wij ons nauwelijks
meer goed kunnen voorstellen, een tijd, die zo nabij ligt, doch reeds zo ver van ons
lijkt te zijn heengegaan. En toch is zonder een diep inzicht in de generatie onzer
ouders ook de mentaliteit van ons eigen en van het opkomende geslacht niet te
begrijpen.3.
Men zou deze Aspects wat onsamenhangend en wat anecdotisch kunnen noemen,
indien zich niet van den mens en den tijd zulk een scherp totaal beeld eruit
loswikkelde. De belangstellende in de cultuur der laatste decennia van de vorige
eeuw leest ze geamuseerd en zeer geboeid. De schrijver had, naar hij uitdrukkelijk
verklaart, noch verplichting aan, noch grief tegen Wilde. Dit blijkt ook duidelijk uit
de weliswaar levendige, maar toch in den grond ietwat gedistantieerde wijze, waarop
hij schrijft over personen, gebeurtenissen en toestanden, bij welke hijzelf slechts als
litterair en artistiek geïnteresseerd toeschouwer betrokken was. Het boek werd niet
een volgens een vast plan opgezette biographie, welke met een conclusie, - hetzij
vonnis of apologie - moet eindigen. Het is slechts een volkomen onwetenschappelijk
bedoelde tijdsschets, naar het leven, waarbij niets aan bestaande mythes of aan andere
auteurs is ontleend. Hetgeen niet wegneemt, dat de schrijver menigmaal juister en
dieper opmerkingen maakt over persoon en werk van Oscar Wilde en diens
tijdgenoten, dan menig boek van systematischen en wetenschappelijken opzet. Want
het is geschreven van het dichterlijk temperament uit, en dus met begrip voor het
dichterlijk temperament.
In vele opzichten even verdienstelijk, is het boek van Robert Sherard van vrijwel
tegenovergestelden aard. Met eindeloos geduld is hier een verbluffende hoeveelheid
van het meest verscheiden materiaal verwerkt, en op strikt wetenschappelijke wijze
bouwt hij zijn betoog op om te komen tot geschiedkundig
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objectieve gevolgtrekkingen, welke even onweersprekelijk zijn als die van Saks. Ik
zei reeds, dat het werk in hoofdzaak polemisch is. Het richt zich n.l. met grote felheid
tegen de bekende biographie van Frank Harris4., en over diens hoofd tegen Shaw die
daaraan een uiterst lovenden epiloog toevoegde. Voorts onderneemt Sherard - evenals
O'Sullivan, maar veel uitvoeriger en gedocumenteerder dan deze - een eerherstel van
den veel verguisden Alfred Douglas, met wien hij in later jaren bevriend is geworden.
Douglas heeft het boek van een voorrede voorzien, waarin hij o.a. openlijk en loyaal
zijn diepe spijt betuigt over zijn (overigens naar wij hier vernemen grotendeels door
T.W.H. Crosland geschreven) schendschrift tegen zijn vroegeren vriend.5.
De bewijzen, welke Sherard tegen Harris' betrouwbaarheid aanvoert, zijn
verpletterend. Winstmaken door sensatie was de grootste drijfveer tot diens helaas
wijd verspreid falsificerend geschrift. En men zou Du Perron onrecht aandoen als
men zijn controverse met Saks inzake Multatuli zou willen vergelijken met de
tegenstelling tussen Harris en Sherard.
Want het is niet zo, dat Harris zich hier en daar door zijn artistiek temperament
heeft laten verleiden de historische waarheid enig geweld aan te doen terwille van
een meesterlijke uitbeelding. Neen, zijn ongetwijfeld brillant geschreven biografie
is één grote lasterpartij ten aanzien niet alleen van Douglas maar ook van Wilde zelf
en vele anderen. En oplichterij. Dit laatste blijkt b.v. uit de talloze voorbeelden van
het meest schaamteloze plagiaat uit Sherard's Life of Oscar Wilde, welke de bestolene,
voornamelijk in zijn opzienbarend 3de hoofdstuk, naast den oorspronkelijken tekst
afdrukt.
Het streven, door middel van leugens zichzelf een mooie rol te laten spelen, blijkt
o.a. uit het bekende, in Sherard's 13e hoofdstuk behandelde verhaal van het jacht,
dat door Harris' bemiddeling zou hebben klaar gelegen, om, tussen het eerste en het
fatale tweede proces, Wilde's vlucht naar Frankrijk mogelijk te maken6.. Sherard
toont aan, en met officiële stukken, dat noch dit jacht noch deszelfs gewaande eigenaar
bestaan hebben, en ruimt daarmee niet alleen een hardnekkige legende op maar
vanzelf ook de subtiele psychologische speculaties omtrent Wilde, welke daaraan
zo rijkelijk zijn vastgeknoopt.7. Ook beroemt Harris zich op zijn geldschenkingen
aan Wilde in diens laatste levensjaren, schenkingen waarvan Sherard aantoont dat
ze nooit hebben plaatsgevonden.
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Onbegrijpelijk is het gebrek aan critischen zin waardoor een critische geest als Shaw
tot geestdrift kon komen voor de verzinselen van Frank Harris' biographie van Wilde.
Men moet echter aan erger, men moet aan kwade trouw geloven, wanneer men ziet
hoe Shaw in zijn houding volhardde na kennisneming van de belangrijkste punten
der door Sherard ondernomen ontmaskering. In het toegevoegde slothoofdstuk
verhaalt Kingsmill van zijn bezoek aan Shaw ter bespreking en toelichting van die
punten. En hoewel Shaw moest beseffen dat het hier noch om Sherard, noch om
Douglas, noch om Harris, maar vooral om de rechtvaardiging van zijn door dezen
laatstgenoemde in talloze opzichten belasterden, gestorven vriend Wilde ging, nam
hij een pose aan welke alleen maar seniel is te noemen. Ook al moet men presumeren
dat die seniliteit slechts voorgewend was. ‘Mijn oordeel over Frank's mémoires’,
had hij Kingsmill tevoren reeds geschreven, ‘blijft gehandhaafd tot ik betere lees.’
Een uitspraak, geheel in den geest van Du Perron's aanval op J. Saks, maar die toch
niet tot bewuste verdediging van een onbeschaamde geschiedvervalsing mag dienen.
Zelfs niet, wanneer men erkent dat zowel Shaw als Harris kunstenaars zijn en Sherard
alleen maar een trouwhartig litteratuur-historicus is, wiens Life of Oscar Wilde een
niet zeer geslaagd of talentrijk boek was.
Maar dat was een jeugdwerk, en in dit nieuwe geschrift toont Sherard zich gerijpt
tot een levendig, bekwaam en zeer lezenswaardig auteur. En zelfs al kan men
toegeven, dat Harris in Life and Confessions zich toch nog als schrijver van groter
allure doet kennen8., toch zou het juist van de apologeten der ‘persoonlijkheid’ niets
dan leeg aesthetisme zijn, daarom diens karakterloze misleidingen boven Sherard's
scherpzinnig en eerlijk requisitoir te stellen. Een requisitoir trouwens, dat door de
gerechtigde verontwaardiging van den schrijver een vurige welbespraaktheid verkreeg,
welke zijn letterkundigen kwaliteiten zeer ten goede is gekomen.
De ware belangstelling inmiddels zal dit boek uiteraard alleen bij hen vinden, die
ook de twee delen der biographie van Harris kennen, waartegen het stelling neemt.
Voor wie daarvan geen kennis nam, en voor wie de voorkeur geeft aan een geschrift
dat geen problemen stelt en niets bewijzen wil, zal stellig Aspects van O'Sullivan
aantrekkelijker zijn.
Eén ding hebben beide boeken, ik wees er reeds terloops op, gemeen. Het is bij
schrijvers over Wilde gewoonte, op Alfred
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Douglas af te geven, dien zij veelal als diens kwaden genius beschouwen9.. Sherard
geeft ons echter - met historisch wetenschappelijke methode alweer - een anderen
kijk op Douglas' rol in het drama. Ook O'Sullivan, die aan de hele aangelegenheid
overigens slechts in het voorbijgaan aandacht schenkt, komt ten dezen tot een billijker
inzicht. Bovendien onderkent hij, dat Douglas veelal als dichter en prozaïst groter is
dan Wilde. O'Sullivan's werk is niet nog weer eens een ‘leven’ van Wilde - daaraan
bestaat ook geen behoefte meer. Het is een weergeving van vele gesprekken (en
waarlijk niet door een critiekloos aanbiddenden Eckermann!), een luchtige doch rake
schets van Wilde's oeuvre, en meer nog van zijn karakter, persoonlijkheid en
verschijning, en tenslotte een fascinerende portrettengalerij van zijn milieu en tijd.
Verbaasd maar overtuigd zien wij een geheel anderen Wilde voor onze ogen verrijzen
dan het romantische cliché dat ons uit de talrijke biographieën bekend is. Een levend
mens, een boeiende en rijke geest, een zeldzaam begaafde persoonlijkheid. Niet
geraffineerd maar eer naïef; niet ijdel maar eer bescheiden; niet onbeschaamd maar
eer prude; niet blasé maar eer jongensachtig; niet eerzuchtig maar eer indolent; niet
leugenachtig maar eer openhartig10..
Dat O'Sullivan ons aan deze paradoxale visie op zijn ouderen tijdgenoot - een
visie, welke met alle omtrent dezen bestaande legenden afrekent - algeheel doet
geloven, is het nieuwe en verrassende van zijn boek.
1937
Vincent O'Sullivan, Aspects of Wilde. London, Constable & Co.
Robert Harborough Sherard, Bernard Shaw, Frank Harris & Oscar Wilde. With
a Preface by Lord Alfred Douglas and an additional chapter by Hugh Kingsmill.
London, T. Werner Laurie, 1937

Eindnoten:
1. Oscar Wilde, the Story of an unhappy Friendship (1902). The Life of Oscar Wilde (1906).
2. G.J. Renier: Oscar Wilde (1934). De vergelijking met O'Sullivan betrekt zich alleen op den
tegelijk soepelen, charmanten en zakelijken stijl, maar wil niet zeggen dat Renier's
levensbeschrijving niet op grondige bronnenstudie en feitenkennis zou berusten en op een
eerbiedigen van de geschiedkundige werkelijkheid.
3. Men zie o.a. het prachtige, instructieve The Beardsley Period, an Essay in Perspective by Osbert
Burdett (1925), waar het door O'Sullivan geschilderde tijdsbeeld van cultuurhistorische zijde
wordt benaderd.
4. Oscar Wilde, his Life and Confessions. With Memories of Oscar Wilde by Bernard Shaw (1916).
5. Oscar Wilde and Myself (1914). Reeds eerder heeft de auteur zijn berouw over het publiceren
van dit geschrift uitgesproken, n.l. in het voor de kennis van Wilde onmisbare: The
Autobiography of Lord Alfred Douglas (1929).
6. Zie Harris, o.c., hoofdst. 16 blz. 292 e.v.
7. Renier, o.c. blz. 127, drukt zich sceptisch uit over de kwestie van het jacht; Douglas gelooft
eraan.
8. Volkomen zonder kennis van zaken is de wijze, waarop E. du Perron in het derde deel van zijn
Cahiers van een Lezer 1928 (blz. 18 e.v.) bladzijden lang zo venijnig mogelijk Harris tegen
Sherard uitspeelt. Overigens is het fantastische van zijn feitenmateriaal hem niet te verwijten,
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daar hij nog geen kennis kon hebben van hetgeen Sherard in zijn hierboven besproken werk
meedeelt. Ook Burdett, o.c. blz. 6, spreekt zijn bewondering voor Harris' biographie van Wilde
uit.
9. Dit is b.v. het standpunt van Carl Sternheim in zijn bespottelijk toneelstuk: Oskar Wilde, sein
Drama (1925). Ook Sherard zelf deelt in zijn Life, blz. 313, nog deze opvatting. De houding
van Arthur Ransome in: Oscar Wilde, a Critical Study (1912), is zo critisch ten opzichte van
Lord Alfred Douglas (vgl. blz. 157 e.v.), dat deze den schrijver in 1913 een proces wegens
smaad aandeed. Ransome won dit proces, maar in den herdruk, een maand nadien, schrapte hij
geheel vrijwillig de desbetreffende passages. Wat Frank Harris aangaat, ik heb er hierboven
reeds op gezinspeeld, hoe onrechtvaardig hij zich over Douglas uit. En E. du Perron werkt zich
tegenover Douglas op tot een nijdigheid welke, hoezeer begrijpelijk, op een al te oppervlakkig
en gemakkelijk psychologisch oordeel berust. (Cahiers van een Lezer 1927, deel 5, blz. 30 e.v.).
André Gide echter zag met zijn gewone scherpzinnigheid reeds in 1913 in (Oscar Wilde, In
Memoriam, Souvenirs), dat Lord Douglas ‘s'est conduit dans toute cette affaire avec la plus
grande noblesse...’ (blz. 54).
10. C.f. ook de puerielheid van het gesprek, weergegeven op blz. 72 van het overigens niet zeer
betrouwbare Oscar Wilde and his Mother, a Memoir by Anna comtesse de Brémont (1911).
Kinderlijk zijn ook de ernst en volharding, waarmede Wilde in de pers opkomt tegen vele slechte
critieken op zijn Dorian Gray. Men vindt de stukken herdrukt blz. 30-123 van Stuart Mason:
Oscar Wilde, Art & Morality (1907; de genoemde bladzijden verwijzen naar de editie van 1912).
Naïef sentimenteel, anderzijds, is Wilde's bekentenis van zijn huilerigheid, gemeenschappelijk
met den uitgever Leonard Smithers, bij een treffend gesprek over diens familie (Oscar Wilde,
Some Reminisences, by Leonard Cresswell Ingleby, blz. 173). Men zou zoiets eerder, minus de
naïveteit, bij Van Eeden hebben verwacht.
Zie ook het meegedeelde over de argeloosheid van Wilde's gewone optreden in R. Thurston
Hopkins: Oscar Wilde, a Study of the Man and his Work (1913), blz. 144, een m.i. overigens
waardeloos boek. Frank Harris legt den nadruk op Wilde's spontaanheid, in My Life and Loves
(1922), vol. 11 (1925) blz. 289.
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Vitale verstandelijkheid
Blijstra is een meticuleuze geest, scherp redeneerzuchtig, hardnekkig bezeten door
het gevoel voor orde dat logica heet. Die orde komt tot uiting in zijn streven naar
ordelijke volledigheid in zijn dialectisch afgewogen argumentering. Daarbij voegt
zich een neiging tot intellectualistische critiek op de door zelfbehoudzucht, intuïtie,
maatschappij, moraal, gemeenschapsgevoel en conventie gestelde normen en
denkgewoonten. Dit alles is uit zijn aanleg te verklaren zowel als uit de affiniteit die
hij in zijn jeugd als geestverwant met E. du Perron had.
Later heeft hij zich anders, en los van deze, ontwikkeld. Maar hij bleef voorgoed
min of meer gestempeld door die verwantschap uit de jaren, dat hij ongeveer
gelijktijdig met Du Perron in het zonderlinge kleine tijdschriftje Avontuur debuteerde,
en ook verder geregeld contact onderhield met den hem aanmoedigenden iets oudere,
die al verder was. Bij alle overeenkomst in aanleg was er echter verschil. Du Perron,
die trouwens niet in de laatste plaats dichter bleek, was ondanks zijn anti-aesthetische
inzichten veeleer een geprononceerd litterair rasschrijver, in den grond slechts voelend
voor en bestemd voor een zelfbevestiging in en door het woord. Blijstra interesseerde
zich altijd voor wetenschap en is aanmerkelijk veelzijdiger belangstellend. Beiden
zijn min of meer autodidact, beiden bovendien zozeer op het abstract theoretische
gericht, dat zij niettegenstaande hun scherpzinnigheid een element van
‘Weltfremdheit’ en zelfs een zekere naïeveteit nooit kwijtraakten. Verwantschap
openbaart zich ook in beider jeugd-prozawerk. Zie Een Voorbereiding (1917), Bij
Gebrek aan Ernst (1923), Nutteloos Verzet (1926), van Du Perron; zie IJzeren Vlinders
(1927) en Graphische Voorstelling (1930) van Blijstra. In al deze werken gelijkelijk
treft men mensen en situaties aan, niet ontstaan door waarnemingen van het leven
maar uit de behoefte; vorm te geven en een zweem van menselijke gestalte aan de
bedachte schema's en abstracte figuren der logica. Wat psychologische uitbeelding
wilde zijn, werd bij hen overal slechts het zich losschrijven van introversies, een zich
bevrijden van de eigen, overwegend het denken rakende conflicten en problemen.
In het genoemde oeuvre van den een zowel als van den ander was de zielkundige
bekommernis, welke er een hoofdthema van uitmaakte, heel fijn en inventief, maar...
zij betrof alleen hun eigen ziel. Zodat zij geen personen konden beelden anders dan
als dragers

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

348
van hun èigen overwegingen en psychische structuur. Al hebben deze twee auteurs,
ouder wordend, ieder op zijn eigen wijze uiteraard een ontwikkeling van de abstractie
in de richting van het leven doorgemaakt, geheel losgekomen van die in hun jeugd,
en daarom diep, gewortelde grondslagen zijn ze nooit.
Van door en door intellectuelen aard is ook de houding, van waar uit ze toch zo
innig met het leven-zelf verbonden gebieden als het sexuele en het maatschappelijke
steeds weer opnieuw, en in andere vraagstelling, zoeken te ontleden. Voor den
kunstenaar is die houding eenzijdig, en wel van de emotionele zijde. Want slechts
intuïtie en gemoedservaring wijzen hier den juisten weg, welke door de dialectiek
ten hoogste helder verlicht kan worden, indien hij reeds instinctief is gevonden. De
dialectiek kan hier de natuurlijke vitaliteit niet vervangen. Een zeker element van
critische agressie, voortgekomen uit een door bovengenoemde aangeboren
‘Weltfremdheit’ ontstaan minderwaardigheidsgevoel, is anders het gevolg. Want de
niet vitale intellectualist, hoe temperamentrijk ook als bespiegelend denker, gevoelt
zich van jongs af (en dus ietwat ongeneeslijk) tussen de mensen bedreigd, door zijn
anders-zijn dan de anderen. Vandaar zijn onbuigzaam sterk individualisme.
Voor het overige zou het onjuist zijn, zonder meer aan dergelijke auteurs gebrek
aan leefkracht toe te schrijven. Hun vitaliteit is alleen tezeer in één richting ontwikkeld
en in de andere (die van de emotie nog niet zozeer als vooral van het ontvankelijk
ervarings- en waarnemingsvermogen) geatrophieerd.
Maar aangezien ook denken een uitingsvorm van leven is, leven zij niet minder
sterk dan de emotionelen. Slechts uitzonderlijker. ‘Niets aan te doen. Een tweede
natuur waarschijnlijk’, beseft de hoofdpersoon van Blijstra's Aanslag (Amsterdam,
P.N. van Kampen & Zoon z.j.)
In het oeuvre van Rein Blijstra vindt men dan ook meer voorstelling dan droom:
een cerebrale realiteit, uitgevonden, doch dan ook vaak met vondsten. Het bijzondere
wordt bekeken of bemind om de geabstraheerde algemene gevolgtrekkingen. Toch
is dit proza het tegendeel van droog of dood: het bezit een intellectuelen gloed en
vaak een obsederende spanning. Zijn stem, zijn toon zijn nauwkeurig, nadrukkelijk
en ongenuanceerd.
Het begrip ‘verstandelijk’, op een kunstwerk toegepast, krijgt dikwijls een
denigrerenden bijklank. Voor het werk van Blijstra zou dat ten onrechte zijn. Het
intellectuele is bij hem geen ver-
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starring; het is vitaal, het is zijn vorm van vitaliteit. Het is voor hem even vitaal,
natuurlijk en instinctief als eten, ademhalen en dergelijke levensverrichtingen. Het
is niet een ‘vergeestelijking’ in den conventionelen zin van levenloze en kunstmatige
studeerkamercultuur; maar het is sterk, weerbaar, onverzettelijk, koppig, energiek
en halsstarrig als de boersFriese aard die hem eigen is. Wil men hier van cerebraal
spreken, dan vergete men niet dat bij dezen schrijver het cerebrale even diep en
vruchtbaar in de kern van zijn persoonlijkheid geworteld is als de hartstochtelijke
gevoelens het zijn bij een meer emotioneel type.
Dit alles verklaart, dat in Blijstra's werk de psychologische problemen zich vanzelf
onmiddellijk omzetten in geestelijke conflicten. De situaties zijn dikwijls wat men
‘bedacht’ noemt, maar dit wordt niet als groot bezwaar gevoeld, daar zo duidelijk
de psychologische en realistische uitbeelding niet haar doel in zichzelf heeft doch
de stof is, waarin op een ander plan de vernuftige en creatieve dialectiek van den
geest zich uitspeelt. Toch is de roman Aanslag de zonderlingste ‘thriller’ dien men
kan lezen. De opzet, de fabel is romantisch, uiterst nuchter de uitwerking. Want het
stramien van een sensationelen avonturenroman is hier alleen gegeven om er,
langzaam en precies, gedachtendraden op te borduren. De actie, het avontuur zijn
niet wezenlijk, alleen de beschouwelijkheid. Dit verhaal zou, om ten volle als verhaal
te werken, van elke contemplatieve overweging ontdaan moeten worden. Het zou
dan een knappe, spannende sensatieroman zijn - zoals duizend andere, in een
onoorspronkelijk genre. Thans evenwel kan men de bedachte ‘plot’, hoe verdienstelijk
ook, bezwaarlijk geheel serieus nemen. Maar wel de zware gedachtenvracht die haar
verstikt. Hoezeer is diè Blijstra! hoe eigen en persoonlijk derhalve.
Een extreem voorbeeld vormt ook de novelle Bij Nadere Kennismaking, in het
voorjaar van 1944 onder het pseudoniem R. van Harlingen bij De Bezige Bij
verschenen. Hoewel in de spheer van het erotische de bekommernis om het
gevoelsleven er sterker dan gemeenlijk bij dezen auteur in den opzet domineert, is
het leven hier zozeer in een algebraïsch spel van kloppende rekeningen opgegaan,
dat het raisonneren, ondanks de trefzekerheid van het gegeven, de overhand behoudt.
Gelijk soms bij Vestdijk, maar bij deze is zulk een psychologie ‘à thèse’ toch nog
reëler verankerd in de ervaringswereld. Die wereld schijnt
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bij Blijstra vaak ongeloofwaardig en hoofdzakelijk te dienen als verluchtingsmateriaal
ter adstructie van dat andere, even stormachtige en authentieke leven: de spinsels
der eigen gedachtenwereld.
Voortreffelijk is echter de in het najaar van datzelfde jaar onder hetzelfde
pseudoniem bij denzelfden uitgever eveneens clandestien verschenen novelle Haaien
voor Nabatoe. Hier dekken de geconstrueerde en de natuurlijke werkelijkheid elkander
volkomen. Deze eenheid is aan het gehalte van het verhaal ten zeerste ten goede
gekomen; dit is een van de overtuigendste en best geschreven novellen die Blijstra,
naar mijn smaak, ooit heeft geschreven. De achtergrond van een ethisch-sociaal
probleem met betrekking tot koloniale bodem-exploitatie geeft deze vertelling een
wijder en algemener perspectief dan gemeenlijk het geval is.
Daar komt nog het volgende bij. In bijna heel het omvangrijke oeuvre van Blijstra
speelt de misdaad een overwegende rol. Als bijmotief doet zich dan meestal daarbij
voor, wat in de figuur van den Toverleerling verzinnebeeld wordt: een actie die
onbedoelde en onvoorziene gevolgen en krachten ontketent, welke men zelf niet
meer in de hand heeft. Als dominerend grondmotief krijgt men dan als resultaat het
subtiel afbuigen, teniet gaan, boomerang-achtige omkronkelen en terugstoten van
den oorspronkelijken misdadigen opzet. En dit van een innerlijk conflict uit, door
een niet of te laat bewust geworden tragische fundamentele terugwerkende kracht
in het zieleleven van den dader. Deze onzekerheid omtrent het ingewikkelde
ineengrijpen der onbewuste drijfveren die richting geven aan het lot, - een onzekerheid
die zowel de handelende personen als den lezer kwelt, - vindt men in een langzaam
toenemende spanning meesterlijk voorbereid in Haaien voor Nabatoe. Zij ontlaadt
zich dan, evenals in bijna alle romans en grote of kleine verhalen van Blijstra, in den
omkeer, die in climax of anti-climax de oplossing brengt, welke evenals het leven
zelf bijna steeds een oplossing in onzekerheid blijft. De pijnigende onzekerheid
omtrent den aard en diepsten grond van de ‘Fehlleistung’:
‘U hebt mij niet begrepen’, zei hij zacht. ‘Dit was een biecht. Ik bied u mijn hulp
aan. De eenige blanke, die op goeden voet staat met de Menja's, die hun
tegenwoordige hoofd een onschatbaren dienst heeft bewezen, ben ik. Zonder mij zult
u daar alleen maar tegenwerking ondervinden. Daarom
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ben ik u gevolgd. Om u te helpen. Ik heb spijt, zooal geen berouw, misschien.’
‘U bent de eenige, die mij de uitvoering van mijn plannen zou kunnen beletten’,
zei Degaay.
‘Ook dat’, gaf de ander toe. ‘Het is een kwestie van vertrouwen.’ Hij zette zijn
voet op de wit geschilderde sport van de reeling, liet de ander volgen en klom met
één hand den kijker voor zijn gezicht houdend daarna op de tweede dwarsroede. ‘De
kust is nu duidelijk te onderscheiden’, zei hij, op Degaay neerkijkend.
‘Wilt u ook eens zien?’
‘Neen’, antwoordde deze, ‘u mag wel oppassen. Die stand is niet ongevaarlijk.’
De ander lachte, keek weer even omlaag en zei: ‘Een kwestie van vertrouwen.’
Nauwelijks had hij den kijker echter weer voor zijn oogen gebracht of hij wankelde,
even onzeker. Degaay schoot toe en stak zijn hand uit, hij voelde het droge linnen
in zijn palm, dan schoot een voet rakelings langs zijn gezicht.
‘Man over boord’, schreeuwde hij met rauwe stem.
En dan, iets verderop, de voorlaatste alinea der novelle:
‘De stuurman had blijkbaar geen antwoord verwacht, want hij had zich reeds
omgedraaid. “Ik duwde”, mompelde Degaay binnensmonds, “ik heb misschien
geduwd. Ik weet het niet. Hij wankelde met opzet, om me met zijn schuld te belasten.
Om die over te dragen. Om me op de proef te stellen, duwde hij, liet hij me duwen,
ik weet het niet.” Versuft ging hij op een bank zitten.’ Op dezelfde wijze, in een
soortgelijk drama der onzekerheid, is Blijstra in de uitwerking van zijn vaste bij- en
hoofdmotieven verdienstelijk geslaagd in het verhaal Het Ongeluk, een van de zes
belangwekkende vertellingen van den bundel Geheim Archief (Amsterdam, C. de
Boer Jr., 1945). Men mene niet, dat deze weerkeer der motieven eentonigheid zou
veroorzaken. Daarvoor zijn de steeds nieuwe varianten en variaties op die varianten
te rijk, te afwisselend, te ingenieus. Telkens opnieuw, in elk verhaal anders en door
steeds andere stemmen overgenomen komt, als in streng opgebouwde fuga's, dezelfde
grondtoon altijd weer tot andere werking. En achter alle situaties en alle dialogen
vinden wij toch de hoofdfiguur en den monoloog: Blijstra.
Daarom is dit oeuvre een boeiende dwangneurose, waarin de herhalingsdwang
zijn compensatie vindt in steeds andere impulsies. En wij doen daarbij deze
merkwaardige ervaring op:
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De ‘omkeer’, dit element van het onvoorziene en niet-bedoelde, demonstreert in deze
intellectuele kunst - met de middelen van het intellect - de onmacht van het intellect
tegenover het leven.
Na deze algemene karakteristiek kan ik dit artikel niet nog over de maat heen
verzwaren door ten aanzien der afzonderlijke werkstukken in details te treden.
Uiteraard is een zo met denken begiftigd en soms zelfs vergiftigd schrijver als Rein
Blijstra niet een zeer direct aansprekend auteur voor het grote publiek. Maar toch
kan men misschien vertrouwen dat hij zowel om den bijna steeds in zijn knappe
techniek aanwezigen factor van geladen en nauwkeurig voorbereide spanning, als
ook om het in bijna al zijn stof voorkomende criminalistische element, op den duur
een iets uitgebreider belangstelling zal vinden dan bij een schrijver van zijn goed
gehalte te verwachten was. Dit aanknopingspunt zal wellicht nog belangrijker worden
wanneer zijn streven zich ook blijft uitstrekken in de richting van de
toneelschrijfkunst, waarmee hij eveneens sedert vele jaren experimenteert. Maar dit
vak moet geleerd worden in de praktijk van het toneel, en daartoe bestaat in ons land
weinig gelegenheid.
De hierna nog verschenen boeken van dezen vruchtbaren schrijver hoef ik na het
voorafgaande alleen nog maar te noemen; met meer of minder geluk bewegen zij
zich alle in dezelfde richting. Daar is in de eerste plaats Het Gevaarlijk Beroep
(Amsterdam, De Bezige Bij 1945), een verzameling van 15 novellen. De hoofdfiguren
oefenen de meeste verschillende beroepen uit: dokter, schilder, wegwerker, inbreker,
spion, lid ener wetenschappelijke expeditie, kapper, danseres, onderwijzer en dirigent
van een harmonie-orkest, toneelspeler, detective in een warenhuis, rechter,
persfotograaf, journalist en kasloper. Het ligt voor de hand, dat het den schranderen
schepper van deze figuren gelukt is, hen op suggestieve wijze juist uit hoofde van
den alledaagsen gang van hun beroep de ‘Fehlleistung’ te doen verrichten, die, hoewel
doordrenkt van de typische onzekerheid waar ik hierboven over schreef, in haar
‘omkeer’ en oplossing toch de ontladende katharsis-werking uitoefent, welke voor
zijn hoofdmotieven zo karakteristiek is.
Ook in de grote novelle of kleinen roman Avontuur in Eenzaamheid (Baarn,
Hollandia, 1946), die men geboeid leest, vinden wij, ditmaal onder het stralende licht
van Hellas, Blijstra's eeuwigen ‘Zauberlehrling’ weer terug, en wel in die weinig
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verdiepte maar navrante erotische spheer, die een der vaak terugkerende
modernistische attributen van den schrijver is. Op eenvoudiger plan beweegt zich in
dezelfde richting het zeer leesbare korte verhaal Mislukte Isolatie (Haarlem, De
Gulden Pers, 1946) dat, voorzover het bij is te houden, zijn voorlopig laatste publicatie
is.
Maar er staat alweer een groot aantal werken op stapel waarvan wij, als de
papiernood er niet tussen komt, het een en ander spoedig tegemoet mogen zien.
De ontwikkeling van een begaafd, curieus en apart talent als van Rein Blijstra
verdient, met aandacht gevolgd te worden.
1937; 1947

De taak van de dagbladcritiek
We cannot wish that any work or class of works which has exercised a
great influence on the human mind, and which illustrates the character of
an important epoch in letters, politics and morals, should disappear from
the world.
MACAULY

Bij deze gelegenheid verwissel ik de practijk voor de theorie. Ook de arbeid heeft
ogenblikken, dat hij om zelfbezinning vraagt en men zich gedrongen voelt, voor
zichzelf en anderen rekening en verantwoording te geven van zijn zin, wezen en
betekenis. Dan gevoelt men, om met Henriëtte Roland Holst te spreken, ‘veel vragen
als bogen spannen’, die een antwoord verlangen van algemener strekking dan de
bespreking van één enkel auteur kan zijn. Thans wil ik trachten, de taak van de
dagbladcritiek te beschouwen.
Van stelselmatigheid kan daarbij geen sprake zijn. Want het streven van den criticus
is vol tegenstrijdigheden. Is het gericht op het objectieve? Ja. Of op het subjectieve?
Ook! Is het behoudend of vooruitstrevend? Beide! Welk karakter heeft de
professionele aandacht van den beoordelaar, die vaak tegelijk, bij een zelfde werk,
moet verwerpen en schiftend moet aanvaarden, en wiens leesmoeheid bij elk nieuw
boek toch steeds wordt gedomineerd door ‘cette cupidité qui nous espoinçonne à
l'estude des livres’. (Montaigne). Ik kan dus niet anders doen dan enkele algemene
lijnen aangeven. Een zwemmer, die zich door diep nadenken bewust zou maken van
de bewegingen, die hij verricht,
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zou kans lopen te verdrinken. Ook bij deze stof ontsnapt de practijk aan de theorie,
zodat men de vraag naar taak en zin van de journalistieke critiek eigenlijk bij elk
boek anders zou moeten stellen en beantwoorden.
Sinds den wereldoorlog 1914-'18 is een tijd aangebroken van een chaotisch zoeken
naar vernieuwing, dat voorshands de kloof tussen litteratuur en leven niet kan
opheffen.
Dit verklaart, ten aanzien van de letterkunde, de ontreddering van den modernen
lezer. En al zijn er ook andere factoren die hiertegenover ten goede werken, toch is
daarbij de belangrijkste taak voorbehouden aan de journalistieke critiek, welke juist
door haar herhaling zoveel invloed uitoefent. De gelegenheidslezer, die zich niet
speciaal op de letteren heeft toegelegd - en negen tiende der lezers behoort daartoe
- is hulpeloos zonder critiek. Hij heeft geen tijd tot schiften, overzien, vergelijken.
Hij heeft raad en steun nodig bij zijn keuze uit de enorme boekenproductie, en om
zich een oordeel te vormen in een materie waarbij hem niet voldoende gegevens ter
beschikking staan.
Wat verlangt die lezer van de boekencritiek in zijn krant? Ten eerste voorlichting,
ten tweede leiding. Hij verlangt een verslag van hetgeen het boek geeft. Dat is
natuurlijk iets anders en iets meer dan het ‘verhaaltje’ navertellen. Want soms is de
expositie van geen belang voor de waarde van het boek; soms ook is het onderwerp
van zo kiesen aard, dat een résumé van den inhoud zonder vervalsing in een dagblad
niet mogelijk zou zijn. De verdere voorlichting bevat vooral feitelijkheden. Zo kan
b.v. in bepaalde gevallen wel eens een overzicht van nut zijn betreffende het vroegere
werk van den auteur, diens ontwikkeling, zijn plaats in de stromingen en groepen
van zijn tijd, of zelfs bijgeval biografische bijzonderheden.
Maar behalve voorlichting is vooral ook leiding nodig. De eerste moet objectief
zijn, de tweede draagt uiteraard een subjectief karakter. Dit houdt niet in, dat de
criticus zijn vooroordelen tegen genres of personen mag botvieren. Ook niet, dat de
krant de plaats is, waar hij in polemischen vorm zijn stokpaardjes berijdt, al zal hem
in gevallen, waar dit ter verdediging van bedreigde cultuurwaarden nuttig is, de
grootste felheid geoorloofd zijn. In het informatieve is objectiviteit mogelijk en
noodzakelijk, maar waar een oordeel wordt gegeven geldt het oude woord ‘un journal
est un monsieur’, en mag hij zo nodig schrijven et cum ira et cum studio, zowel met
hartstocht als met partijdigheid.
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Een eerste eis van een behoorlijke dagbladcritiek is haar onafhankelijkheid. Tegenover
den publieken smaak, waar zij volgens haar geweten desnoods recht tegen in moet
gaan, maar... met argumenten. Tegenover collega's-critici. Tegenover eigen
sympathieën en antipathieën. Een goed beoordelaar heeft als zodanig geen vriendjes
of vijanden. In ons kleine land kennen de meeste litteratoren elkander persoonlijk.
Deze particuliere omstandigheid mag niet bewerken dat voorkeur of rancune mede
het oordeel bepaalt, waar het lot van een boek vaak van afhangt. Ook de vrees, te
kwetsen, heeft al meer kwaad dan goed gedaan.
Is het journalistieke oordeel over nieuwe romans niet onafhankelijk van genoemde
factoren, dan is het niet alleen nutteloos maar zelfs schadelijk. Het geeft dan aanleiding
tot populaire dwalingen, tot oppervlakkige conventionele massa-opinies, tot
onverdiende reputaties, tot miskenning van talenten. Het zou niet moeilijk zijn uit
de laatste tien jaren tien namen van auteurs te noemen, die mede door de schuld van
de pers onrechtvaardig overschat of onderschat zijn.
Andere eisen van de dagbladcritiek zijn actualiteit, bevattelijkheid en beknoptheid.
Dit, gepaard aan het snelle tempo waarin de journalist moet schrijven, brengt een
gevaar mede van oppervlakkigheid, welke alleen vermeden kan worden door een
grote mate van kundigheid en de weigering, voor de ontstellende gemakzucht van
een groot deel der lezers te capituleren. Een voordeel van de genoemde, moeilijke
eisen is dat zij den recensent dwingen, het wezenlijke in algemene gezichtspunten
overzichtelijk samen te vatten. Daar hij geen plaatsruimte en geen tijd heeft, tezeer
in technische bijzonderheden af te dalen, welke ook meer in vaktijdschriften zouden
thuishoren, zou hij zijn aandacht meer aan stromingen dan aan afzonderlijke gestalten
moeten wijden.
Dit kan voor den lezer zeer leerzaam en verhelderend zijn; nog al te weinig is onze
critiek op deze algemene basis gegrond. Zij maakte de kracht uit van eminente figuren
als Ernst Robert Curtius, Jacques Rivière, Willy Haas, Albert Thibaudet. De goede
critiek is tevens een soort van cultuur-analyse in een notedop. De goede recensent
is dan ook zeer veelzijdig: hij moet begrip hebben voor het wezen van taal, stijl,
rhythme; belangstelling voor moderne psychologie, cultuurgeschiedenis, en sociale
vraagstukken; oog voor vormtraditie en ethnologische invloeden. Voor wie beperkt
litterair-aesthetisch is geldt:
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‘wer nur Chemie versteht, versteht auch keine Chemie’.
Ondanks de voorzichtigheid welke uiteraard en om vele redenen voor hem veel
meer geboden is dan voor den leider van een litterair tijdschrift, moet de
dagbladcriticus, die zijn taak verstaat, vooral opkomen voor de jonge debuterende
of te weinig opgemerkte talenten, die nog om erkenning worstelen. Voor hun verdere
kansen draagt hij mede de zware verantwoordelijkheid, waarvan hij zich diep bewust
behoort te zijn. Want via den publieken smaak oefent hij invloed uit in bescheiden
mate, op de richting, waarlangs litteratuur en cultuur zich in de toekomst zullen
bewegen, en bepaalt zodoende in laatste instantie mede den loop der
beschavingsgeschiedenis. Voor hem geldt wat Rahel Varnhagen in het begin der
vorige eeuw geschreven heeft: ‘Het is bederf en niet gemis van verstand als een
mensch geen nieuwe, hem lastige gedachten in zich wil opnemen; stupiditeit als hij,
wanneer ze voor hem treden, niet merkt dat ze nieuw zijn; ergste gemeenheid als hij
ze herkent en ze nochtans loochent’.
Alleen den dagbladcriticus die in hoge mate zichzelf is, zal het vervullen van zijn
moeilijke en niet altijd dankbare taak den steun en voldoening geven, dat een vaste
kern van zijn uitgebreiden kring lezers vertrouwen in hem stelt. Dat weegt ruimschoots
op tegen de vele boze epistels, waaraan alle courantenrecensenten gewend raken.
Zonder dit vertrouwen in zijn karakter, onpartijdigheid en kunde is de criticus ook
voor den lezer van geen enkel nut. Want dit, en dit alleen, zal hem het gezag geven,
zonder hetwelk zijn werk allen invloed mist.
Een veel verbreide phrase is, dat critiek alleen ‘opbouwend’ mag zijn. Ook
negatieve critiek kan nuttig en nodig wezen, als ze maar met argumenten werkt en
gedocumenteerd is. Zij leert den lezer het verwerpelijke te onderscheiden van het
goede, en dit komt den materiëlen bestaansvoorwaarden der litteratuur ten goede, en
gaat de verbreiding en dus de productie van minderwaardige boeken tegen. Een
critiek, die achter de successen van den dag aanholt, is niet positief maar waardeloos.
Een hoekig, vastberaden en oorspronkelijk oordeel is voor den lezer betrouwbaarder
en van meer waarde dan een laf en wezenloos meedrijven met de mode van het
ogenblik.
Het is de taak van de dagbladcritiek, de continuïteit van het cultuurbezit der
eeuwenlang in Europa moeizaam opgebouwde beschaving mede te hoeden en te
verdedigen. Het is haar taak, van geslacht op geslacht mede de fakkel des geestes
door te ge-
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ven. Haar taak, in een wereld, verduisterd door verwildering en barbarij, de
ontwikkeling der geestelijke goederen te beschutten en de onder wisselend aspect
blijvende waarden der schone letteren.
Wanneer de dagbladcritiek aan haar taak beantwoordt zal zij den lezer opvoeden
tot een zelfstandig oordeel. In laatste instantie is dus haar doel: zichzelf overbodig
te maken. Maar daarmede zal zij dan tevens voor weer nieuwe kringen en generaties
van lezers steeds opnieuw onmisbaar zijn.
1938

Cultuur en wancultuur
Wanneer twee hetzelfde doen, is het nog niet hetzelfde. Het is nog niet zo lang
geleden, dat in ons land een film werd vertoond, getiteld Zu neuen Ufern, met de
nieuwe ster Zarah Leander. In een bespreking daarvan door de N.R.C. lezen wij: ‘Het
lied van Paramatta, dat een bedelares bij een orgeltje buiten het Londensche
gerechtsgebouw zingt, waarbij zij de gebeurtenissen met een stok op een
prentenwandkrant aanwijst, is slechts een getrouwe copie van de overeenkomstige
scène in Pabst's “Dreigroschenoper”. Maar hoezeer blijft de navolging beneden het
origineel!’
Het toeval wil, dat de Nederlandse titel van deze film Verbannen luidde. De heer
Detlef Sierck, de regisseur die aan dit vrijmoedige plagiaat schuldig staat, kon in alle
gemoedsrust zo onverbloemd te werk gaan: zowel Bertolt Brecht, de auteur van den
Dreigroschenoper, als Pabst, die hem verfilmde, zijn in het Derde Rijk van de lijst
der toelaatbaren geschrapt. Zelfs al zou dus Zu neuen Ufern bij sommigen nog
herinneringen aan beide verbannenen wekken, de namen dezer onaanraakbaren
kunnen zelfs fluisterend niet meer genoemd worden. Zij waren rijp om geplunderd
te worden. Mits voor een film, waarin hun geest ontbrak.
Want ook wanneer overwegingen betreffende ras of partij niet den doorslag hadden
gegeven, zou hun verbanning uit het Duitse kunstleven hebben plaats gevonden, daar
zij typische vertegenwoordigers waren van hetgeen daarginds met een veel misbruikt
modewoord cultuur-bolsjewisme genoemd is. Het is de moeite waard, dit ook elders
vaak critiekloos overgenomen
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begrip nader te onderzoeken. De term bolsjewisme is maar naar analogie gebruikt:
een politieke gezindheid wordt er in dit verband lang niet altijd mee aangeduid. Men
bedoelt eerder al zulke culturele uitingen, welke geacht worden ontbindend te werken
op de volkskracht en de staatsgedachte.
Men moet de kwestie algemeen stellen: het verweer tegen dusdanige uitingen
dateert waarlijk niet van de dictatoriale of totalitaire staten. Zo wijdde Paul Bourget,
een woordvoerder van het toenmalige katholieke réveil in Frankrijk, reeds in 1889
zijn roman Le disciple aan de vraag naar de verantwoordelijkheid van den schrijver
voor den invloed van zijn werk op de samenleving. Evenzo kwamen christelijke
kringen in verzet tegen de voormannen van De Nieuwe Gids, die zich richtten tegen
de wancultuur der voorafgaande generatie. Zij zagen in hen een gevaar voor
maatschappij en moraal. ‘De kunst’, zegt Henri Bergson in Le Rire, ‘is stellig slechts
een meer onmiddellijke visie van de werkelijkheid. Maar deze zuiverheid van
beschouwing houdt een breuk in met de nuttige conventie...’ Deze uitspraak raakt
de kern van het probleem. De mannen van Tachtig waren cultuurbolsjewieken avant
la lettre, omdat ze wezen en doel van de kunst niet buiten deze zelf zochten. Het
eigenlijke bezwaar van de nieuwe Duitse kunstopvattingen tegen de werken uit de
expressionnistische periode van na den wereldoorlog is niet hun subversieve
ideeëninhoud - welke trouwens lang niet in alle aanwezig was -, maar de eerlijkheid
waarmede zij een ontredderde mensheid en maatschappij weerspiegelen. Ook afgezien
van den oorlog: tal van geestelijke stromingen van het einde der vorige eeuw hadden
den bodem bereid voor een pessimisme, ook op cultureel gebied, waarvan Spengler
een van de belangrijkste vertegenwoordigers was. De tendentieus samengestelde
tentoonstelling Ontaarde Kunst is tegen dit cultuurpessimisme het recentste
‘noodweer-exces’ geweest.
Een vruchteloze poging tot noodweer overigens. Wil men iets vervangen, dan
moet men er iets anders tegenover kunnen stellen. Het is al lang gebleken, dat evenals
tegen den angst en vereenzaming van de laatste decennia der 19e eeuw slechts dwaze
pragmatische tractaatjes over optimisme uit Amerika konden worden gemobiliseerd,
de z.g. opbouwende litteratuur, welke tegenover het dusgeheten cultuurbolsjewisme
in het geweer is geroepen louter ‘kitsch’ opleverde. Men kan nu eenmaal de
ontwikkeling der kunst niet van boven af reglementeren. Alleen het gehalte aan
waarheid is maatstaf, of een cultuur kunst-
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matig ontstaan, dus wancultuur is, dan wel echt. Cultuurpolitiek is onbegonnen werk.
Klaas Vaak heeft een Sisyphus arbeid: steeds weer ontwaken zij, wien hij zand in
de ogen strooit.
De waarheid als maatstaf betekent niet dat de kunst realistisch zou moeten zijn,
maar dat de kunst - een hogere waarheid - niet dienstbaar gemaakt kan worden aan
staatkundige of andere oordelen of vooroordelen. Het valt niet te ontkennen, dat men
in de Sowjetunie het terzijde schuiven van Meyerhold in dit licht kan beschouwen.
Die en de fascistische geestesgesteldheid zijn er altijd sterk in geweest met goedkope
phrases over een onaangename werkelijkheid heen te glijden. De oppositie tegen
Barbusse's Le Feu, dat destijds de bête noire was der rechtsche extremisten, kwam
uit denzelfden hoek.
De voorwaarde echter tot een vernieuwing van kunst en cultuur kan niet gevonden
worden in haar bruikbaarheid tot staatkundige nevenoogmerken, gelijk b.v. de leer
van bloed en bodem die levert, of welke andere ideologische gerichtheid ook. Die
voorwaarde is alleen te verwezenlijken door een waarheidsliefde welke, de beknotting
der geestelijke ontwikkeling van mens en volk afwijzend, de onvertroebelde spiegeling
van de werkelijkheid en den tijd stelt boven de uitdrukking van kunstmatige
samenhangen.
Deze waarheidszin, in velerlei vorm, is altijd, individueel of collectief, de grondslag
van de cultuur geweest. En geen nog zo geperfectionneerde dril-organisatie kan haar
dien grondslag ontnemen. Want haar groei is onafhankelijk van dwang. Dit besef
doet ook de ongegrondheid zien van een cultuurpessimisme, dat in een door dwang,
bedreiging, verruwing en gewelddadigheid beheerste wereld maar al te verklaarbaar
lijkt. Niemand heeft overtuigender dan onze betreurde meester Albert Verwey uiting
gegeven aan een onwankelbaar geloof in de innerlijke vrijheid, welke de cultuur
onzer dagen tegen de wancultuur van het uiterlijk geweld zal behoeden. ‘Terwijl
Coen Banda en Cromwell Ierland uitmoordden’, zegt hij in Onze taak in de tijd,
‘bereidden Vondel en Milton hun werken voor.’
En in Het lijden aan de tijd wijst hij erop, dat ‘sommige van de grootste
voortbrengselen van de wereldlitteratuur in armoede en onvrijheid geschreven zijn,
dat Dante een balling was toen hij de Divina Commedia en Milton blind en de zich
stilhoudende woordvoerder van een vernietigde partij, toen hij Paradise Lost dichtte’.
En ‘de hoogste wijsheid van zijn eeuw leefde in de slaaf Epictetus’.
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Op dit beeld wil ik eindigen. Het stelt onzen in zijn gewetensvrijheid geknechten
broeder voor, in een zeer groot gedeelte der wereld van nu. De slaaf Epictetus! Een
andere Romeinse slaaf, anderhalve eeuw vroeger, doet zien, hoe gevaarlijk het is,
de menselijke ziel te knechten en te tergen. Lang kan wancultuur heersen. Maar de
mensheidsontwikkeling, die geduldig is, behoudt aan haar geen herinnering, en vaagt
haar weg, om slechts de cultuur te onthouden en te behouden.
1938

De mythe der persoonlijkheid
Wat is, in de cultuur onzer dagen, van de persoonlijkheid overgebleven?
Met Nietzsche, met Stirner, met de gehele letterkunde van de 19e eeuw, had het
individualisme zijn hoogtepunt bereikt. In dit tijdvak was het karakter van
gemeenschappelijkheid aan de maatstaven van gevoel, verstand, zedeleer ontvallen.
Iedere persoonlijkheid moest zonder den steun der samenleving, als het ware uit zich
zelf, zijn eigen heelal opbouwen. Ziel, geest, gemoed van den eenling ontwikkelden
zich machtig, volgens de eigen bijzonderheid van aanleg. De stuttende eenparigheid
van hetgeen leeft in de menselijke gemeenschap ontbrak.
Moeheid en eenzaamheid waren van dezen hartstochtelijken cultus van het eigen
Ik het noodzakelijk gevolg. Tegenstromingen, gekenmerkt door meer maatschappelijk
gerichte gevoelens (niet alleen staatkundig maar ook litterair) vindt men dan ook
reeds aan het einde der vorige eeuw. Voornamelijk van Engeland uit bezielden
nieuwe, collectief getinte idealen ons oude werelddeel. Een meer godsdienstig réveil
vond in Frankrijk zijn uitgangspunt. De uiterste bevestiging van het individuele werd
verworpen voor een nieuw gemeenschapsgevoel.
Grote dichters drukken vaak ongewild uit, hetgeen algemeen in den mens leeft,
ook indien dit hun eigen dichter-mentaliteit te buiten gaat. In dit verband is het aardig,
het slot van een der oudste sonnetten van Kloos aan te halen. Niets lag Kloos verder,
dan belangstelling te koesteren voor de totaliteit van een op één-wording gericht,
collectief streven. Toch ligt in den ‘droom’ waarvan in deze verzen sprake is, en
waarmede de dichter bewust stellig niet anders dan de geliefde bedoelt, het
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zinnebeeld van de gemeenschapsgevoelens, waartoe in die jaren van Tachtig alreeds
sommigen hoopten terug te keren. Want gemeenschap tussen twee mensen en die
tussen individu en samenleving zijn, wijsgerig en psychologisch gesproken, zeer
overeenkomstig.
Eéne, éen' moet zijn aan Wie ik alles gaf,
En leven kan ik niet, dan als ik kniel,
't Zij voor Mij-zelf, een Godheid of een Droom:
De Godheid stierf... Ikzelf ben als Haar Graf:
Kom Gij dan, nu ik val... Ziel van mijn Ziel,
Die niets dan droom zijt... 'k roep u aan: O, koom!

In deze verzen ligt uitgedrukt de diepe, algemeen-menselijke neiging van het eigen
Ik, geheel op (of onder) te gaan en zich te verliezen in iets, groter en wijder dan dit
Ik zelf. Dit kan zijn ‘Mij-zelf’, de uiterste cultivering dus der persoonlijkheid, of een
God, of een droom. Na de schier tot waanzin verbijsterende vereenzaming van het
individualisme, dat alles geheel uit eigen waarde en zielskracht moest putten, zoekt
de eind-19e-eeuwse mens steun in een godsbegrip. Maar ook dit kan hij niet tot
blijvend leven roepen, ook het religieuze ontvalt hem: De Godheid stierf... Ikzelf ben
als Haar Graf. En nadat aldus eerst de rede van den enkeling de waardemeter aller
dingen is geweest, wil hij zijn persoonlijkheid, die nog slechts bewustzijn van smart
is en ook God niet vond, blindelings in een droom storten. De mens, aan het
(voorlopig) eind- en hoogtepunt van het individualisme gekomen, wil zich vergeten
en verliezen in wat ‘niets dan droom’ is. Zeker, voor den dichter zelf de geliefde.
Maar de dichter zegt meer uit dan hij bewust weet. Die droom is voor talloze anderen
de voorafschaduwing van de collectivistische, tegen de individuele
persoonlijkheids-ontplooiing gekeerde massa-stromingen van thans.
Eerst zou echter nog een terugslag komen, want steeds gaat de slinger der historie
heen en weer, en afwisselend ziet men in de cultuurgeschiedenis individualisme en
collectivisme optreden. Die terugslag werd verhaast door de massale verdwazing
van den wereldoorlog. Wederom werd de mens, teleurgesteld en wanhopig door
hetgeen de hoog opgelaaide gemeenzaamheid van streven hier had teweeggebracht,
naar de volstrekte alleenheid van eigen voelen en denken terug gestoten.
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Sedertdien vertoont de cultuur een chaotisch beeld. Door elkaar en naast elkaar ziet
men de richting welke het collectieve, en die welke het persoonlijke op den voorgrond
brengt. De eerste is nog steeds de, door den wereldoorlog gedeeltelijk uitgestelde,
reactie die de erfenis der vorige, individualistische eeuw wil liquideren. Tegen deze
alles nivellerende strevingen, waartoe ook de overeenkomstige politieke richtingen
onzer dagen behoren, verzet zich anderzijds nog, of weer, eenzelfde individualisme
als na '18 was opgekomen.
Aldus kan men in het kort historisch de plaats aangeven van de persoonlijkheid
in de hedendaagse cultuur. Zij, die teleurgesteld zijn in de vrije ontwikkeling van
het persoonlijke, zoeken het in de tucht van het massale. Zij daarentegen die tegen
de uitingsvormen van die eenheidspogingen weerzin gevoelen, keren terug tot de
persoonlijkheid. Weliswaar zijn deze twee tegenstrijdige richtlijnen te allen tijde
naast en door elkaar beide voorgekomen. Maar de verwardheid van het cultuurbeeld
en de scherpte der tegenstellingen waren zelden groter dan thans, nu zij, door tevoren
ongekende politieke consequenties, van een litterair-psychologischen strijd
duizendvoudig zijn verscherpt tot letterlijk een kwestie van leven of dood. Gelijk bij
de primitieve volken heeft het collectivisme van heden zich zijn totembeelden
vervaardigd; lezen wij niet in de Held. Crt. dat in den Ordensburg Vogelsang een
altaar is opgesteld voor den ‘Duitsen mens’? Doch laten wij nu verder staatkundige
aspecten buiten beschouwing, om ons tot de litteratuur te bepalen. De hernieuwde
belangstelling voor de persoonlijkheid deed ook onder dejonge letterkundigen een
stroming ontstaan, waarvan Greshoff, Du Perron en Ter Braak de voorvechters zijn
geweest, en welke vooral in het tijdschrift Forum tot uiting kwam. Hun streven vond
bevestiging in de oudste inzichten, gelijk... het christendom, in de nieuwste stelsels
gelijk de existentie-filosofie, in de nieuwste mystiek gelijk van Berdjajew. Maar
zover zochten zij het zelf niet eens. Voor hen waren practijk en theorie één. Dat een
felle eenzijdigheid zich in hun kunstleer uitte, ligt in de dialectiek der geschiedenis.
Gelijk alle eenzijdigheid is zij nuttig geweest maar heeft ook schade en verwarring
aangericht.
Menno ter Braak, de begaafdste theoreticus der richting, stelt kunst en leven op
één lijn. Kunst is een levensuiting gelijk elke andere, en bezit derhalve geen
zelfstandige waarde dan die zich door de persoonlijkheid van den kunstenaar doet
gelden. Het vitale belang, dat deze erbij heeft, zich uiting te verschaffen, en
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niet de uiting op zichzelf, is alles wat Ter Braak na het ‘démasqué der schoonheid’
in zijn betekenis ongerept laat. De rest is onvruchtbaar aesthetisch specialisme en
zelfvermomming.
Tegen de eenzijdigheid van deze zienswijze heeft Dr. D. Bartling stelling genomen
in een aardig, te weinig bekend geworden geschriftje: Over het begrip ‘leven’ in de
kunstleer van hedendaagse Nederlandse literatoren. Waarom, aldus ongeveer de
redenering van dezen schrijver, past Ter Braak dit systeem niet op zichzelf toe? Er
is niets tegen, de kunst ook eens als persoonlijkheidsuiting te beschouwen. Maar
wanneer dit tot uitsluitend geldig gezichtspunt wordt uitgeroepen, wat doet Ter Braak
zelf dan anders, dan tot algemeen autonoom cultuurverschijnsel proclameren wat
slechts uiting is van zijn eigen persoonlijk levensbelang? Is die uiting dan iets anders,
dan die van de schoonheid der letteren en kunst heette te zijn? Hiermee, merkt Bartling
snedig op, ontmaskert het ontmaskeringsproces zichzelf. De zelfde Ter Braak, die
zijn inzichten voor logische discussie vatbaar acht, houdt dogmatisch en fel zijn
fundamenteel uitgangspunt (kunst= leven) daarbuiten. Het is hierdoor, dat Ter Braak
alle andere probleemstelling zelfstandigheid ontzegt, en op zijn manier even
dogmatisch wordt als de marxisten op de hunne. De kunst is inderdaad, onder zeer
vele andere, ook onder den biologischen gezichtshoek te beschouwen. Maar zij is
niet daarmede te identificeren; eerst dient vastgesteld dat zij inderdaad iets (voor
zichzelf, autonoom) is. Waren kunst- en levensexpressie identiek, dan drukte de
kunst in aesthetischen vorm iets anders uit dan zij zelf is. Dit te veronderstellen berust
op aangeboren onlkunstzinnigheid.
Men leze bij Bartling zelf, hetgeen ik hier slechts kort heb kunnen samenvatten.
Overigens staat één ding vast. In den tijd van Tachtig en De Nieuwe Gids vond de
tot het uiterste opgevoerde aandacht voor de individualiteit een uitweg in het verfijnen
van den aesthetischen vorm. Wanneer de hedendaagse persoonlijkheids-aanbidders
thans de schoonheid menen te ontmaskeren, drijven zij naar veel gevaarlijker uitwegen
en reacties, welke misschien morgen in de richting der collectivistische wanen en
het leidersbeginsel zullen gaan, daar de kunst immers tòch geen autonome waarde
heeft en alles slechts levensuiting is. De mythe der persoonlijkheid zou dan een
funeste wending nemen: naar de autonome waarde van ‘den sterken man’!
1938
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De bond van Nederlandse toneelschrijvers
Opgemelde roemruchte pionniersorganisatie heeft, naar ik uit een dagblad verneem,
met grote opgewektheid in De Mercuur te's Gravenhage zijn vijftienjarig bestaan
gevierd. De feestrede is gehouden door den heer August Heyting, zulks ten overstaan
van een door den Ned. Kunstkring gezonden groot bloemstuk. ‘De bond’, aldus
verklaarde, mag men den dagbladen geloof schenken, de heer Heyting, ‘blijft nog
steeds de motor, die de beweging voor den opbouw van een eigenlandsche
tooneelcultuur aandrijft.’ Ik van mijn kant voeg daaraan toe: onder de olie (van
August Heyting), die voor die opbouwbeweging de paardekracht van den motor
leverde - onder den spoorslag van deze stookolie, indien ik mij zo uitdrukken mag,
heeft de B.v.N.T., ja, ik ga verder, heeft in het bijzonder de heer August Heyting, de
beweging aangedreven, - en aangedreven tot de beweging - voor een
(hoehietdatookweer?) eigenlandse toneelcultuur (ik verstond toch: cultuur?), dewelke
vreemdlandse culturen zo mogelijk nog royaal in de schaduw stelde.
‘Een volledige samenwerking’, vervolgde de heer Heyting, nog altijd volgens het
dagbladverslag, - ‘een volledige samenwerking der kunstenaars met inbegrip van de
pers, zooals voor een eigenlandsch tooneel noodig is, komt moeilijk tot stand.’ Vrage:
sluit het begrip van de pers voor de eigen-, Neder-, Zuid-Hol-, vreemd- en plattelandse
kunstenaars ooit de zo volledig maar moeilijk tot stand komende samenwerking der
kunstenaars, inbegrepen die zonder begrip uit? Neen immers! Welnu dan. Ik beschouw
deze uiting dan ook, eerlijk gezegd, als een slag in de lucht, vergeeflijk door de
emotie van het ogenblik en de aanwezigheid van de eigenlandse en speciaal de
Westlandse pers.
Laat ik echter niet voorbarig zijn met mijn conclusies, want de heer August Heyting
ging aldus voort: ‘Een snelle gang van zaken is daarom van den beginne af door den
bond nooit verwacht.’ Dit klinkt geruststellend. Het zou anders toch maar op
teleurstelling uitgelopen zijn, August! Want gij en de uwen moogt in De Mercuur in
uw eigengemaakten en eigenlandsen, om zo te zeggen huishoudelijken, stralenkrans
schitteren, op de planken doet gij dat minder. Aangezien gij niet gespeeld wordt.
Maar 15 jaar is niet zo lang in het licht der eeuwigheid en men moet niet te spoedig
wanhopen.
Hoort nu de verdere feestrede des opperdramaturgs van den bond der
niet-versagende eigenlandse toneelschrijvers: ‘In deze
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tijden van geweldige wereldberoering en dreigend gevaar, ook voor het Nederlandsche
rijk, is echter een vlugge, algeheele mobilisatie van zijn geestelijke troepen voor
Nederland zeer gewenscht.’ (Inderdaad is het te vrezen dat de geestelijke troep,
waartoe August H. behoort, voor een verlengden diensttijd staat, aleer hij ooit aan
bod komt). ‘Dit klemt voor een klein land veel meer dan voor groote mogendheden.’
(Kom nu, meneer Heyting, dat is valse bescheidenheid! Gij zijt het levend bewijs
dat, waar grote mogendheden soms kleine zonen kunnen hebben, die dan weliswaar
meestal kleinzonen van grote zonen zijn, omgekeerd een klein land toch grote
eigenlandse zonen kan produceren). ‘Er ligt hier’, zo besloot spr., ‘voor den bond
een mooie taak weggelegd.’
En nu ben ik maar blij dat de vijftienjarige bond ten slotte een mooie taak heeft
ontdekt, want op dat punt was ik wel eens een tikje ongerust, en ik ben ook blij dat
ik de feestrede heb mogen horen, al is het dan maar uit de krant, en nu ga ik er eentje
nemen op de gezondheid van den bond, den heer Heyting en hoe die andere heren
ook al weer allemaal heten mogen, die in Den Haag zo aandoenlijk uit de eigen of
elkaars ongespeelde stukken plegen voor te dragen. En dan neem ik er nóg eentje hoewel dat anders mijn gewoonte niet is, hoor! - om den heren een even succesrijk
volgend vijftienjarig bestaan toe te wensen, en mijn kleinzoontje, die nog maar pas
leert lopen, heb ik beloofd, dat hij na zijn eindexamen, als we door ‘deze tijden van
geweldige wereldberoering’ heen zijn, van mij een entree-tje krijgt, wanneer er eens
een stuk van een van de heren mocht gaan. Maar dat kon ik makkelijk beloven, want
zoveel riskeer ik daarmee denkelijk niet.
1938

De vergeten man
In De Groene Amsterdammer van 9 April 1938 maakt Jan Engelman over de
hedendaagse schilders en hun geestelijken nood o.a. deze opmerking: ‘Zij gaan
eenvoudig door, hoe smal de basis schijnt (zij is zoo smal niet als zij lijkt, wanneer
men niet met den neus boven op de politieke en sociale feiten gaat liggen en daarbij
den wind, de wolken, het water, het menschelijk lichaam, de liefde en den godsdienst
vergeet). Zij schilderen dus, met of zonder crisis.’
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De tegenstelling tussen hen, die voor het onbekommerd genot van eeuwige waarden
als ‘de wind, de wolken’, enz. nog aandacht hebben, en hen wien die ontvankelijkheid
vergald wordt door ‘de politieke en sociale feiten’ van den dag, strekt zich veel verder
uit dan tot kunstenaars alleen. Zij is een algemene psychologische tegenstelling, en
niet tot onzen eigen tijd beperkt. Onze tijd is zeker ongemeen zwaar en beklemmend.
Maar ook vroeger reeds, en in alle eeuwen, heeft het gezichtsbedrog van het heden
velen uitzonderlijk hard en ondraaglijk toegeschenen vergeleken bij ‘betere tijden’,
in verleden of toekomst geprojecteerd. Dezulken sloten zich dan van hun
neerdrukkende actuele ervaringen af door op te gaan in de onwankelbaarder, blijvender
bewegingen van hun innerlijk: ‘de liefde en den godsdienst’ van Jan Engelman e.d.
Daartegenover stonden dan anderen, wier gemoed juist hoofdzakelijk door het
tijdsbeeld werd beroerd.
Dit onderscheid valt samen met dat tussen magisch en realistisch denken. Voor
het eerste is de zintuiglijke werkelijkheid een drogbeeld, dat als zodanig onderkend
moet zijn om het ware wezen der dingen te kunnen benaderen. Het tweede daarentegen
twijfelt niet aan de logische rede, en den zinrijken samenhang der waarneembare
gebeurtenissen. Ook als een romantische levenshouding kan men de aandacht voor
de constant, van geslacht op geslacht wetmatig weerkerende, grote algemeen
menselijke gemoedsbewegingen beschouwen. Deze gerichtheid op de bewogenheden
der ziel, immers, gaat veelal gepaard met een zich afwenden van de werkelijkheid
en een vlucht uit de narigheid der ‘politieke en sociale feiten’ naar den droom van
het verleden. Zeer typisch is die romantische hang naar vroeger uitgedrukt in een
sonnet van Willem Kloos, dat aldus aanvangt:
Ik heb geleefd, een eeuw-of-wat geleden,
Vóór dat men gas-lantaarns of tramway's had,
In een oer-oude, stille Duitsche stad,
Waar steeds al menschen vroom-bedaardjes treden,
Zooals hun vadren, en dier vadren, deden...

Evenals het magische denken verwerpt het romantische denken de rede voor de
intuïtie en het instinct. Het is een door affecten gekleurd denken. De uiterste
consequentie van het zich opsluiten in de boven het tijdsaspect uitgaande blijvende
waarden (de schoonheid van wind, wolken, water, het menselijk lichaam, de
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liefde en den godsdienst) - deze consequentie, vaak samengaand met een vlucht in
het gedroomd verleden, maakt ons zwak, laf en weerloos tegenover ‘de politieke en
sociale feiten’ van den eigen tijd. Het is daarom niet overdreven, te zeggen dat zulk
een mentaliteit het fascisme in de hand werkt. Het magische, romantische denken is
politiek gevaarlijk. Omdat het struisvogelpolitiek bedrijft aan de werkelijldkheid.
Omdat het vijandig is aan de rede. De rede is politiek heilzaam, al was het alleen
maar omdat zij haar vrijheid, dat is haar bestaan, van nature tegen bedreiging en
dwang van buiten verdedigen moet. Uitsluitende of eenzijdige bekommernis, los van
den tijd, om de eeuwige menselijke waarden (‘den wind’ enz.) hierboven genoemd,
werkt reactionnair en bevordert daardoor de alle waarden vernietigende extremismen
die de tijd in zich bergt. Zij conserveert de schadelijkste conventie. Want conventie
berust op herhaling, en wat zijn de bedoelde constante levenszekerheden anders dan
vrucht van herhaling, in den mond van hen - om met J.H. Leopold te spreken: Die het geijkte wijselijk beleden,
die aan geen twijfel of onzekerheden
ziek gingen en den andersdenkenden
getroost het leven en de eer afsneden.

De cultuurfilosofie der conventie moet nog geschreven worden, maar ik meen dat
zij de decadente vorm van de romantiek is.
Pleit ik dan voor een critiekloos aanhollen achter actualiteit en modernisme, een
geheel opgaan in de sociaal-politieke gedachtenwereld? Geenszins. Maar de gezonde,
weerbare, volledige en harmonische mens weet een zekere mate van evenwicht te
bewaren tussen den blijvenden grondslag van zijn eigenheid en psychische continuïteit
enerzijds, en de ontvankelijkheid voor wat in zijn tijdvak leeft anderzijds. Tussen
zijn gebonden, magisch, romantisch affectdenken en de actuele werkelijkheid. Het
een corrigeert het ander en vult het aan. Een krachtige en moedige geest staat zowel
buiten als in zijn tijd: hij behoudt zijn geloof in de eeuwige krachten der menselijke
ziel, maar leeft daarom nog niet uit zijn instincten of uit de irrationele dwangpsychose
van bloed en bodem. Tegen een onvruchtbare, reactionnaire vlucht uit de wereld,
tegen een weerloos aanvaarden van de mythologiserende, mysticistische phraseologie
der horden behoedt hem het met de rede doorgronden van, meeleven met het wezen
van zijn eigen tijd.
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Het gevaar van eenzijdige romantiek wordt men zich bewust wanneer men bedenkt,
dat het een karakteristiek romantisch tijdvak was, dat 1914 heeft voorbereid; dat ook
thans het romantische moment in onze cultuur weer gaat overheersen, nu alom weder
oorlog of oorlogsdreiging is waar te nemen. Velen onder ons hebben weer op hun
beurt aan een romantischen trek toegegeven door terug te verlangen naar de
romantische geestesgesteldheid, spheer en wereldbeschouwing van den mens van
vóór den wereldoorlog, dien verleidelijk idyllischen, bijkans vergeten man, die in
film, roman, toneel, bouwstijl, schilderkunst e.a. uitingen enigszins begint te herleven.
Ook diens romantiek bestond in een onvoldoend rationeel contact met de
werkelijkheid van zijn dagen. Niet doordat deze zo schrikaanjagend was als thans.
Maar doordat zij onbelangrijk leek of lelijk. Hoevelen zouden echter thans niet de
nieuwzakelijke schoonheid van een fort-betonconstructie, een bommenwerper of een
slagschip willen ruilen voor de foeilelijke knusse, knullerige en krullerige huiselijkheid
van een Victoriaanse tuinkamer of ziel! (Een symptoom daarvan is de veldwinnende
reactie ten aanzien van het nieuwe bouwen.) Maar afgezien van de aesthetica: ook
het denken was in die dagen te ver van de werkelijkheid verwijderd - te
intellectualistisch (vandaar een reactie als van Bergson), axiomatisch en deductief om te verwerken wat de maatschappelijke en actuele feiten aan lering of waarschuwing
inhielden. Een romantisch intellectualisme. Daarbij hoefde nog maar de algemene
stemming van zelfvernietiging te komen, waarin onbewust velen toen verkeerden,
of ‘'t verblind gewilde’ moest losbreken.
Die nu achteraf ongecompliceerd lijkende, reeds half vergeten mens van een
kwarteeuw geleden kon zich desnoods speciaal voor politiek interesseren. Maar op
zijn minst precies even goed voor schaak, muziek of toerisme. Hij was in een der
laatstgenoemde gevallen niets dommer dan in het eerste, terwijl wie thans geen enkel
politiek benul heeft toch wel èrg ‘weltfremd’ en een klein tikje achterlijk wordt
gevonden, - ondanks de eeuwige waarden, den wind en de wolken niet geheel ten
onrechte.
Lezer, ik wil u een bekentenis doen. Ik erken, dat ook ik een soort zwak voor hem
heb, voor dien legendarischen man uit den ons nu zo zoet en zoetsappig lijkenden
tijd van het begin dezer eeuw tot den wereldoorlog. Voor dien thans vergeten man,
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dien we nog gekend hebben, neen dien we zèlf geweest zijn, maar dien we ons zonder
een vage verbazing niet goed meer kunnen voorstellen. Hij was zo argeloos, hij wist
niet wat hem, en ons, nog boven het hoofd hing, en hij is van den aardbodem
weggevaagd. Ook ik ben in Arcadië geboren...
Dus toch een romantische hang naar het verleden?
Laat ons niet eenzijdig zijn en ons leven niet tezeer begrenzen. Het is verkeerd,
naar dien man terug te verlangen; maar ook, hem geheel te vergeten. Met ironie, met
sympathie, en zelfs met afgunst kan men aan hem denken, mits men ook een
waarschuwend voorbeeld in hem blijft zien. Hij verachtte, in zijn studeerkamer,
museum of concertzaal, de werkelijkheid, en kort daarop stortte de wereld in puin:
nog zitten wij met de gebakken peren. Neen, dien vergeten man, wij mogen hem niet
langer vergeten. Hij had veel, dat ons lief is, veel dat wij, waarschijnlijk voorgoed,
verloren hebben. Maar niet alleen daarom is het goed, zich hem te herinneren. Ook,
omdat wij niet in zijn fout willen vervallen; niet uit romantisch-aesthetische
vergeestelijking zolang onzen tijd met zijn dreigende, reële gevaren willen negeren
tot die tijd ons wegvaagt en vernietigt.
Laat ons dan zo, met genegenheid èn met critiek, aan hem denken. Ik zie hem voor
mij, mijn homo Europaeus quo ante bellum, mijn vooroorlogsen mens. Ik zie hem
nog voor mij. Hij heeft een neerslachtige hangsnor, een pothoedje, een paraplu,
peinzende, nietszeggende ogen. Hij houdt van Kant, La Vie Parisienne en de Lorelei
(geest, eros, hart). Hij gelooft aan eerlijk vooruitkomen voor wie de goede tips krijgt
en aan de idealen van Carnegie. Zijn vrouw is lid van ‘Liefdadigheid naar Vermogen’,
en hij is uit beginsel nooit vrijpostig tegen zijn eigen dienstbode. Hij houdt van
tuinfeesten, optochten, jachtritten, van Carmen, Artis, Brussel. Hij gelooft in
spiritisme, wereldvrede, Darwin, De Vries en Te Winkel, vrouwenemancipatie,
vooruitgang, congressen, en heeft Mata Hari nog zien dansen. Ik heb een zwak voor
hem, daar kom ik rond voor uit. Ik houd van hem. Ik betreur hem. Hij doet mij
vertederd glimlachen. Hoe naïef was hij in den grond, hoe serieus en vertrouwend
en beuzelachtig en hoogstaand en argeloos...
Remember my forgotten man.
1938
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Roomsoezen met gif
Humor is in Holland een niet zo heel veel voorkomend artikel, en daarom doen wij
er goed aan, de weinige humoristen, die wij hebben, in ere te houden. Cornelis Veth
is daar één van, en bovendien een die door een zeer eigen geestesgesteldheid een zo
persoonlijk procédé heeft ontwikkeld, dat dit hem onmiddellijk doet herkennen. Zijn
grote kunsthistorische eruditie - vooral op het gebied der 19e eeuwse Engelse en
Franse prentkunst - deed hem teruggrijpen naar de techniek der oude politieke
caricatuurtekeningen uit het Victoriaanse tijdvak, en de illustratie-techniek van
volksboeken uit den tijd der Romantiek. Op het romantische volksboek ook, den
colportage- of z.g. keukenmeidenroman, is zijn vermaarde reeks Prikkelidyllen
geïnspireerd, welke, terecht, Veth als parodistisch auteur in ons land een geheel
aparte plaats heeft gegeven. In een dergelijken caricatuurstijl, en eveneens weer als
verluchter tevens van eigen tekst, heeft hij ons thans weder met een serie versjes
verblijd, minder geserreerd dan zijn Klappertjes, maar goelijker anderzijds. Toch
gaat er een zekere onvrede achter deze rijmpjes schuil, een schampere kritiek op den
eigen tijd, welke het kwasizoetelijke, ook van den ouderwetsen illustratie-trant, tot
een lang niet onschadelijk gerecht maakt. Roomsoezen met gif... Deze nieuwe uitgave
- no. 31 van De Uilenreeks van Bigot en Van Rossum - is getiteld Gisteren en
Vandaag. Op twee pagina's naast elkander worden voorheen en thans telkens
tegenover elkaar gesteld in twee prenten naar met waterverf kinderlijk gekleurde
tekeningen, onder elk waarvan een zesregelige strofe, - kunsteloos eenvoudig, in
eenparig rijm gehouden - hetzelfde onderwerp betreffend.
Op de plaatjes is veel te zien, en hoe langer men er op kijkt, des te meer aardige
en fijne details men er op gaat ontdekken. Die van Het Kind b.v. of De Hypnotiseur,
zijn toch wel van uitzonderlijke zotheid. De Echtgenoot (Gisteren) glij-zit zo
zonderling op een perspectiefloze sofa, evenals trouwens op hun fauteuil De
Boekhouder (Vandaag) en De Generaal (Vandaag), dat hier de welbewuste opzet
tot kinderlijke stunteligheid nauwelijks meer gemaskeerd wordt. Veth zet met inzicht
en geest den traditionelen trant voort der verluchtingen van oude colportageromans
en centsprenten uit het einde der vorige eeuw. Het is deze stijl, die het onzegbaar
zotte mogelijk maakt van den kogelregen-als-een-bijenzwerm rondom De Generaal
(Gisteren).
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De spot der versjes is, als gezegd, goedaardig, hoewel niet zonder iets bedekt-giftigs
hier en daar. Ik voor mij had ze best nog wat venijniger en scherper willen hebben.
Een epigram zou toch eigenlijk eer satyrisch dan parodistisch moeten zijn. Uit De
Generaal van ‘Vandaag’:
Hij heeft de jicht, en rijdt niet meer te paard.
Maar hij beheerscht den toestand op de kaart.
Hij leidt per telefoon het offensief,
De oorlog brengt voor hem geen ongerief.

Tot slot wil ik in extenso De Bruid aanhalen, waarvan ook de kostelijke prenten in
hun soort ongewoon raak zijn en vooral in ‘Vandaag’ uiterst geestig.

Gisteren
In tranen zwom Mama. Het ging gebeuren!
Haar dochter was niet van haar los te scheuren.
‘Heb je het vlugzout? Kind, je staat te beven.
Geen wonder ook, 't is een besluit voor 't leven’.
Papa, haast sprakeloos van zorg en smart,
Drukt veel den bruidegom nog op het hart.

Vandaag
Vergeet dus niet: morgen om elf uur trouwen.
't Zou iets voor jou zijn, dat niet te onthoûen.
Wij laten evengoed elkander vrij, en
Als het ons niet bevalt, dan ijskoud scheîen.
Zorg maar, dat ik mij nooit hoef te verminderen.
En, - maar dat spreekt vanzelf - ik wil geen kinderen.

Hier is de parodie vanzelf overgegaan in bitter sarcasme, waar met felheid en
genadeloos de omtrek van een hol en luid hedendaags cynisme chargerend wordt
nagetrokken. Hier geen roomsoes met gif meer, maar puur rattenkruit.
1938
Cornelis Veth, Gisteren en Vandaag Amterdam, Bigot en Van Rossum.
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Over Plutarchus, politiek, rapen en radio
Een landelijk tweegesprek
Hij stonk naar zuur bier; hij stonk naar mest; naar vochtigen turfmolm stonk hij en
naar kelder-aardappelen. Van hoofd tot voeten was hij gehuld in een wolk van stank.
Onder de sneeuwwitte wenkbrauwen keken zijn lichtblauwe kinderogen mij
vriendelijk aan. Hij was een wijs man, en onaangetast door den modernen tijd. Een
boer en een edelman. In dit dorp de vierde burgemeester van zijn geslacht.
‘Jongetje’, zei hij (hoewel ik al een getrouwde dochter had, bleef hij, die zelf nog
maar vierenzestig was, mij jongetje noemen) ‘jongetje, je maakt je te dik. Je had
nooit naar de stad moeten gaan. Dat ondermijnt de zenuwen. Hier buiten is 't gezonder.
En dan: je leest te veel kranten. Wat schiet je daar mee op? Ik kijk ze niet meer in.
Is er wat heel belangrijks, dan hoor ik het vanzelf wel bij den barbier...’
Van mijn jeugd af vertrouwd met zijn eigenaardigheden, wist ik dat hij tegenspraak
heel goed kon velen, maar alleen, als men begon met hem gelijk te geven. Anders
werd hij uiterst ongemakkelijk. ‘Het is natuurlijk wel waar’ - zo leidde ik daarom
mijn tegenwerping in, - ‘dat het stadsleven nerveus maakt. En het krantenlezen,
tegenwoordig, eerst recht. Maar voor mijn baantje moet ik nu eenmaal in de stad
wonen. En wat de couranten aangaat: niet ieder heeft uw gelijkmoedige rust. Je ziet
het rechts en links branden; dan wil je toch weten, of je eigen huis gevaar loopt. Dan
helpt het toch niet, de luiken te sluiten om het schijnsel van de vlammen niet te zien.
Steeds dreigender wordt de situatie voor de vredelievende landen. Daarom kon ik
niet laten, altijd weer naar de krant te grijpen, om te zien wat ons nu weer boven 't
hoofd hangt...’
‘Jij laatje intimideren’, zei mijn vaderlijke vriend knorrig, ‘door de welsprekendheid
van een paar vulgaire schreeuwlelijks. Ik heb misschien geen verstand van de
internationale politiek; ik geef toe dat de oogst me meer interesseert, en zelfs ons
genoegelijk gekibbel in den raad.’ Hij zweeg even en stak zijn pijp op, een wonder
van snijwerk, in sierlijke krullen van doorgerookt meerschuim. Buiten was het
donkerder geworden en ineens kletterde de regen tegen de hoge ramen. De kat sprong
het grote mahoniehouten bureau af en toen op mijn knieën. ‘Jullie jongelui van
tegenwoordig’, vervolgde de burgemeester zonder overgang, - en weer wist ik niet
of ik over die kwalificatie, op
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mijn jaren, gevleid of gekwetst moest zijn - ‘jullie leest je klassieken niet meer.’ Hij
stond op, een statige, nog kaarsrechte, maar onwelriekende grijsaard, en haalde een
boek uit zijn kast. ‘Hier’, zei hij, ‘luister. Dit is uit De levens van doorluchtige Grieken
en Ronmeinen, onderling vergeleeken, door Plutarchus. In 1747 te Amsterdam
verschenen. Vijfde deel. Daar zegt hij van Marcus Cato: “Tegen den vijand bediende
hij zich van eene dreigende taal, en eenen forschen toon: te recht overtuigd zijnde,
gelijk hij ook aan anderen gewoon was intescherpen, dat die dingen dikwijls den
vijand meer verbluffen, dan het zwaard.” Zo vind je al in de eerste eeuw na Christus
den truc beschreven, dien de dictatoren tegen de democratische landen aanwenden,
niet omdat ze vechten willen, maar juist om het vechten te vervangen.’
‘Dat ze er soms ook niet afkerig van zijn’, antwoordde ik, ‘de daad bij het woord
te voegen, zult u toch ook wel gehoord hebben, al leest u geen kranten. Uw barbier
zal u toch wel verteld hebben dat de halve wereld oorlog voert, al is het gelukkig
nog niet vlak naast de deur.’
Hij zweeg zichtbaar geërgerd; niet, dat ik me te scherp had uitgedrukt, maar ik had
vergeten hem eerst gelijk te geven, voordat ik met mijn bezwaar kwam. Buiten was
de wind gaan liggen en de regen opgehouden; de lucht klaarde op. De hoge beuken
vonkelden vochtig: het wijd en glooiend gazon glansde. ‘Gooi die sigaret weg!’ riep
hij bruusk, ‘verpruts je gezondheid niet met dien rommel. Rook pijpen of sigaren.’
Niet zonder een lichte huivering stak ik een van zijn grote, pikzwarte Vorstenlanden
op.
‘Hoor nu eens jongetje’, ging hij, alweer met zijn gewone zachtmoedigheid, voort.
‘Je leeft maar eenmaal, en dat komt niet terug. Geloof me nu, bederf jezelf dien
betrekkelijk korten tijd niet door getob over alles, wat er zou kùnnen gebeuren, maar
lééf. Ikzelf hoop nog jaren te leven: als je je tijd goed gebruikt, kan het leven zo mooi
zijn... Jullie maakt je druk met niets, en vergeet hoe je leven moet. Zie mij. Om zes
uur sta ik op. Dan loop ik een uur of twee rond, spreek met mijn boeren, help hier
en daar een handje mee in den tuin, kijk of ze geen stommiteiten doen in de
groentenkassen. Om acht uur ontbijt ik; dan hou ik zelf de boeken bij; en dan laat
ik, weer of geen weer, de bruine zadelen. Om half elf ben ik op het raadhuis, en doe
de lopende zaken af, maar nooit langer dan tot half twaalf. En dan, als ik
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weer thuis ben, werk ik eiken dag tot één uur aan mijn metrische vertaling van de
Ecloga van Vergilius...’
‘Schei alsjeblieft uit’, riep ik wanhopig. ‘O, u heeft natuurlijk gelijk en gelijk en
gelijk! En u bent natuurlijk de ware filosoof en levensgenieter en zo meer, al zou u
misschien beter doen, uw tijd aan den bouw van een gastvrijen gasvrijen kelder te
besteden dan aan den aanleg van spinaziebedden (bovendien hou ik niet van spinazie).
Maar u mag voor uzelf nóg zo'n groot wijsgeer zijn, van andermans leven heeft u
niet het minste begrip. Wat snapt u van het bestaan van een klein procuratiehoudertje
als ik? Ik kan geen Vergilius lezen want van 's morgens acht tot 's nachts twaalf staat
bij de boven- en benedenburen de radio aan, en voor een minder gehorig flatje verdien
ik niet genoeg. Bovendien moet ik om negen uur op kantoor zijn. En al zou ik willen,
dan kan ik de kranten nog niet ongelezen laten, want ik moet precies op de hoogte
zijn van de koersen. En houd u me ten goede, maar zonder tobben het leven leven
dat zo mooi kan zijn en nooit terugkomt, dat is een heel fraai zinnetje voor iemand
met een fantastisch groot inkomen zoals u; maar ik moet voor een gezin van vier
mensen zorgen en bovendien nog een schoonzoon onderhouden die geen baan heeft
en als ik doodmoe thuiskom 's middags moet ik nog zelf kolen scheppen, want we
kunnen maar 'n hitje voor halve dagen houden. En ik kan nauwlijks één pak per jaar
kopen, en kan tegenover mijn kantoorpersoneel toch niet in gerafelde kleren lopen.
En al zou ik mijn klassieken willen bijhouden, dan heeft toch Ninette, die mij den
helen dag niet ziet en in het huishouden zwoegt, er recht op dat ik 's avonds eens met
haar naar een film ga of iets anders voor haar genoegen doe. Maar ach, wat praat ik!
wat weet iemand als u van iemand als ik?’
Mijn eerbiedwaardige vriend zweeg. De zon was buiten doorgebroken en van alle
kanten klonken ineens vogelstemmen. ‘Domme jongen’, zei hij toen zacht, en zijn
ogen, die het park inkeken, leken doorzichtig, zoveel licht kaatsten ze, en hij rook
landelijker dan ooit, zodat ik zelfs mijn zware Vorstenlanden niet meer proefde,
‘domme jongen, richt je leven toch anders in. Harmonischer, eenvoudiger. Maak het
jezelf toch niet zo moeilijk! Wat is geld nu! Zoek dan een ander baantje, waarbij je
misschien minder verdient, maar meer aan je leven hebt. Een mens heeft zo weinig
nodig! Zie iets op een dorp te krijgen. In den tuinbouw, bijvoorbeeld...’
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‘De tuinbouw?’ riep ik, niet wetend of ik lachen moest of boos worden.
‘Laat ik je nog één stukje uit Plutarchus' Leven van Marcus Cato voorlezen’,
vervolgde hij onverstoorbaar. Hij sloeg het in prachtig goudleer gebonden deel, één
van de dertien, weer op: ‘Nabij zijn landgoed was de boeren-stulp van Manius Curius,
die driemaal de eer der zegepraal had genooten. Zeer dikwijls wandelde hij derwaards,
en wanneer hij dien kleinen omtrek lands en die bekrompen wooning beschouwde,
dacht hij aan dien man, die, daar hij wijleer de grootste van alle Romeinen was
geweest, de strijdbaarste volken had ondergebragt, en Pyrrhus uit Italië verdreeven,
dit stukjen lands met eigener hand plagt te bouwen, en, na drie zegepraalen, die
schamele hut bleef bewoonen. Hier was het, dat hem, zittende bij den haard zijne
raapen te kooken, de Gezanten der Samniten vonden, en eenen grooten schat gouds
kwamen aanbieden; welken hij van de hand wees, met te zeggen, dat iemand, die
zich met zulk eenen maaltijd kon vergenoegen, geen goud van nooden had...’
‘Genoeg!’ schreeuwde ik, nu werkelijk woedend. ‘Genoeg. U heeft makkelijk praten!
Wel merkwaardig, dat het altijd de mensen van geld zijn, die voor anderen den lof
der schamelheid en berooidheid zingen en voor anderen, van hun comfortabele
woning uit, een hutje op de hei aanprijzen. Wat doet u zelf... u zelf...’
Ik stotterde van kwaadheid. Poes was verschrikt van mijn schoot gesprongen. Ik
ging nijdig de kamer uit, en het huis, klom een uur later in een overvollen derde klas
coupé, en was twee uur later thuis; waar ik de radio's van de buren door elkaar hoorde;
waar het naar eten rook; waar de beursberichten lagen te wachten; waar Ninette uit
haar humeur was.
Daar bekoelde mijn woede. Daar trachtte ik na te denken. Had mijn oude vriend
mogelijk toch gelijk gehad? Was ik de stommerd, of hij? Was er in zijn goedkope
wijsheid toch iets waars geweest? Of waren het phrases, onwezenlijk gepraat over
onvervulbare mogelijkheden? Wie was nu eigenlijk onredelijk geweest, hij of ik?
Ik wist het niet... Ik weet het nòg niet.
1938
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Kaïn's vraag
Individuele verantwoordelijkiheid
‘En de Heere zeide tot Kaïn: Waar is Abel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het
niet; ben ik mijns broeders hoeder?’ (Gen. 4, 9).
In ‘ik weet het niet’, antwoordt de broedermoordenaar met een leugen; door de
daarop volgende rhetorische vraag tracht hij dit antwoord aannemelijk te maken.
Maar die vraag is een uitvlucht uit de verantwoordelijkheid, welke wel degelijk den
enen broeder tot hoeder van den anderen maakt.
Het is het gevoel van een eenheid en verbondenheid tussen de mensen, dat hun
die verantwoordelijkheid oplegt. Reeds de oudste, primitiefste gemeenschappen
kenden het als instinct tot zelfbehoud en als kuddedrift, door welke hij, die één lid
van de ‘clan’ aanviel, allen tegen zich kreeg. Deze drift gaf den grondslag tot het
ganse samenstel van zedelijke krachten in den mens. Zij breidde zich uit buiten den
stam en boven het nationale, totdat de werkelijkheid van het ‘homo homini lupus’,
- de mens is een wolf voor zijn evenmens, - een correctief vond in dat andere besef:
‘alle Menschen werden Brüder’.
De begrenzing uit hoofde van de velerlei gemeenschapsgroepen, waartoe het
individu behoort, beperkte weliswaar den omvang dier zinnebeeldige broederschap.
Maar de paradox deed zich voor, dat hoe hoger de persoonlijkheid van den eenling,
in de ontwikkeling der beschavingsgeschiedenis, werd gedifferentieerd, hoe wij der
en omvattender het object werd waarover die menselijke gemeenschapszin zich
uitstrekken ging.
Psychologische, ethnologische, religieuze bepaaldheden, zelfs verschillen van stand
en beroep, werken naar binnen evenzeer de groepssolidariteit en het onderlinge
verantwoordelijkheidsgevoel in de hand, als zij naar buiten haat en ressentiment in
het groot aankweken, en vaak burgeroorlog of oorlog veroorzaken. Wie lang genoeg
geleefd heeft om met voldoende scepsis te onderkennen, dat elke positieve waarde
haar negatieven kant heeft, ziet dat de ethische saamhorigheidsgevoelens waarmede,
‘één voor allen, allen voor één’, volken hun zelfstandigheid en vaderland verdedigen
en een bewonderenswaardige nationale cultuur opbouwen, in de zelfde
horde-instincten verworteld liggen, welke het bekrompenste chauvinisme veroorzaken,
terreur van andersdenkenden, imperialisme, militarisme,
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rassenwaan en collectief sadisme. Het verschil is vooral, dat in de ethische
saamhorigheidsgevoelens de horde-instincten anders - positief - zijn gericht, doordat
ze bewuster geworden en zodoende veredeld zijn.
Maar zowel gezonde vaderlandsliefde als ongezond chauvinisme liggen op hun
beurt weer beide verworteld in den zelfden gemeenschapsdrang, die aan internationaal
georiënteerde stromingen als pacifisme, socialisme e.a. humanitaire strevingen het
aanzijn schonk. Alleen zijn de eerste concreter van object, en verliezen de laatste
zich, in hun uitersten vorm, in een vage, alles omvattende mensheidsliefde, of in een
mystiek slaken der banden van het persoonlijk bewustzijn, gelijk Hadewych in
vervoering bezong:
Alle dinghe
Sijn mi te inghe!
Ic ben so wijt.

Ethisch nationalisme en destructief, immoreel chauvinisme enerzijds, en een meer
op de ganse mensheid gericht streven anderzijds, zij ontspringen, hoe verschillend
ook van inhoud, aan dezelfde bron: het gevoel van verantwoordelijke gebondenheid
aan een gemeenschap. Onderdrukking van nationale minderheden en de
wreedaardigste rassenhaat en broedertwist ontstaan aldus in dezelfde zielsregionen
van verantwoordelijkheidsbesef jegens een collectiviteit, welke ook instinctief en
blindelings een voorbijganger zijn leven doen wagen die een hem volkomen onbekend
kind naspringt om het uit het water te redden. Uit denzelfden psychischen grond
komen zowel de onbewuste, vernietigende, als de bewuste, opbouwende
gemeenschapsgevoelens. De dialectiek der ontwikkeling splitst ze beurtelings tot
zedeloos geweld en zedelijke kracht.
De mens is zijns broeders hoeder. Hetzij in het kleinste groepsverband, het gezin,
of in groter; of in het grootste: de mensheid. Van zijn sociaal
verantwoordelijkheidsgevoel is het object gemeenlijk wijder naarmate zijn
individualiteit verder ontwikkeld is: het individualisme verbreekt de nauwere banden
van zijn gemeenschapszin, welke daardoor echter veelal abstracter en vlakker wordt.
Maar zowel in klein als in groter verband kan dit gevoel zich heilloos, als een drift
der horden, manifesteren of heilzaam, als een rationeel, zedelijk verantwoord streven,
grondslag van elke zedeleer.
De mens is zijns broeders hoeder. Helaas ook wel, en al te vaak,
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op averechtse wijze. Men heeft gemeend dat de wetten der economie, door welke de
mensen in hun levensbelangen op elkander waren aangewezen, vanzelf allengs het
kleine groepsegoïsme zouden opheffen tot groter eenheidsbesef en samenwerking.
De verdwazing der wereld, waarin wij sedert den wereldoorlog leven, heeft ons wel
anders geleerd: sterker dan de elementairste economische belangen is de, nog meer
elementaire, kuddedrift. Alleen door zich redelijk op haar mogelijkheden te bezinnen
zal deze zich tot een scheppend gemeenschapsgevoel kunnen omzetten.
De mens is zijns broeders hoeder. Altijd en overal. Wie zich aan die
verantwoordelijkheid tracht te onttrekken, is ‘vervloekt van den aardbodem’. Kaïn's
vraag is de vraag waarmede tallozen, in dezen tijd van gruwelijk lijden en ellende
over de ganse wereld, hun geweten trachten te smoren. Op deze vraag, die een
uitvlucht is, volgt dit antwoord: ‘Wat hebt gij gedaan? daar is eene stem des bloeds
van uwen broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem’. (Gen. 4, 10).
In het stuk dat ik nog altijd als het belangrijkste van zijn oeuvre beschouw,
Nebeneinander (1923), toont ons Georg Kaiser den ondergang van een
lommerdhouder. Deze heeft een ongeopenden brief in den zak van een beleend pak
gevonden en van den inhoud kennis genomen. Een afscheidsbrief van den eigenaar
van het costuum aan een vriendin, die klaarblijkelijk geschreven heeft, zelfmoord te
zullen plegen ingeval ze geen antwoord kreeg. Zowel de belener, die een valsen naam
heeft opgegeven, als de vriendin, van wie alleen de voornaam op het adres niet
onleesbaar is geworden, zijn den lommerdhouder onbekend. Van nu af komt er in
diens leven een breuk. Onverschillig voor alles, wat hemzelf betreft, leeft hij nog
maar alleen voor wat hij als zijn hoogste en enige plicht beschouwt: het leven redden
van het onbekende meisje, wier lot door het toeval van een niet bestelden brief in
zijn hand is gelegd.
In koortsachtige haast begint hij zijn jachtigen tocht door de grote stad - een
onhandig, onopvallend, uiterlijk belachelijk mannetje - op zoek naar het meisje, dat
hij denkt van zelfmoord te kunnen afhouden door den voor haar bestemden brief.
Parallel met deze handeling zien wij telkens in twee andere reeksen van taferelen,
hoe het den eigenaar van het pak en hoe het zijn vroegere geliefde vergaat. De eerste
doet een ordinair geldhuwelijk; het meisje, dat een andere copie van den niet
verzonden
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brief heeft ontvangen, komt spoedig over haar verdriet heen en vindt vervulling in
een gelukkig huwelijk. Naar den maatstaf van de wereld en de nuttigheid komt
hierdoor de vergeefse agitatie van den door zijn brandend verantwoordelijkheidsgevoel
voortgedreven lommerdhouder in een nog belachelijker licht. Dit gevoel bewerkt
zijn algehelen ondergang. Sociaal, doordat hij uit zijn ambt gezet wordt, daar hij, om
in een nachtgelegenheid naar het meisje te kunnen zoeken, een hem in pand gegeven
avondtoilet gebruikt heeft. Psychologisch, doordat hij zich schuldig acht aan den
vermeenden zelfmoord van het meisje. Met zijn dochter gaat hij den dood in, terwijl
van de twee anderen de huwelijken worden gevierd.
Het probleem, dat dit stuk opwerpt, is dat van de individuele verantwoordelijkheid,
niet als beredeneerde ethiek maar als diep ingeschapen drang: een hartstocht welke
blind zijn weg gaat. En, als alle hartstocht, tragisch is, doordat hij niet met bereikbare
doelen rekent, doordat zijn offer nutteloos is, doordat hij op louter toeval afgaat, te
menselijk om te generaliseren of te abstraheren. Duizenden gaan onder zonder dat
men helpen kan, aldus zegt het stuk, maar de eenvoudige, zuivere mens doet naïvelijk
wat zijn hand te doen vindt. Zoals Bertolt Brecht in zijn ballade Von der
Kindesmörderin Marie Farrar zegt: ‘Denn alle Kreatur braucht Hilf von allen’. De
naïeven echter, met hun verantwoordelijkheidsgevoel, gaan geestelijk te gronde, de
verstandigen, die zich van anderen niets aantrekken, en wegschuilen achter Kaïn's
vraag, leven gelukkig.
De conclusie van Kaiser's stuk is pessimistisch. Deze tragiek echter is niet
troosteloos, daar zij een grootse verheerlijking bevat van de nobelste menselijke
aandrift: de mystiek van het heroïsche individuele verantwoordelijkheidsgevoel.
Het is echter fout, niet verder te gaan. Deze aandrift moet een aanvang zijn, geen
einde. Slechts waar zij, door de ratio geleid, bewust en constructief tot arbeid aan de
gemeenschap voert, zal zij de mensheid ten goede komen en zal Kaïn's vloek van
haar worden afgenomen.
Vrijdag den 25en November was het 60 jaar geleden dat Georg Kaiser te Magdeburg
geboren werd. Het is noodzakelijk en het is mogelijk, zich nu te bezinnen op deze
hoogst merkwaardige figuur, die, hoe men ook over hem moge denken, met hoofd
en schouders uitsteekt boven de andere toneelschrijvers van zijn
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generatie. Wat is er overgebleven van een Von Unruh, een Sternheim, een Toller?
Alleen Bertolt Brecht heeft zich weten te handhaven, maar diens ongetwijfeld
schitterende begaafdheid zal toch wellicht in de toekomst blijken meer aan een
bepaald tijdperk gebonden te zijn gebleven, daar zij regelrecht en overwegend met
dien tijd verband hield en eruit voortkwam.
Kaiser is (na den groten pionnier en voorganger Wedekind) de enige, die uit de
technische vernieuwingen, de verruiming der uitdrukkingsmiddelen van het
expressionnisme een meer blijvende verworvenheid voor het toneel van later tijden
heeft gemaakt. Hij heeft, ten opzichte van zijn eigen meer experimentele en excessieve
aanvangswerken, de ontwikkeling gevonden naar een vereenvoudiging en veredeling,
die de hevige en vurige ontdekkingen der jeugd niet verloochent, maar ze ophief en
opnam tot een harmonischer, klassieker verband, waarin zij tot blijvende verrijking
van de middelen der letterkundige taal en der dramatische uitdrukking meewerkten.
Een ongehoorde arbeidskracht heeft Kaiser aan een fantastisch eigenzinnig en
grillig leven gepaard. Hij is de man die, in een stations-wachtkamer een affiche van
Buenos Aires ziende, zonder iemand te waarschuwen op trein en boot stapt en daar
voor een tijd naar toe gaat. Deze plotselinge en grillige rondzwervingen welke, tot
de wereld in star nationalistische begrenzing gewrongen werd, herhaaldelijk
voorkwamen, verhinderden niet het ontstaan van een oeuvre van circa 45 drama's.
Van het begin tot het einde openbaarde zich daarin een zeldzaam meesterschap over
de taal, een hoogst oorspronkelijke vorm van versobering van den toneeldialoog,
waarin het demonisch temperament van den auteur, wien geen onderwerp te gewaagd
is, als het ware verstard wordt in het koude licht van zijn intellect, voor goed gefixeerd
in een schijnbaar levenloos maar ongemeen sterk sprekende, onnavolgbaar puntige,
schier mathematisch samenvattende formulering. Dat die samenvatting tot een
voornamelijk uit schranderen en zuiveren formuleerlust ontstanen dialoog, welke
door zijn hamerende kortheid bovendien aan een volkomen eigen rhythme uitdrukking
kon geven, in een even beknopte structuur van het dramatische beloop toch zo scherp
levende mensen, hartstochten, gestalten voor ons oog stelt, is het zeer eigene van
Kaiser's kunst.
Want men denke toch vooral niet, door den schijn misleid, dat Kaiser alleen maar
een intellectualist is, een verstandelijk mens. Zelfs de meest ‘bedachte’ motieven
van zijn drama's vin-
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den nog een volkomen overtuigende en uiterst suggestieve uitwerking. De fabel van
Kaiser's uitsluitend intellectualisme is mede verbreid door het over hem geschreven
pretentieuze, oppervlakkigeen onvoldoende boek van Bernhard Diebold, waarin
eigenlijk alleen een aardige vondst is de titel, waarin hij Kaiser een ‘Denkspieler’
noemt. Kenschetsend voor de vurigheid van Kaiser's persoonlijkheid is zijn uitroep
voor den rechter, in de na-oorlogsjaren, toen vijanden een civiel proces tegen hem
hadden aangespannen; ‘Tut dem Geist nicht weh, denn Geist ist schon eine unheilbare
Wunde’. Een dergelijke uiting verklaart, hoe bij Kaiser een vloeiende en overvloeiende
aandoening steeds in een harden en kouden, als uit marmer gehouwen speelstijlvorm
vastgelegd werd.
We kunnen onmogelijk bij Kaiser's talrijke toneelstukken afzonderlijk stilstaan. Bij
alle uitdrukkingskracht bevatten zij vele geschakeerde, diepe - en dan ook van het
‘oppervlak’ weggewiste - doordachtheden. Wellicht is eerst de bestudering van den
tekst in boekuitgave nodig, naast natuurlijk de vertoningen, om deze algeheel tot hun
recht te doen komen.
Na een tijd van fenomenalen roem, waarin Kaiser's werk in talrijke steden en
landen tegelijk vertoond werd, is hij, ten onrechte, van het repertoire verdwenen. In
het Derde Rijk zelf is hij niet, of zo goed als niet meer gespeeld. Men grijpe deze
omstandigheid aan, om zich te verdiepen in de lectuur van dit werk, waarvan het
beste gedeelte zijn onvergankelijke plaats in de letterkunde behouden zal. Men leze
Gas, Die Koralle, Die Bürger von Calais, Brandt im Opernhaus, Von Morgens bis
Mitternacht, Kolportage, Gilles und Jeanne, Oktobertag. Men leze vooral het
prachtige Nebeneinander, voor mij zijn schoonste toneelstuk, een van de grootste en
sterkste stukken van den modernen tijd. In dit werk sprak zich een man uit, die zich
als scheppend kunstenaar met scherpe denkkracht boven een ondergaanden tijd
verhief in de wereld der dramatische gestalte. De inspanning, nodig om deze
menselijke geesteshoogheid te handhaven heeft in den loop der jaren een innerlijke
vereenzaming ten gevolge, waaruit alleen werk, werk en nog eens werk hem redt.
Twee à drie toneelstukken per jaar worden zijn gewoon kwantum. Een wereld komt
samen in het brein van dezen man, die na zijn omzwervingen nog slechts aan de
schrijftafel leeft en in de practijk des levens zo weinig ijdel is, dat hij - waarschijnlijk
een uniek geval - nog nooit een première van een
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zijner stukken heeft bijgewoond. Het beelden der zuivere idee interesseert hem, maar
hij trekt zijn handen af van wat de theaters daar dan verder van maken.
Een tot gestalte gekomen ideeënrijkdom en vindingrijkheid worden door Kaiser
verrassend omgesmeed tot een nieuw ontdekt, rhythmisch, helder taalbeeld. Een
subtiel vertakte zielkunde krijgt, boven toevallige omstandigheden uit, de
overtuigingskracht van het onafwendbare. In de ontwikkeling van het omvangrijke
oeuvre ziet men allengs dat de aanvankelijke sociale tij dsproblemen teruggedrongen
worden door eeuwige wetmatigheden: leven, dood, liefde, waarheid en fictie. Niet
alleen naar den vorm maar ook naar den geest is aldus in Kaiser het expressionnisme
mettertijd tot zakelijkheid geëvolueerd.
Intussen is hij meester, geen slaaf van zijn techniek; kunst komt van kunnen, en
alleen de geestesdispositie bestemt den aard van Kaiser's productie. Der Gerettete
Alkibiades schrijft hij in twee dagen, aan Hölle, Weg, Erde werkt hij tien jaar. De
primaire doelmatigheid en nuttigheid van zijn ongesierden uitdrukkingsvorm maskeert
hij niet: zij werken mede aan den indruk van schoonheid. Daarom geen overbodig
woord, maar de hoogste concentratie; ‘gepraat’ wordt er weinig, een tijd spreekt zich
uit. Na Hebbel was in Duitsland voor het eerst in Kaiser een denker weer dramatisch
kunstenaar.
Toen kwam 1933. Het spreekt vanzelf, dat deze kerngezonde kunst in het nieuwe
Duitsland niet langer een voedingsbodem kon vinden. Door gezinsbanden langen
tijd aan zijn woonplaats gebonden, bewaarde Kaiser al dien tijd een ijzig en stoïcijns
zwijgen. Wie zal zeggen, welk leed dit voor dezen zo productieven mens betekende?
Men hoorde niets meer van hem. En de man, die in 1919 en 1920 uit zijn honoraria
550.000 goudmark ontving, werd vergeten. Maar hoe men over het dode zegeviert
heeft hijzelf in de slotwoorden van zijn roman Es ist genug gezegd: ‘Door midden
in het leven op te breken en zijn kostbaren schat voor het geschreeuw en rumoer te
redden en zich achter den stromenden tijd neder te zetten en herademend te spreken:
Het is genoeg’.
Georg Kaiser heeft Duitsland onlangs vrijwillig verlaten om er niet meer terug te
keren; en ineens bleek hij drie, vier stukken in portefeuille te hebben. Een daarvan,
Der Gärtner von Toulouse, heeft inmiddels in den Querido Verlag het licht gezien.
Technisch is het weer een meesterwerk: alle vijf bedrijven spe-
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len in de gereedschaps-bewaarplaats van een broeikas, en behalve een kleine bijfiguur
treden slechts drie personen op: de tuinman, zijn vrouw, en de bezitster van het
buitengoed, die in deze vrouw toevallig blijkt een gewezen slachtoffer van haar
verleden à la Mevrouw Warren terug te vinden. (Zo naverteld lijken Kaiser's gegevens
altijd ‘bedachter’ - en gewaagder - dan zij in zijn magistrale behandeling werkelijk
zijn). Er ontstaat nu een tragische driehoeksverhouding in den geest van Claudel's
L'Echange. Wanneer de tot een korten misstap verleide tuinknecht blijk geeft, dat
zijn vrouw zijn enige liefde is en dat hij een nieuw leven met haar wil beginnen nadat
ze zijn faux-pas heeft ontdekt, onthult de bewoonster van het buiten hem het verleden
van zijn vrouw en dreigt, dit ook in het stadje bekend te zullen maken, tenzij hij zijn
echtgenote verstoot. De tuinder vermoordt nu zijn meesteres - maar ook zijn vrouw
is thans voor hem, den wijze die de ziel der planten aanvoelt, een ontwortelde.
Raadselachtig, als een noodlotstragedie, tegelijk wreed en bevredigend, is dan het
slot: de tuinman overtuigt zijn vrouw, dat zij de schuld aan den moord op zich moet
nemen. Als Candide zal hij voortaan slechts leven om zijn tuin te cultiveren. Hij
volgt in deze zinnebeeldige oplossing de wijsgerige gestemdheid van Vergilius'
Bucolica II 196-200, waar men leest, dat slechts menselijke aandacht en arbeid behoedt
voor den achteruitgang en ondergang, welke in de aan zichzelf overgelaten natuur
liggen. De zorg voor zijn planten, die tegen het opkomend onweer geschut moeten
worden, is het enige dat, na den moord, zijn houding bepaalt. Individuele
verantwoordelijkheid.
Typisch Kaiser is de volkomen onnadrukkelijke en onopzettelijke symboliek in
details, zozeer natuurlijk en organisch in den dialoog ontstaande, dat zij slechts bij
langzame en nauwgezette lezing tot het besef doordringt. Ik kan hiervan geen
voorbeelden aanhalen, maar wil toch verwijzen naar de bewijsplaatsen, om zodoende
belangstellende lezers in de gelegenheid te stellen, aan deze merkwaardige en treffende
bijzonderheid voldoende aandacht te besteden: Blz. 13, regel 2 en 3; blz. 16, regel
1; blz. 18, regel 2 en 3; blz. 37, regel 9 en 8 v.o.; blz. 45, van regel 20 tot onderaan.
1938
Georg Kaiser, Nebeneinander, Volksstück 1923 in fünf Akten. Potsdan, Gustav
Kiepenheuer Verlag
Georg Kaiser, Der Gärtner von Toulouse, Schauspiel in fünf Akten. Amsterdam,
Querido Verlag, 1938

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

384

Ontwortelde jeugd
Meer door geestkracht dan door fijnheid van geest onderscheidt zich deze generatie
van de vorige. Critisch vermogen heeft plaats gemaakt voor strijdvaardigheid. De
levensomstandigheden van het vorige geslacht lieten meer tijd en lust tot de
onbaatzuchtige overspiegelingen des levens, die voorwaarde tot cultuur is. De grotere
onlust en spanning in het levensgevoel der hierop volgende jeugd hebben de
beschouwende persoonlijkheid opgelost in den primitief handelenden mens.
De sociale orde en rechtszekerheid zijn, vergeleken met die van voor den
wereldoorlog, zozeer verminderd, dat zij die thans opgroeien, zich de wereld
nauwelijks meer zo kunnen voorstellen als de ouderen haar in hun jeugd zagen. Die
ouderen werden niet voortdurend in die mate bedreigd door oorlogsgevaar en de
politieke en economische onrust. Deze hadden tot gevolg, dat van het geslacht, dat
in '14 nog ongevormd was, het streven naar zelfbeveiliging de voornaamste drijfveer
werd. Zoveel aandacht, vastbeslotenheid en initiatief vergen de maatschappelijke
veranderingen, met haar dreigende gevaren, van de jongelieden van heden, dat voor
het erkennen der betekenis van wetenschap en kunst geen bezinning meer overblijft,
noch tijd voor hun beoefening.
Het is vooral in haar houding ten opzichte van geestelijke tucht en vrijheid, dat de
opgroeiende van de volwassen generatie verschilt. Wie de bestaande maatschappelijke
orde onafscheidelijk acht van een zekere mate van vrijheid, in democratischen zin,
ziet de begrippen discipline en omwenteling - de ‘ordening’ van rechts of links - al
te vaak vereenzelvigen. Hier moet echter duidelijk onderscheiden worden daar, gelijk
zo vaak, het taalgebruik-zelf aanleiding geeft tot verwarring. Tot geestelijke tucht
in wetenschappelijken zin is een betrekkelijk verregaande maatschappelijke, d.i.
persoonlijke vrijheid voorwaarde, daar de sociale, antidemocratische ordening de
geesten wegtrekt van objectief onderzoek, om ze op de eisen van den wil en de
nuttigheid te richten. Een soort van geestelijke ‘weerbaarheid’, in strijd met het wezen
van alle ware beschaving. Vandaar, dat wij leven in het tijdperk der opkomende
schijncultuur. Met het verloren-gaan der belangstelling voor een waarachtigheid en
waarheid onafhankelijk van haar nuttige of schadelijke werking, zijn ook een
schijnkunst en een schijnwetenschap ontstaan. Hier ligt de kloof, die onoverbrugbaar
is, en niet begrip

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

385
maar wel verzoening tussen de generaties uitsluit.
De stralendste verovering der beschavingsgeschiedenis, de idealistische wijsbegeerte
der vorige eeuw, heft een deel van den menselijken geest uit boven elk belanghebbend
partijschap. Zulk een opvatting is de doodsvijand van de neigingen der jongeren in
de hedendaagse civilisatie. Wie door den dit tijdvak kenmerkenden angst vóór alles
gedreven naar veilige zelfverzekerdheid, alleen kan of wil denken als deel ener
collectiviteit en met deze in de maat, heeft het eigenlijke denken opgegeven. Maar
deze toestand drukt juist nauwkeurig de nieuwe conceptie van de vrijheid uit, zoals
die bij de jongeren leeft.
Vrijheid en cultuur echter zijn resultaat, geen voorloper van een samenleving, en
in tijden van ingrijpende maatschappelijke hervorming is de evenwichtige
beschouwelijkheid, waaruit zij opbloeien, vervangen door alles-beheersende
wilsspanningen. Sparta moge een machtige staatsmoraal bezeten hebben, naast Athene
heeft het niets bijgedragen tot de geschiedenis van den menselijken geest.
Maatschappelijke energie sluit geestelijke energie niet uit, maar wel wanneer zij
primair is en zozeer de hele persoonlijkheid opeist als noodgedwongen bij de jeugd
van nu het geval is. Waar en moreel is voor haar, wat nuttig voor haar is; persoonlijke
waardigheid staat achter bij groepsbelang. Vrijheid en geestesleven zijn voor haar
begrippen, die alleen nog maar den naam gemeen hebben met wat de voorafgaande
generatie daaronder verstond.
In de zienswijze der jongeren schoten de onafhankelijke denkers, die weleer een
meer gestabiliseerde maatschappij opleverde, tekort omdat zij zich niet in dienst der
sociale vernieuwing stelden. De denkers echter van hun eigen jaren, die dit wel deden,
zijn door dit feit alleen reeds geen denkers meer. Denken dient niets; het dient tot
iets, in zijn toepassingen. De jongeren toetsen niet denken aan waarheid maar doctrine
aan strijdvaardigheid. Wie elk denkstelsel beoordeelt naar den eis, dat het een
dynamische en ‘gevaarlijke’ levenswijze weerspiegelt, kan Spinoza wel op den
mesthoop gooien. Maar hij heeft geen idee van den moed, nodig om de gevaarlijkste
en eenzaamste toppen van den mensengeest te beklimmen, en zonder duizelen in
Pascal's gapenden afgrond te blikken.
Het zoeken naar blijvende geesteswetten en algemene gezichtspunten is
onverenigbaar met de doeleinden ener jeugd, welke
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slechts duidelijk-beperkte belangen op het oog heeft. Wie de illusie heeft, een nieuwe
wereld op louter pragmatisme en opportunisme te gronden, kent geen scrupules
tegenover abstracte begrippen als recht, waarheid, en dergelijk oud roest. De
vijandigheid der nieuwe generatie tegenover de verworvenheden der oude is
begrijpelijk: zij is uit een verscheurde wereld geboren. Wat zij aan positiefs, voor
deze afwijzing, biedt, is evenwel alleen maar een terugval naar primitieve stadia der
mensheidsontwikkeling, naar de gemeenplaats van het dynamisch vitalisme, en naar
een zelfverzekerdheid, welke onzekerheid is die zichzelf wegdrong in geestelijke
community-singing. De verheerlijking van gewelddadigheid om zichzelfs wil vloeit
hier uit voort: een schijn alweer, ditmaal van mannelijkheid - welke echter geen stand
houdt tenzij gedragen door het aanhankelijke groepsgevoel van de anderen. De
paradox van den flinken man die, door een massasuggestie dronken, met den stroom
meedrijft. Dit is generaliseren: gelukkig zijn er bij de tegenwoordige jeugd ook wel
andere elementen. Maar karakteristiek is de geschetste mentaliteit wel degelijk voor
haar algemeen beeld.
Wie - gelijk de totalitaire stelsels en richtingen doen - de jeugd als een aparte
mensensoort beschouwt, haar moeilijkheden voorgeeft op te lossen, haar vleit en
zich op haar beroept, kan zich wellicht op haar door geestelijke atrophie gestaalde
spieren verlaten. Maar hij berokkent die zelfde jeugd tevens onherstelbare schade.
Jongelui zijn geen afzonderlijk soort mensen: het zijn mensen, jonge mensen. Belet
hun zelfstandig hun weg te vinden door hen met pasklare denkbeelden vol te gieten,
en ge ontneemt hun elke ontwikkelingsmogelijkheid. Deze misdaad wordt op grote
schaal aan de tegenwoordige jeugd voltrokken; daarom is het de vraag, of zij ooit
volwassen zal worden.
Deze jeugd, die niets te vergeten had, heeft niets geleerd. De zekerheid, gelijk te
hebben (die onwetenschappelijke vrees voor twijfel), de angst, dupe te worden,
hebben haar na de ellende van den wereldoorlog, waaraan zij geen schuld had, aan
den rand gebracht van een nieuwen wereldoorlog, waaraan zij wel schuld zou hebben.
Sport en techniek, twee machtige factoren van het moderne leven - wat zijn zij in
haar handen geworden? Een voorwendsel tot denkluiheid, een teken van vervlakking,
een surrogaat voor moraal.
Het is niet zo - gelijk wel eens gedacht wordt - dat de geestesgesteldheid der
tegenwoordige jeugd een reactie is tegen de dwalingen der ouderen, die haar aan
haar lot overlaten. Integen-
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deel: vrij in haar eigen ontwikkelingsmogelijkheden gelaten wordt zij uiteraard slechts
door die ‘ouderwetse’ ouderen, die nog in vrijheid geloven. Voor het overige staat
zij bloot aan de geraffineerde propaganda van die andere ouderen, die haar aan hun
eigen moraalpolitieke, etatistische oogmerken dienstbaar willen maken, en naar hun
eigen beeld vormen. Haar mentaliteit is dus geen spontane reactie, maar gevolg van
het feit dat een deel der ouderen haar als wapen en levensverzekering tegen een ander
deel wil misbruiken. Slechts haar verbazingwekkend en ontstellend gemis aan
zelfcritiek (psychologie immers acht zij minderwaardig) kon dit mogelijk maken.
Zeker, min of meer ontwricht is de jongste generatie in alle tijden geweest. Dat is
slechts natuurlijk: zij moet zichzelf, eigen vastheid en richting nog vinden. Ontwricht
is echter nog iets anders dan ontworteld. Na de evenwicht-zoekende schommelingen
der puberteit hervonden de vorige geslachten steeds een zeker zwaartepunt in de
culturele traditie der West-Europese beschaving. Deze organische zelfgenezing heeft
afgedaan: losgerukt van een eeuwenlang ononderbroken geestesleven dobbert de
ontwortelde jeugd van thans weerloos op de golven van stromingen, waarvan zij den
ondergrond niet kent, en welke dreigen de samenleving tot barbarij te voeren.
Deze samenleving laat zeer veel te wensen over. Wij leven in een tijd van overgang,
en men moet blind zijn om haar fouten niet te zien. Een andere vraag is echter of de
aard van het opgroeiend geslacht ons niet een nog veel ergere toekomst bereidt, welke
ons van den wal in de sloot helpt. Het heeft elk houvast verloren; de verslapping van
het gezinsleven is daarvan geen oorzaak maar symptoom. De hemel beware het echter
voor de spheer, waarin het een toevlucht zoekt: die van leeghoofdig gebral, holle
leuzen, vage noties, ondoorvoelde pathetiek en agressieve zelfoverschatting. Een
spheer van schijn, die aan het werkelijke leven voorbijgaat en zich op den duur op
haar dragers wreken zal.
Laten wij ophouden ons met sentimentele voorstellingen omtrent de jeugd te
voeden. Laten wij ons harden tegen de reeds door de groeiende geesteloosheid
onherstelbaar aangestoken jeugd. Laten wij de hier buiten vallende jongste generatie
een kans geven zichzelf te worden, door haar te beschermen tegen het physieke en
ideologische ingrijpen van belanghebbenden. Laat ons bedenken dat de strijd tussen
de generaties een natuur-
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lijke en gezonde strijd is, welke een opgroeiend geslacht niet belemmert, maar staalt
en tot zichzelf doet komen.
Het moet uit zijn met het leeftijds-snobisme. Jeugd heeft geen behoefte aan
tranenrijke koestering maar aan critiek, zelfbezinning en geestelijke groeiruimte.
Jeugd is geen argument. Toch zullen de jonge lieden, die mij lezen, liever dan zich
tot enig zelfonderzoek te zetten, mijn aanmerkingen afdoen met het argument, dat
wie zo weinig hun dierbare onaantastbaarheid ontziet, wie hen zo weinig bejubelt,
een oude pa is. Het zij zo. Ik vind het maar nare jongens...
1938

Een nobel abuis
De toekenning van den Nobelprijs voor litteratuur aan Pearl Buck doet de vraag
rijzen naar de waarde van een periodieke bekroning, die herhaaldelijk van onzuivere,
want andere dan de hoogste litteraire maatstaven blijkt uit te gaan. Dat met tal van
nevenmotieven, gelijk b.v. de overweging dat nu weer eens een bepaalde nationaliteit
aan de beurt moet komen, rekening wordt gehouden, is bekend genoeg, en daarmede
wijkt men dus reeds ernstig af van de enige vraag, welke gesteld zou moeten worden:
wie is op een bepaald tijdstip de beste auteur.
Erger is, dat deze vraag als zodanig eigenlijk in het geheel niet aan de orde komt.
Zeker, een aantal zeer voortreffelijke schrijvers - ik hoef als voorbeeld slechts Thomas
Mann te noemen - heeft den prijs toegekend gekregen. Maar dat was dan, omdat hun
voortreffelijkheid toevallig gepaard ging met die andere eigenschappen, welke voor
de keuze der Zweedse Academie blijkbaar steeds meer gewicht in de schaal gaan
leggen. Ik bedoel populariteit, grote verstaanbaarheid, aanhang bij een zeer uitgebreid
publiek e.d. Op zich zelf zijn dit zeker geen verwerpelijke kwaliteiten, maar zij
veronderstellen toch een zekere conventioneelheid van denken, voelen, en
uitdrukkingswijze, en sluiten vrijwel pionnieren des geestes uit, gelijk op ander
gebied voor den Nobelprijs voor natuurkunde worden aangewezen. Het is in dit
verband voldoende, aan de bekroning van Sigrid Undset en Grazia Deledda te
herinneren.
De toekenning van den prijs aan Pearl Buck sluit zich daarbij aan en heeft dan ook
een storm van protesten ontketend. Niet,
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dat men op zichzelf iets tegen deze verdienstelijke auteur heeft. Zij heeft enkele
belangwekkende en zeer menselijke romans geschreven, waarvan The Good Earth
litterair het meest geprezen verdient te worden en haar faam gevestigd heeft.. Ook
Exile is een uitnemend geschrift. Het is bovendien wellicht de bedoeling geweest,
met deze bekroning de aandacht te vestigen op een figuur, die met haar oeuvre
belangrijk werk heeft verricht door beter begrip te wekken voor China en de Chinezen,
een land en een volk welke in dezen tijd aan de bitterste beproevingen zijn
blootgesteld. Dat zou dan een humanitaire bijgedachte zijn geweest, in plaats van
een litterair hoofdmotief. Overigens kan het laatste boek van de schrijfster, This
proud heart, alleen maar onecht, onwaarachtig en slecht worden genoemd.
Maar dit alles betreft niet de kern van deze aangelegenheid. Die is, onafwijsbaar, dit:
De materieel hoogste litteratuurprijs ter wereld, en waaraan in het algemeen
misschien het grootste gezag wordt toegekend, ware in elk geval, indien, gelijk het
behoort, van een zuiver letterkundig criterium ware uitgegaan, veel eerder aan een
Wells, Malraux, Dreiser, Arnold Zweig, Dos Passos, Van Schendel, Feuchtwanger,
Green, Romains, Gide, Virginia Woolf toegekomen, om nu maar losweg de eerste
namen te noemen die mij invallen. Zij ware, vóór alles en allen, nu eens eindelijk
toegekomen aan Paul Valéry, die de grootste dichter niet alleen van zijn land maar
van zijn tijd is, een schrijver gelijk er slechts enkelen in een eeuw voorkomen.
Men vraagt zich dan ook af, welke waarde er nog te hechten is aan een Nobelprijs,
die met voorbijgaan van de werkelijk grootsten - en den werkelijk grootste - wordt
gegeven aan een schrijfster die o, stellig, verdienstelijke, onderhoudende en hier en
daar zelfs zeer knappe, bovendien steeds sympathieke romans heeft geschreven, maar
toch nooit tot de onsterfelijke namen der wereldlitteratuur gerekend zal kunnen
worden. Waar moet het heen, als de Zweedse Academie in toenemende mate het
baanbrekend genie, den nog niet erkenden pionnier der beschaving, den eenzamen
grootsen, voor de eeuwigheid werkenden dichter gaat verwaarlozen om ‘best sellers’
te huldigen, vriendelijke lectuur voor het grote publiek, rijk begaafde talenten stellig,
maar zonder eigenlijke oorspronkelijkheid?
Aan het hoge en bewonderenswaardige idealisme van de innemende figuur Pearl
Buck is met deze laatste bekroning recht ge-
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daan. Maar deze letterkundige prijs heeft, litterair gezien, zijn hoogste taak
verwaarloosd. En de Schoonheid is weer eens tot de Assepoes gemaakt, die ongekend
en vergeten in haar hoekje blijft zitten en het gelaat omhuift.
1938

Recept voor wereldwijsheid
Maurice Roelants kan men het best een classicistisch gerichten geest noemen, niet
zozeer wat zijn studie of lectuur betreft, dan wel met het oog op zijn aangeboren
maatgevoel en evenwicht. Hij was van huis uit een soort van versoberd en dus modern
renaissancist in zijn op aardse, omlijnde, positieve zichtbaarheid gericht vormstreven.
Tot kleiner afmeting en draagkracht, groter intimiteit, ongetourmenteerder epicurisme,
helderder en veel eenvoudiger saamgevatte beeldtaal was bij hem van den aanvang
de schrijftrant verstild van Karel van de Woestijne, uit wiens school hij kan worden
geacht te komen, evenals zijn drie makkers uit de groep van ‘'t Fonteintje’ (zie: Een
dichter van 't Fonteintje, blz. 216 van dit Deel).
Gelijk zovelen van de hedendaagse Nederlands schrijvende prozaïsten was Roelants
als dichter aangevangen. In zijn zucht naar tot vorm gedwongen, luchtig, sierlijk en
maatrijk verpuurde expressie van een gezonde zinnelijkheid, welke vrij bleef van de
zware, verscheurde, daimonische gevoelsverdwalingen van zijn groten voorganger,
beleed Roelants, gelijk zijn bentgenoten, een soort van elegant heidense
levensaanvaarding, waarin smaak, zin voor het juiste midden, afkeer van uitersten
en blijmoedige of speels droefgeestige gelijkmatigheid samenkwamen. Overal bleef
een fijne en scherpe intelligentie richtend meester boven de duistere diepten en
ontzettingen van leven en dood.
Deze intelligentie is voor den lateren romancier Roelants kenschetsend gebleven.
Dit moet vooral niet zo worden opgevat dat zijn werk cerebraal zou zijn. Integendeel:
hij is in de eerste plaats een gevoelige; maar nooit verliezen zijn sentimenten het hun
door een zuivere redelijkheid opgelegde toezicht. Er is in Roelants geen tweespalt:
zijn gevoel is in redelijkheid gedrenkt, zijn redelijkheid altijd gevoelig. Het was reeds
in zijn verzen op te merken, dat zulk een harmonie zich in een ingetogen samenspel
van rangschikkingen en indelingen uitte, hetwelk decora-
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tief genaamd zou kunnen worden bijaldien de ‘compositie’ er een wezenlijk en levend
element in was. Nog sterker is dat het geval in de sierlijke romans van dezen schrijver,
van welke dientengevolge een grote bekoring uitgaat. Zonder dieper te willen peilen
dan te verdragen is voor een met vredig en zelfs vroom scepticisme gedrenkt gevoel,
sociaal, vernuftig en levensaanvaardend, en zich verwerend tegen de stortbuien van
het irrationele, overfelle of decadente, spreekt er zich ongestoord een genietende en
zielkundig scherp opmerkende geest in uit, tegelijk met een hartelijk gemoed, en
betoomd door een Frans aandoend stijlgevoel. Komen en Gaan blijft zijn
meesterproeve op dit gebied, maar ook zijn volgende roman, Het Leven Dat Wij
Droomden, heeft de bijzondere kwaliteiten, die bijna lyrische en toch beredeneerde
schranderheid, welke de figuur van Maurice Roelants zo aantrekkelijk maken.
Compositie heb ik daarbij reeds hierboven een machtigen factor genoemd. Ook
in Alles Komt Terecht, speelt zij een rol van betekenis. Het eerste gedeelte immers
bevat de gedenkschriften van Bert de Corte, het tweede als tegenhanger die van zijn
vriend Willem Ottevaere. De uit deze werkwijze resulterende, voor Roelants typische
ironie ontstaat uit het feit dat deze laatste den lezer inlichten omtrent de wanen,
illusies en misvattingen, waaraan in de eerste met betrekking tot De Corte zelf, zijn
vrouw, zijn huwelijk uiting wordt gegeven. Een zekere Jules Rapallo, een ‘brasseur
d'affaires’ op grote schaal, in welke uitnemend getekende geslaagde figuur men een
bekenden internationalen, onlangs in België gestorven zwendelaar geëvoceerd vindt,
wordt gewond bij een aanslag, welken Bert's vrouw op zijn - Jules' - leven pleegt.
Maar de hierdoor ontstane bevrijding van zijn zelfgevoel heeft Bert niet aan Hélène's
toegewijde heldhaftigheid te danken, gelijk hij in zijn verblinding meent. Zij wreekte
zich slechts, - zo blijkt ons in het tweede deel, het geschrift van zijn vriend - over
een vluchtig en onbevredigend avontuur met den financier, ondernomen uit
balsturigheid, wijl zij van Willem Ottevaere te weinig toenadering had ontvangen
om aan de leegte van haar huwelijk te ontkomen. De zelfde personen, dezelfde
gebeurtenissen, gans anders gezien en belicht door twee verschillende mensen ziedaar het eenvoudig en toch vernuftig procédé, door Roelants toegepast. Alles Komt
Terecht had daarom ook kunnen heten: Van de betrekkelijkheid der menselijke
standpunten.
Dat niet, op naturalistische wijze, getracht is, twee ook maar
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enigszins verschillende schrijfstijlen voor de twee fictieve mémoire-auteurs te
produceren, mag nauwelijks als een bezwaar van importantie gelden in een werk,
waarin maar een gevoelig spel werd opgezet van geest en hart, half wijsgerig en half
fantastisch, met veel levenservaring, en rijpe kennis van het vrouwehart en van de
altijd eendere, ontoereikende mannelijke reacties op hetzelve.
Evenmin stoort het, dat bij alle juistheid van Roelants' psychologisch inzicht toch
een zekere vaagheid aan deze personen blijft kleven, een vaagheid voortgekomen
uit des schrijvers neiging om in zijn personen afgeronde gestalten te scheppen niet
door synthetische visie, maar door een zekeren knap schematiserenden, koel op de
wijze der Franse moralisten ontledenden trant van opvatting. Met hoeveel
gemakkelijkheid en natuurlijkheid van inzicht geeft niet de steeds moedig en ook
tegenover de ernstigste overwegingen en gevoelsverwikkelingen sympathiek opgewekt
glimlachende schrijver hier het beeld van zijn levenshouding: een eeuwige illusie,
die onuitroeibaar ingeschapen is, en tegelijk een eeuwige desillusie, die nooit wordt
geafficheerd, maar die zich verraadt in een enkel stil woord, een lichte ironie, soms
even een voorgewende luchthartigheid, een even trekken der mondhoeken.De
bovengenoemde vaagheid der mensenkarakters spreekt dan eigenlijk, ondanks
Roelants' Latijnse klaarheid van expressie, wel vanzelf. Niets immers wordt ten einde
uitgeschreven; alles wordt slechts beschroomd en teder en bovenal met onfeilbaren
goeden smaak aangeduid, omflitst, zonder nadruk en als in het voorbijgaan. Illusie,
desillusie - Maurice Roelants balanceert gracielijk en vaardig tussen deze beide, de
storende duizeling werend welke een blik in den afgrond ter weerszij zou kunnen
teweegbrengen.
Hij vindt het dichterlijk gevoelige en soepel vloeiende proza, waarin hij deze
houding niet zonder raffinement uitdrukt en tegelijk camoufleert. Hij is als kunstenaar
een intimist: zijn intimiteit is, dat men zijn glimlach goed moet kennen om denzelven
te herkennen. Een bij alle schier society-achtige ingetoomdheid toch in den grond
zeer romantische houding: ‘Ik doe wat ik kan’, laat hij zijn Willem neerschrijven.
‘Ik glimlach. Het gevoel van onze dwalingen en onze ellende is soms scherp in dien
glimlach aanwezig’. De voor den burger onbegrijpelijke levenskunstenaar die zo
wijs is zich als burger te vermommen. Maar ook: ‘Laat mij den verrukten staat van
den toeschouwer, den knaap, die tusschen allen stoeit, van den kwajongen, die niet
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uitgelachen geraakt, al houdt hij zijn hart soms bleek van aandoening vast...’
Twee aspecten van één geestesgesteldheid. Het voorschrift, zich niet druk te maken,
kan aan de Stoa of ook aan Epicurus zijn ontleend - in beide gevallen is de conclusie:
‘Alles komt terecht’.
1938
Maurice Roelants, Alles komt terecht. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1937

De suggestie der dagbladen
Het publiek ontleent zijn denkbeelden en oordelen voornamelijk aan wat het in de
kranten leest. De z.g. publieke mening is de mening van millioenen individuen. Voor
zover zij hun denkbeelden aan de verschillende dagbladen ontlenen, staan zij allen
aan dienzelfden invloed dier verschillende dagbladen bloot. Het gaat er maar om,
hoe zij die suggestie verwerken. Persoonlijke aanleg, opvoeding en milieu geven
daarbij den doorslag. Hier ligt een taak van voorlichting voor de scholen, de
volksuniversiteiten en zelfs de universiteiten. Het critisch lezen van een krant vereist
systematische opleiding.
De suggestie der kranten komt met talloze middelen tot stand. Wat zij niet geven,
is daarbij van evengroot belang als wat zij geven. Voorts gaat het er niet alleen om
wat zij brengen, maar waarom zij het doen. Niet alleen op het bericht komt het dus
aan, maar waar (op welke plaats), hoe (met welken opmaak), wanneer (op welk
tijdstip) zij het geven. Neem gerust aan dat er een belangrijke, en niet alleen technische
reden voor is, dat hetzelfde bericht in de ene krant onverkort verschijnt met een grote
kop over drie kolom, spatiëringen, vette letters, inspringingen, op de eerste pagina,
terwijl het in de andere krant onderaan pagina 16 wordt weggestopt en op zijn minst
een editie later wordt gegeven. Ook zoiets voor den gewonen lezer schijnbaar
onbelangrijks als de enkele bronvermelding reeds, kan de uitwerking van een bericht
in de hoogste mate verzwakken of versterken. Dat is b.v. het geval als het van een
officieus persbureau afkomstig is, dat dus geacht kan worden, de zienswijze van een
regering weer te geven.
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De leugenkoppen der sensatiepers, door alle meer dan geheelonintelligente lezers
doorzien, hebben niet zoveel minder invloed dan de vergissingen-te-goeder trouw
der fatsoenlijke bladen. Want zij bestrijken een veel groter en weerlozer publiek. De
eenvoudige, goedgelovende, de ‘spraakmakende’ gemeente. De (nog steeds 1939)
domme massa, die (ondanks alle leiders) de geschiedenis maakt (op den duur), en
draagster is van fluistercampagnes en straat-acties.
Zonder de advertentiekolommen, zoals ze in vroeger tijden waren zouden in de
volksbuurten der grote steden en in de provincie de kwakzalverij en het gebruik van
kwakzalversmiddelen nooit zulke monsterachtige afmetingen hebben aangenomen.
Maar hoe dan te denken over de geestelijke kwakzalverij in de tekstkolommen? Dit
laatste geldt natuurlijk niet voor de honorabele kranten, maar ook zij ontkomen niet
aan het ongewild verspreiden van de verkeerde suggesties, die het bedrijf nu eenmaal
soms meebrengt. De minder conscientieus geredigeerde bladen, die zich van hun
verantwoording minder bewust zijn, en meer hun belang dan hun roeping dienen,
richten echter veel kwaad aan. Men denke slechts aan de vooraanstaande ‘grote’,
soms duurbetaalde correspondenten en redacteuren, die daar hun bestaan moeten
rechtvaardigen door af en toe een ‘hit’, een treffend en exclusief bericht... juist of
niet. Of aan den kleinen verslaggever, die zijn moeilijke en weinig benijdenswaardige
positie moet handhaven door een bedenkelijk bericht over te nemen... omdat nu
eenmaal een ander, concurrerend blad dit ook geeft.
Zo zijn er meer euvels. Het wekelijks ontdekken van geniale films en geniale
boeken doet hem, die de tegenwoordige macht der adverteerders kent, glimlachen
of tandenknarsen, al naar gelang zijn temperament. Dat is bij een zeker deel der pers
een zeer veelvuldig voorkomende misstand. Maar ik beweer dat ook fatsoenlijke
dagbladen (en die zijn er gelukkig, vooral in ons land) nog de verwerpelijkste kitsch
en middelmaat op dit gebied ontzien, en ze aan de nuttige en opvoedende critiek
onttrekken door er ‘neutrale’ praatjes over te geven.
Suggestie der massa dus, cultureel en politiek. En er is geen groter gevaar voor
de democratie en de ‘geestelijke weerbaarheid’ dan een, met 20 jaar geleden
vergeleken, verslapte, vercommercialiseerde pers, die uit baatzucht en angst de
regering, de financiële belangen en de conventie spaart.
Wat is dan eigenlijk die conventie? Zij bestaat uit een onbewust,
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bij stilzwijgende overeenkomst massaal aangenomen gewoonte in denken en voelen.
Die gewoonte reageert op bepaalde feiten, verschijnselen en situaties met steeds
dezelfde, daaraan beantwoordende, onveranderlijk vastgestelde gedachten en
gevoelens Het is gevaarlijk voor den enkeling, daar met een oorspronkelijk, critisch
en zelfstandig denk- en gemoedsleven tegenover te staan. Stellig is een zekere mate
van conventie aan elke gemeenschap verbonden, maar wil deze niet toekomstloos
ten onder gaan, dan worden ook in haar geregeld de verstarde, dode conventies
uitgebannen, zodat slechts een levende traditie blijft. Tenzij de democratie zich erop
richt en erin slaagt, haar aanhangers zoveel mogelijk tot die zelfstandigheid tegenover
de dode conventie op te voeden (en dat is mogelijk) heeft zij haar roeping gemist en
is verloren.
Kan de pers daarbij helpen? Zij is in ons land, den hemel zij dank, nog in hoge
mate onafhankelijk. Maar zij is een dommekracht, een instrument dat ten goede en
ten kwade kan werken. Zij is (o.a. door haar vermogen tot herhaling) machtiger dan
film of radio. Doch haar onafhankelijkheid is betrekkelijk. Een voorbeeld: niets in
de organisatie der dagbladen is na en door den wereldoorlog zo grondig veranderd
als hun betrekkingen tot de regeringen hunner landen. De mogelijkheid tot zelfstandige
critiek is daarbij stellig in meerdere of mindere mate beperkt. Een ander punt zijn de
buitenlandse correspondenten. Die van onze beste dagbladen staan op hoog peil.
Maar voor zover zij in totalitaire landen werken kunnen zij, op straffe van uitwijzing,
hun nieuws en hun oordeel, indien beide oorspronkelijk en onafhankelijk zijn, slechts
‘tussen de regels’ geven. Hun mogelijkheden in dit opzicht zijn groot. Een kleine en
schijnbaar nietige weglating of invoeging van een bericht kan suggestiever zijn dan
de grootst opgemaakte kop en onderkoppen, een handige zinswending veelzeggender
dan een heel artikel. Maar het betreft hier een soort geheimtaal, alleen verstaanbaar
voor den goeden lezer. En hoeveel van deze goede lezers zijn er?
Dan is er voorts de invloed der partijpolitiek, al is die ten onzent althans financieel
meestal niet groot. Vooral echter ten aanzien van een groot deel der geraffineerde
buitenlandse z.g. culturele propaganda zijn de meeste, ook goede en fatsoenlijke
dagbladen, vrijwel critiekloos, tengevolge van ondeskundigheid op dit zo speciale
gebied.
Wanneer in een bepaalde publicatie door een persagentschap

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

396
of een courant eigenlijk een handelsbelang wordt voorgestaan, dan is het effect nihil,
als deze opzet inplaats verborgen, met zoveel woorden uitgesproken wordt. Het is
daarom in zo'n geval nodig, door A te zeggen, B te doen beseffen. Zo ontstaat de
primitiefste en tevens klassiekste vorm van suggestie. Tot het weerstandsvermogen
nu tegen zulk een suggestie, maar dan op politiek gebied, behoort de regering, behoort
de democratie, behoort de pers zelf, voor zover ze haar plicht en taak verstaat, op te
voeden.
Direct of indirect kan de suggestie der kranten werken. Regelrecht schadelijk is
zij bij het grootste deel der minder achtenswaardige pers. Bij de beste bladen is zij
alleen maar indirect schadelijk doordat ze, zelfs ongewild, de dode conventie versterkt.
Zij moet dat wel doen krachtens haar aard, op straffe van anders haar greep op de
massa te verliezen. Deze versterking der conventie kweekt onzelfstandige gevoelen denkgewoonten aan, die de vooruitgang en de geestelijke ontwikkeling
tegenhouden. Een waarlijk superieure journalistiek echter - en dan uiteraard slechts
bij individuele personen en niet bij dagbladbedrijven - richt zich in zover tegen
zichzelf, dat zij steeds medehelpt die conventie, welke ook haar inhaerent is, te
doorbreken.
Oorlog of vrede, schrikbewind of vrijheid - zij zullen bovenal afhangen van dit
vermogen, de suggestie der dagbladen aan eigen, persoonlijk, zelfstandig, critisch
oordeel te toetsen. Is het te optimistisch, een streven tot opvoeding in die richting
voor ons volk nog mogelijk te achten?
Er is geen reden tot pessimisme, wanneer men bedenkt, dat op de lange baan
waarheid nog altijd de beste propagandamethode is gebleken. Maar conventie en
denktraagheid blijven van de genoemde suggestie de grote paladijnen (met als
wegbereider moedeloosheid, door de sociaal-economische crisis veroorzaakt). En
mochten zij overwinnen, dan overwinnen de machten der duisternis.
1939
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Een sleutel tot de brieven van Marcel Proust
Nu, goed 15 jaar na den dood van Marcel Proust, zijn er planken vol litteratuur over
hem ontstaan. Een grondige studie van dezen auteur vergt jaren. Niet omdat zijn
levenswerk - de 16 dikke delen van zijn omvangrijke roman A la Recherche du Temps
perdu - zo moeilijk verstaanbaar, maar omdat het zo ingewikkeld en enorm uitgebreid
is. Proust heeft felle aanhangers of tegenstanders; men kan moeilijk onverschillig
tegenover hem blijven, omdat zijn geschriften en zijn figuur den lezer dwingen partij
te kiezen voor of tegen den auteur, om redenen die wij straks zullen zien. Maar
beiden, voor- of tegenstanders, hebben gemeen, dat velen van hen, door de
bovengenoemde omstandigheden, dit onafzienbare oeuvre nooit in zijn geheel gelezen
hebben... De eigenaardigheden van Proust's leven zijn overbekend, maar ik wil er
hier even in 't kort aan herinneren terwille van sommige lezers, en omdat er blijkens
de vele publicaties op dit gebied een soort Proust-reveil gaande is dat op een
hernieuwde belangstelling wijst.
Het gehele leven van dezen zeldzaam vruchtbaren schrijver is overschaduwd door
de bedreiging van een altijd zwak gestel en de angst voor de plotselinge, hevige
asthmacrises die elk ogenblik konden optreden. Op zijn negende jaar kreeg hij den
eerste aanval. Aan de middelbare school en de universiteit moest hij zich zeer in acht
nemen. Omstreeks 1900 begon hij zijn eersten boeken voor te bereiden, voorafgaand
aan zijn groten romancyclus, voor welke laatste hij echter reeds, geduldig en
nauwkeurig, een ontelbaar aantal optekeningen maakte. Hij nam die jaren levendig
deel aan het mondaine verkeer in de uitgaande en adellijke kringen van Parijs,
waarmede hij door tal van intieme vriendschappen was verbonden. Zijn fabelachtig
geheugen en psychologisch doordringingsvermogen stelden hem in staat, in dit milieu
reeds de stof te vinden voor zijn latere reeks A la Recherche du Temps perdu, dat
men vooral niet als alleen maar een sleutelroman mag beschouwen, maar dat
integendeel een volkomen nieuw, en in vele opzichten met alle traditie brekend
verschijnsel in de Franse romankunst zou worden.
Niemand van hen, die in deze jaren hetzij Proust bij name kenden hetzij schier
dagelijks met hem omgingen, vermoedden in den beminnelijken jongeman het
geweldige litteraire genie, dat hij later aan den dag zou leggen. Men beschouwde
hem als een fijnbeschaafd, ietwat snobistisch individu. Hoe ver hij, door
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innerlijken afstand en scheppend en herscheppend vermogen, uitrees boven de
veelszins beuzelachtig leeghoofdige decadente society, waarin hij zo volkomen
scheen op te gaan, kon toen nog niemand weten. Allerminst die society zelf, welke,
door hem groots vereeuwigd, zonder hem allang voorgoed vergeten zou zijn.
In 1910 kwam de fundamentele ommekeer in zijn bestaan. Hij sloot zich, door zijn
ziekte gedwongen, voor de rest van zijn leven op, en staakte allen mondainen omgang;
slechts enkelen vertrouwde vrienden ontving hij nog. Hij leefde nog maar alleen voor
zijn werk; een oude dienstbode verzorgde hem, meestal was hij bedlegerig. In
koortsachtig tempo ontplooide hij de formidabele activiteit, nodig voor een
kwantitatief en kwalitatief zo groot werk; want hij voorvoelde zijn vroegen dood.
Uit ging hij niet meer, uitgezonderd 's nachts in een geheel gesloten rijtuig, want de
buitenlucht verdroeg hij niet. Hij gaf zich geheel aan zijn bovenmenselijken arbeid;
toen de pen hem ontviel was de laatste bladzijde voltooid.
Wie zich in Proust's werk - een machtig omvattend, Balzaciaans monument verdiept heeft, vindt een menselijk en letterkundig belangrijke aanvulling voor zijn
kijk op dezen schrijver in de delen brieven van zijn hand, posthuum door verschillende
auteurs gepubliceerd.
Eerst thans is een vruchtbaar en nuttig gebruik van deze brieven mogelijk geworden,
door het uitkomen van het zeer verdienstelijke proefschrift van Dr. Pierre Raphael.
Het werk bevat, behalve een handig, naar de onderwerpen gerangschikt en hier
en daar van kleine karakteristieke citaten voorzien repertorium op de briefwisseling,
mitsgaders een volledige bibliographie daarvan, een zeer verhelderende studie over
Proust's correspondentie. Zij onderscheidt 3 groepen: zakenbrieven, mondaine brieven
en brieven waarin hij over zijn werk schrijft aan letterkundige critici. De afzonderlijke
behandelde correspondentie met zijn besten vriend, den dichter Robert de
Montesquiou, heeft slechts betrekking op de geestelijke en psychologische motieven
die hen beiden interesseren.
In een intelligente analyse van den aard der brieven geeft de auteur een bijdrage
tot de kennis van Proust's boeiende, veelzijdige en raadselachtige persoonlijkheid.
Hun schier behaagziekvleiende charme duidt op Proust's behoefte, zich door anderer
instemming en sympathie bevestigd te weten, maar ook, in die
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anderen dissociatief op te gaan en zichzelf geheel te verliezen. Vandaar hun hierboven
reeds gesignaleerde eigenschap, dat zij den correspondent, en ook de gewone lezer,
tot een pro of contra dwingen. Een zelfde behoefte dus aan radicale en desnoods
onredelijke solidariteit in de vriendschap, als E. du Perron een critiekenbundel Vriend
of Vijand deed noemen.
Een enorme figuur als Proust heeft slechts 16 jaar na zijn dood nog geen definitieve
gestalte aangenomen, ‘tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change’. Een stap verder
echter in die richting heeft de interessante dissertatie van Pierre Raphael ons stellig
gebracht.
1939
Pierre Raphael, Introduction à la Correspondance de Marcel Proust; Répertoire de
la Correspondance de Proust (Paris, Editions du Sagittaire, 1938.

De litteraire overproductie
Verscheidene schrijvers, boekverkopers en uitgevers hebben, gelijk te doen
gebruikelijk is, in de afgelopen Boekenweek het woord gevoerd. Daarbij was het
opmerkenswaard, dat velen van hen als bij afspraak, maar een afspraak was er niet,
den nadruk legden op eenzelfde verschijnsel; de overproductie van boeken. Terecht.
Inderdaad verschijnt er teveel middelmatigs. Zou de aandacht, niet alleen van het
publiek, maar ook van de vele instanties, de uitgevers, reizigers, boekhandelaren en
recencenten die tussen boek en lezers de verbindende schakel zijn, minder worden
versnipperd door ontelbare waardeloze publicaties, dan zou dit aan de belangstelling
voor letterkunde ten goede komen. Hoe kan men van den lezer, den gewonen, niet
gespecialiseerden, amateurlezer, verwachten dat hij zich op hetgeen de moeite waard
is zal concentreren, indien reeds de vier genoemde groepen, door welker bemiddeling
hij zijn lectuur onder de ogen krijgt, zelf tweemaal jaarlijks (lente en herfst), door
een schrikbarende en verbijsterende overproductie van noviteiten opgeschrikt, het
spoor bijster raken?
Het bedenkelijke verschijnsel constateren is gemakkelijk genoeg, maar wat zijn
de diepere oorzaken? Er is natuurlijk een vicieuze cirkel. De afgenomen belangstelling
van het publiek,
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zijn geringere belangstelling voor het lezen van goede boeken, de kleinere koopkracht
en vraag, zij hebben een ander gevolg gehad dan men zou verwachten. Volgens de
termen der economie zal een onderconsumptie een overproductie tengevolge moeten
hebben, of liever gezegd: zijn. Voor de litteratuur is er dezelfde omgekeerde
evenredigheid Hoe moeilijker het werd, afname voor litteraire uitgaven te vinden,
in des te grotere getale werden ze op de markt geworpen. Want er valt van
commercieel succes altijd bitter weinig te voorspellen, in dit opzicht blijft uitgeven
dan ook altijd een gok; en de firma, die het aantal van haar edities opvoert, vergroot
daarmede dan vanzelf de kans, dat onder die veelheid de ‘seller’ zal zijn met het
onverwachte succes, dat de te geringe winst of zelfs het verlies op de overige uitgaven
min of meer zal goedmaken.
Commercieel is dus de toenemende overproductie van boeken, hoe betreurenswaardig
ook, verklaarbaar. Psychologisch is zij dat minder. Anders gezegd: het verwonderlijke
is niet, dat er zoveel uitgegeven, maar dat er zoveel geschreven wordt. Neemt men
aan dat er in het algemeen minder boeken gekocht worden dan vroeger - en dat schijnt
wel vast te staan -, dan moet men concluderen, dat er niet meer geschreven wordt
dan vroeger, maar alleen meer uitgegeven. Dat dus de overproductie van boeken
weliswaar een verschijnsel is van dezen tijd, maar dat de overproductie van
manuscripten al een veel ouder euvel is. Immers, het steeds zeldener voorkomen van
financieel succes stimuleert uiteraard de auteurs tegenwoordig minder dan vroeger.
Een nieuw boek is voorts in de hedendaagse samenleving sneller vergeten dan weleer;
het leeft korter. De fatale en steeds sterker wordende gewoonte, alleen voor het pas,
laatst verschenen boek belangstelling te tonen - een stompzinnigheid waaraan niet
alleen de moderne lezer, maar ook de critiek zich schuldig maakt - moet de
vervaardigers van letterkundige geschriften eerder afschrikken dan aanmoedigen.
Het is een benauwend en koortsverwekkend klimaat om in te werken. Indien die
omstandigheid desondanks de activiteit der auteurs niet vermag te remmen, mag men
veilig aannemen, dat deze vroeger, toen dit kwaad nog niet zo voortwoekerde, op
zijn minst zo sterk was. Vanwaar dit enorme teveel aan, grotendeels volkomen
mislukte schrijverij? Op deze vraag is slechts één volkomen bevredigendend antwoord
mogelijk: door gemis aan zelfcritiek. Men zou mogen verwachten, dat de
overproductie van handschriften zou
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afnemen nu men weliswaar gemakkelijker uitgegeven maar ook minder gelezen
wordt dan vroeger. Uit het feit dat dit niet geschiedt mag men besluiten, dat de
zelfcritiek bij de schrijvers steeds minder wordt.
Maar dat is dan tevens een teken, dat de litteraire critiek ten dezen in haar taak tekort
schiet. Zij immers heeft onder meer er zorg voor te dragen, dat jonge, opkomende
auteurs hun eigen krachten leren schatten en hun eigen tekortkomingen leren zien
(en daardoor zo mogelijk overwinnen). Dat in onze dagen de recencenten in dit
opzicht vaak in gebreke blijven, is een der voornaamste oorzaken der litteraire
overproductie.
Doch nu moeten wij weer verder vragen. Hoe komt het, dat de critiek meer dan
vroeger haar nuttige functie, behalve den lezer ook den schrijver op te voeden,
verzuimt? Dit is niet zozeer aan haarzelf, dan wel aan sociaal-economische factoren
te wijten. Het recenseren van letterkundige werken is vercommercialiseerd, op ruimer
schaal en in meerdere mate dan weleer is het een broodwinning geworden. En - hier
sluit zich de noodlottige cirkel - de overproductie van manuscripten en uitgaven heeft
bovendien bij schier alle vakcritici een leesmoeheid teweeggebracht, welke niet
nalaat de kwaliteit van hun werk aan te tasten. De onmenselijke hoeveelheid lectuur,
die zij uit hoofde van hun beroep moeten verslinden, is ontstellend. De algemene
maatstaf voor de letterkundige waardebepaling gaat daardoor achteruit, alsmede de
lust en overtuiging, nodig om aan den druk van commerciële invloeden met niet
aflatende geestkracht weerstand te bieden. Het gevolg is, dat een beklagenswaardig
litterair dilettantisme kon opbloeien.
De misstand van de overbelasting der critiek heeft zich in ons kleine land, waar
de letterkundige publieke opinie in handen van weinige en steeds dezelfde
beroepslitteratoren berust, in nog een ander bedenkelijk symptoom gemanifesteerd:
dat, hoewel er teveel geschreven en uitgegeven wordt, vele jonge talenten nooit een
kans krijgen. Bij steeds dezelfde redacteuren van steeds dezelfde dag-, week- en
maandbladen moeten zij weken, maanden, jaren op antwoord wachten. Menigmaal
vinden hun inzendingen, wegens gebrek aan tijd ongelezen gebleven, haar definitief
graf in de manuscriptenstapels der laden der letterkundige redactiebureaux. Deze
factor werkt in dezelfde richting als het (ondanks enkele voortreffelijke critici) over
het algemeen achteruitgaande peil der Nederlandse boekcritiek, en doet mede
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het gemis voelen van voldoende selectiviteit tegenover de letterkundige overproductie.
Het enige middel om den noodlottigen kringloop te doorbreken zou naar mijn
mening gelegen kunnen zijn in de vorming van een kader van verantwoordelijke,
doelbewuste en zeer deskundige letterkundige beoordelaars. Daartoe zou dan een
speciaal instituut in het leven geroepen moeten worden, ofwel een bijzondere leerstoel,
gelijk b.v. het Collège de France reeds in dien van Valéry bezit. Want het enige gezag
van den criticus berust in de waarde, welke de lezer aan zijn oordeel toekent. Doch
zo de critiek dezen laatste, door haar werk en voorbeeld, niet leert, aan dat oordeel
hoge eisen te stellen, zal, omgekeerd, superieure critiek bij den lezer geen gezag
meer genieten, en doublé voor goud worden aangezien. En dan komen wij nooit uit
de tegenwoordige impasse.
1939

De miskenden bekronen
De miskenden bekronen zou een even rechtvaardig, nuttig, noodzakelijk en redelijk
werk zijn als de naakten kleden. Miskenden zijn er nl. veel meer dan men zo
oppervlakkig zou denken. De dikwijls voorkomende mening, dat iemand bij zijn
leven wel eens over het hoofd gezien, onderschat, verkeerd of niet begrepen wordt,
maar dat op den langeren duur de litteratuurgeschiedenis toch de beste rechter is en
op den afstand die de tijd stelt, de goede oordelen uitspreekt, - deze mening kan niet
zonder voorbehoud als juist worden aangemerkt. Over het algemeen mag aangenomen
worden dat uit vervlogen tijden door de alles codificerende handboeken geen werken
naar voren werden gebracht, aan welke men alle waarde moet ontzeggen. Maar
daarom is het omgekeerde nog niet waar. Er bestaat geen enkele waarborg, dat ook
de consciëntieuze en naar volledigheid strevende litteratuurhistorici niet zeer
belangrijke en grote figuren aan de vergetelheid ten prooi zullen laten, wanneer men
ziet, hoe zulke figuren vaak reeds bij hun leven miskend en onopgemerkt blijven.
Soms worden zij (onmiddellijk of lang) na hun dood ontdekt, en komen dan ineens
onder de aandacht; schrale troost voor de nabestaanden, deze uitgestelde rehabilitatie.
Maar soms ook blijven zij voorgoed aan het licht
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onttrokken, tot wellicht eens in verre toekomst een zonderling curiositeiten-snuffelaar
ze even onder het stof der eeuwen uithaalt; hem echter zullen de handboekenschrijvers
geen geloof schenken, en het vonnis blijft gehandhaafd. Te ergerlijker, daar vaak
allerlei nulliteiten naam maken.
En daarom, laat ons de miskenden bekronen. Er zijn al zoveel litteraire prijzen,
maar geen zó nuttige, en deze kan er wel bij. Ook in Frankrijk heeft men het
uitstekende denkbeeld gehad, een Prix des Méconnus in te stellen. Hoe bitter en
bedroevend onrechtvaardig is het lot geweest van velen, wier groot talent op
weerklank en erkenning recht had, en die eenzaam en ongekend, vaak ook ontmoedigd
en tot wanhoop gebracht, hun dagen hebben beëindigd. En daarom, geef ons een
Nederlandsen Prix des Méconnus. Waar is de maecenas die niet alleen de naakten
kleedt, maar ons ook nog in staat stelt de miskenden te bekronen.
Deze prijs zou een dubbel nut afwerpen zo hij zowel op levende als op gestorven
auteurs betrekking had. In het eerste geval zou hij vanzelf de aandacht vestigen op
werk waarvan men, door welke oorzaak dan ook, de waarde niet, of niet voldoende
onderkend had: een ‘daad van eenvoudige rechtvaardigheid’. In het tweede geval
zou het beschikbare bedrag bestemd kunnen worden, om door herdruk of bloemlezing
werk dat ten onrechte vergeten, of ook vroeger nooit genoeg gewaardeerd was,
opnieuw onder de ogen van een uitgebreider lezerspubliek te brengen.
Ik doe mijn voorstel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat men mij buiten de
commissie laat, want ik zit bereids in een tiental prijscommissies en zo zou ik als
miskend genie zelf nooit een kans krijgen. Bovendien: populair zijn de schone letteren
in ons land zo weinig, dat men eigenlijk 99 van de 100 Nederlandse bellettristen wel
min of meer miskend kan noemen. Zodat het zaak zou zijn, ten einde de keuze niet
onbillijk te beperken, in de jury alleen op te nemen die enkele uitzonderingsgestalten,
‘sellers’ in Nederland, die inderdaad zulke grote oplagen hebben, dat vergissing is
uitgesloten en van het kleinste zweem van miskenning geen sprake kan zijn. Scharten
en De Man, Ina Boudier, Den Doolaard en A.M. de Jong, Van Schendel en Coolen,
Anne de Vries, Fabricius, Willy Corsari - och dat zijn er al genoeg voor de eerste
paar jaar.
Ik mag wel een grapje maken. De zaak is er ernstig genoeg voor. Bovendien is
het niet zonder opzet, dat ik het behalen van vele
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drukken hier even heb aangeroerd. Want men moet wel onderscheiden. Niet iedereen
die uitstekende critieken verkrijgt, die in de handboeken met ere genoemd, door zijn
mede-litteratoren om het luidst geprezen en in alle bloemlezingen opgenomen wordt,
is ook bij het boekenkopende publiek bekend. Elk Scandinavisch prul is een
goudmijntje vergeleken bij menigen naam die onder de uitnemendsten onzer letteren
telt, en als zodanig ook wel wordt erkend... doch slechts door dat zeer kleine groepje
deskundigen, kenners en liefhebbers, die wel de letterkundige geschiedenis maken
doch niet de oplaagcijfers. Men kan - het komt veel voor - bij deze kleine,
toonaangevende groep hooglijk geëerd zijn, zonder ooit door te dringen tot het
publiek. Nederland is typisch het land voor beroemdheid in kleinen kring. Deze is
leuk, maar voor den betrokkene onbevredigend. Zij moge de ijdelheid strelen, maar
zij laat de auteurs - behalve de leden van de commissie voor de Prijs der Miskenden
- in rafels lopen. Wat troost het ons, lezer, indien wij, schrijvers, van elkander weten,
zo gij niet van ons weet. Met al het geld, dat gij bespaard hebt door geen andere
boeken te kopen dan den 87en druk van ‘het boek van de maand’, kunt gij een groot
gedenkteken oprichten, het Graf van den Onbekenden Schrijver. Maar nog beter doet
ge, als ge er een Nederlandsen Prix des Méconnus mee sticht.

De dichters
Er bestaat behoefte aan. Wie, vakkringen en speciale amateurs uitgezonderd, herinnert
zich nog het werk van den als 26-jarigen dichter in 1920 gestorven J.G. Danser,
wiens gedichten na zijn dood door Greshoff zijn uitgegeven? Wie herinnert zich J.J.
de Stoppelaar, met zijn beide bundeltjes de Parelduiker (1912) en Het groote Avontuur
(1919)? Wie leest Van Ameide nog, uit wiens te veel en oncritisch gepubliceerd
oeuvre toch zeker wel een mooie bloemlezing zou zijn samen te stellen? Albert
Besnard is met ere bijgezet in de litteratuurboekjes en anthologieën, maar wie, behalve
een paar fanatieke poëzieminnaars, leest hem nog? Geen wonder, dat hij sinds jaar
en dag niets meer heeft doen verschijnen. Zo ook Augusta Peaux. Een ander geval
is de dichteres Giza Ritschl, die ik omstreeks 1914 persoonlijk leerde kennen. Zij is
Hongaarse, maar jong naar ons land gekomen. Een uiterst vitale persoonlijkheid; een
leven, vol Nietzsche en wonderlijk romantisch avontuur; daarbij een ontstellend
vruchtbare productiviteit, terwijl alles, los en
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vast, zonder zelfcritiek gepubliceerd werd. Voeg hier nog aan toe, dat deze poëzie
uit een uitermate kinderlijk primitieve gesteldheid was geschreven en in een taal,
welke in woordkeuze en syntaxis ongebruikelijk en onhollands aandeed. Dan zult
ge begrijpen, dat ook de beste dezer verzen, en die hebben zeer bijzondere kwaliteiten,
ten tijde van hun verschijnen en eerst recht later, slechts aan enkele ingewijden bekend
zijn geworden. Giza Ritschl is nu 70 jaar oud en op weg naar Zuid Afrika. De angst
dat deze verrijking onzer dichtkunst reeds bij haar leven vergeten zou worden, deed
mij den wens uitspreken, dat uit haar werk door bevoegde hand een keuze voor een
bloemlezing zou worden gemaakt. Met genoegen heb ik sindsdien vernomen, dat
niemand minder dan Hendrik de Vries die taak heeft opgevat. Ook ikzelf zal een
keuze uit haar (nog ongepubliceerd) werk maken. Voor steun vanwege den Prijs der
Miskenden zouden deze uitgaven stellig in aanmerking komen.
Dat zou eveneens gelden voor een herdruk van buiten den handel verschenen
Nagelaten Verzen van Johan van 't Lindenhout (1893-1916), die in wanhoop en
vertwijfeling een tragischen dood vond, nadat enkele gedichten, onder het pseudoniem
J. Berkel in De Beweging uitgekomen (onder welke dat prachtige sonnet Makker, de
dag is op), nagenoeg zonder weerklank waren gebleven.

De prozaisten
Ten slotte is miskenning zozeer het gebruikelijke en als voorbeschikte lot van de
dichters - ook bij wereldroem worden zij slechts door de weinigsten werkelijk gelézen
-, dat ik niet wil voortgaan candidaten onder hen te noemen. Er zijn er te veel. De
boutade van Geerten Gossaert over den dichter als paria (G.H. 's-Gravesande:
Sprekende Schrijvers, blz. 38 e.v.) behoudt nog altijd veel van haar geldigheid.
Daarom zal ik dezen keer aan de veelgelezen jury van den toekomstigen Prijs der
Miskenden twee prozaschrijvers aanbevelen: twee frappante voorbeelden uit de vele.
Ten zeerste miskend, want buiten den kring van enkele litteratoren nooit
gewaardeerd en thans vrijwel geheel vergeten, is de nagelaten verzameling
prozastukken Het kostelijk Leven van Gerard van den Hoek (1892-1916), welke het,
o schande, nimmer tot een herdruk gebracht heeft. Dit is hoogst opmerkelijk werk,
en gaat men na op hoe jongen leeftijd de auteur een gedeelte ervan geschreven heeft,
dan weet men niet, waarover
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men zich meer moet verwonderen: het curieuze en boeiende van dezen geest, of de
reeds zo rijpe gaafheid van dit grote talent. Novellen als De verwenschte Thuiskomst
of Jacoba in de Wereld, thans door zowat niemand meer gekend, behoren zonder
twijfel tot het allerbeste proza, dat in die jaren in ons land is geschreven.
En dan J. van Oudshoorn. Hij woont tegenwoordig in Den Haag, maar bekleedde
zeer langen tijd een ambt aan het Nederlandse gezantschap te Berlijn. Bezoekers van
het Rumanisches Kaffeehaus aldaar, in de eerste jaren na den wereldoorlog, konden
hem op gezette tijden op het terras zien verschijnen, in geklede jas met bolhoed, de
paraplu in de hand; hij vertoonde een sprekende gelijkenis met wijlen Prins Hendrik.
Niet dit lange verblijf in het buitenland echter kan de oorzaak zijn geweest van de
onbegrijpelijke en algehele miskenning, welke deze zeer grote schrijver van zijn volk
ondervonden heeft - men denke slechts aan de Scharten's, Van Schendel, Fabricius
en Greshoff, die allen ook in het buitenland leven en niettemin veel gelezen worden
en aller erkenning vonden. De oorzaak ligt in het feit, dat zeer grote auteurs, die niet
transigeren, hun tijd vaak zover vooruit zijn, dat het algemene publiek voor hen niet
rijp is.
Van Oudshoorn heeft, tussen 1914 en 1930, zeven boeken uitgegeven: vijf romans,
een toneelstuk en een novellenbundel. Deze zijn zonder uitzondering slecht verkocht.
Naar men zegt heeft de schrijver op het ogenblik drie romanmanuscripten gereed,
voor twee waarvan hij geen uitgever heeft kunnen vinden. Zijn zestigste verjaardag
is enige jaren geleden in ons land geheel onopgemerkt voorbij gegaan.
Dit alles is in niet geringe mate te wijten aan de vaderlandse litteratuurcritiek, die
hier gesteld werd tegenover grootheid van zeer bijzondere rangorde, welke zij niet
vermocht te onderscheiden. Men staarde zich blind op het geheel uiterlijke kenmerk
van ‘decadentie’, dat alleen enigszins aan het ‘onderwerp’ toegeschreven zou kunnen
worden, en dat overigens slechts de ‘aanleiding’ was tot een grootse en in onze
letteren schier onbekende mystiek, waaraan Vestdijk zoveel later bij het behandelen
van soortgelijke stof niet toe zou komen. Men prees soms - enigszins hooghartig Van Oudshoorn's debuut, Willem Mertens' Levensspiegel, doch onder tal van
voorbehouden, en alleen ten koste van al het verdere oeuvre; ten onrechte, want dit
staat op hetzelfde peil. Alleen Jeanne van Schaik-Willing en Dirk Coster schreven
uitvoeriger studies over hem, maar zonder zijn
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betekenis voldoende in het licht te stellen. Van de lateren lieten vooral Greshoff en
Du Perron met ongelooflijke kortzichtigheid zich smalend uit. Van de mij bekende
litteratuurgeschiedenissen is er niet één, die aan de waarde van Van Oudshoorn ook
maar in geringe mate voldoende recht laat wedervaren.
Daarom wil ik hier tot besluit mijn mening zeer nadrukkelijk en met de grootst
mogelijke duidelijkheid neerschrijven. Van Oudshoorn is onbetwistbaar de grootste
en belangrijkste der generatie van prozaschrijvers, waartoe hij volgens de data zijner
publicaties behoort. Hij heeft, in een bepaalde periode, meer dan wie ook, onze
litteratuur vernieuwd. Zijn werk betekent daarin een keerpunt. Meer zelfs dan Van
Schendel is hij de meester van onze nieuwe prozakunst.
Aan dezen meester zou de Prijs der Miskenden in de aller-, allereerste plaats
toekomen. Die prijs zou zijn werk de vertraagde bekendheid doen geworden, waarop
het aanspraak heeft, vooral indien de toekenning gepaard zou gaan met de voorwaarde
dat het bedrag besteed zou moeten worden aan de zo noodzakelijke uitgave van Van
Oudshoorn's Verzamelde Werken.
1939

In memoriam Augusta de Wit
Wil men zich bezinnen op hetgeen ons land in Augusta de Wit heeft verloren, dan
gevoelt men dat het hier waarden betreft, die moeilijk te formuleren zijn. Zij was
een persoonlijkheid, een gestalte; zij was een karakter en een voorbeeld. Maar juist
daarom is het bijna niet mogelijk, te doen gevoelen hoe deze, te algemeen klinkende,
termen, eerst in haar levende figuur betekenis en vorm kregen; een betovering en
een kracht, niet te herhalen of te verduidelijken voor wie ze niet ondergaan hebben.
Toch laten zij zich ook nu nog beseffen als men zich in haar boeken met overgave
verdiept.
Het beste deel daarvan zal door den tijd zijn glans niet verliezen. Integendeel, de
afstand der jaren zal steeds meer doen inzien, wat ons hier geschonken is. En
duizenden zal het treffen, meeslepen, duizenden zal het vervullen met ontzag,
levensliefde, troost en geestkracht, zolang de Nederlandse taal gelezen zal worden.
Het proza van Augusta de Wit is tegelijk geïnspireerd en be-
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heerst, tegelijk muzikaal en rhythmisch, tegelijk muzisch bezeten en tot helder
bezonken evenwichtigheid verstild. Het is in hoge mate op het waarnemen en intiem
kennen ener rijkgeschakeerde, veelomvattende, kleurig zintuiglijke wereld
gegrondvest. Maar dank zij de neiging tot wijsgerige reflexie, welke de schrijfster
in hoge mate eigen was, werd het ingetoomd tot de romantische veredeling ener
ingekeerdheid en bezielde zelfverdieping, die boven naturalistische detailzucht en
woordkunst verre uitkwamen.
Dit heeft de schrijfster tot een van de belangrijkste overgangsfiguren tussen Tachtig
en een volgende generatie gemaakt. Onder haar bijzondere eigenschappen zal dan
ook in toenemende mate dit vermogen tot vernieuwing, in de ontwikkeling onzer
litteratuurhistorie, onderkend en erkend moeten worden. Men neme opnieuw haar
werken ter hand. Men zal dan ervaren, hoe ons hier een verrijking wordt geschonken,
welke tot deze volheid rijpen kon door het leven van offerend dienen, dat de schrijfster
aan dit werk wijdde. Bij Augusta de Wit zijn de zuivere ontvankelijkheid voor alles
wat natuur en van de natuur is, en de verrukte drift naar het opperste spel van het
schone, want ongemeen kernachtig-evocatieve woord, geheel één geworden. Weten
en zien blijven ten grondslag liggen aan haar innig dichterlijke visie. Teerheid kon
daardoor kracht behouden, vurige vervoering behield wijsheids inzichtigheid, de
muzikale bewogenheid blijft samengaan met mystieke levenswijsheid.
Zolang een opkomende generatie nog zuiver het uit eerlijken innerlijken drang
geschreven woord in zich vermag op te nemen, zullen boeken als De Godin die
wacht, Orpheus in de Dessa, De Wake bij de Brug, ook door de jeugd bewonderd
blijven worden. Als gecommitteerde bij eindexamens aan een lyceum frappeerde het
mij, dat zeker negen tiende der onderling overigens zeer verschillende boekenlijsten,
door de leerlingen bij vrije keuze als mondelinge examenstof ingediend, Orpheus in
de Dessa bevatte.
Groot kunstenaarschap en een groot gemeenschapsgevoel gaan in onze letteren
niet zo vaak samen. Ook hierom, om haar warme menselijkheid en strijdbaar
humanisme, welke haar nimmer tot enige artistieke concessie noopten, neemt Augusta
de Wit een zo bijzondere plaats in. En tevens zijn ten onzent de schrijvers niet talrijk,
die doorleefd en sterk Nederlands-Indië in hun werken wisten op te roepen. Noemt
men Multatuli, Couperus, Jan Prins bij de ouderen, E. du Perron en Beb Vuyk bij de
jon-
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geren, dan heeft men de meesten al gehad. Augusta de Wit heeft ook aan onze schaarse
litteratuur over de Oost een onnavolgbaar persoonlijk element toegevoegd, het
huiselijk realisme van de meeste harer tijdgenoten door haar poëtisch-romantische
visie, welke toch nooit werkelijkheidszin ontbeerde, te boven gaand.
Haar geestkracht, haar stijlvermogen, haar mystiek, verzonken natuurgevoel, zij
alle wortelden in de eenheid ener persoonlijkheid, die een grote bekoring uitoefende
op al wie haar kenden. Als litterair redacteur van een dagblad, waarin zij geregeld
feuilletons over nieuwe Engelse en Duitse boeken bijdroeg (ook in dezen arbeid
ontplooide zij haar singuliere begaafdheid) heb ik het voorrecht gehad, lange jaren
een contact met haar te onderhouden, dat helaas door haar verblijf buitenslands
grotendeels schriftelijk bleef. Dit langdurige contact heeft mijn leven verrijkt en zal
mij onvergetelijk blijven. Ook ben ik verheugd, in andere functie nog betrokken te
zijn geweest bij het verschijnen van haar laatste, kort voor haar overlijden voltooide
novelle in een verzamel-uitgave, welke deze maand het licht zal zien, en waarvan
zij nog een exemplaar in handen heeft gehad. Verleden Maandag hebben wij haar in
Oosterbeek ten grave geleid. Niet meer dan twee, drie letterkundigen; geen toespraken;
een stille, zeer eenvoudige plechtigheid. Het was goed zo, en in overeenstemming
met het bescheiden-voorname van haar ingetogen karakter en met de hoogheid van
haar geest.
1939

Conventionele prozastijl
Het moet ieder, die tracht, critisch en vergelijkend de romanlitteratuur van dezen tijd
te volgen, opvallen, in hoe sterke mate het element van conventie in het hedendaagse
proza toeneemt. Conventie, niet zozeer in den inhoud dan wel in den stijl, de
schrijfwijze. Met dit woord conventie bedoel ik niet, dat de meeste prozawerken
volgens een vaststaand en overeengekomen schrijfprocédé geconcipieerd zouden
zijn, en dus grote overeenkomst zouden vertonen. Er bestaat onderling tussen die
geschriften genoeg variëteit. Het conventionele, ‘afgesprokene’, ‘stilzwijgend
overeengekomene’ van deze romans, in tegenstelling tot die van een vroeger tijdvak,
- laat ons zeggen 1895 tot 1915 - ligt in het feit, dat zij zich, bij alle verschillen,
stylistisch
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alle bij de denk- en spreekwijze van de grote massa aansluiten. Want de enkele
stijlconventie, de overeenkomst in stijlmanier, was misschien in den tijd der
Tachtigers, in de periode van de naturalistische detailoverlading en ‘woordkunst’,
de neologismen, woordkoppelingen, klanknabootsingen enz., groter dan tegenwoordig.
De hedendaagse litteraire conventie is anders, en zij ontstond niet uit een door
onderlinge beïnvloeding technische gelijkvormigheid van het proza, maar uit het feit
dat het ‘kunstproza’ (het ideaal der ‘écriture artiste’ van Flaubert tot de Goncourt's)
verlaten is voor een stijl, die in hoge mate in het ‘gesproken woord’ zijn oorsprong
had, - een verschijnsel, dat in anderen vorm, maar nog duidelijker, evenzeer in de
moderne poëzie is gaan overheersen. Deze verwantschap met het gesprokene heeft
een conventie doen geboren worden, welke ten zeerste samenhangt met de zeg- en
uitdrukkingswijze van den gemiddelden, gewonen, alledaagsen mens, in zijn
algemeenste gestalte, in onze samenleving.
Oorzaak van deze verandering was het verdwijnen van het individualisme, dat langen
tijd in de letterkunde hoogtij vierde. Het heeft geen zin, na te gaan of de litteratuur
met deze ontwikkeling gebaat en verrijkt is geweest, of niet. Het verschijnsel van
bepaalde litteraire stromingen, welke zich met een zekere ‘natuurnoodwendigheid’
voordoen, onttrekt zich aan critiek, doch is alleen met beschrijving en verklaring te
benaderen.
Het zich aanpassen van de romankunst van na den wereldoorlog aan de
spreekgewoonten van een zo groot mogelijk publiek heeft voor den prozastijl van
onzen tijd ver strekkende gevolgen gehad. Hetzij ter wille van een als ideaal beoogde
uitdrukkingskracht, hetzij om een zo zuiver mogelijke aesthetische effectwerking te
verkrijgen, werd in het voorafgaande litteraire tijdvak de z.g. spreektaal vanwege
een persoonlijke artistieke verantwoordelijkheid omgesmeed in een litteraire
schrijftaal. Met den eredienst der menselijke persoonlijkheid - waarbij Stendhal,
tegenover Flaubert, voor een jonger geslacht het vereerde voorbeeld werd - viel deze
persoonlijke verantwoordelijkheid-voorden-stijlvorm weg tegen het aanvaarden ener
meer onpersoonlijke taal. Deze gang van zaken moge, aldus geformuleerd, paradoxaal
klinken, het is te begrijpen dat het persoonlijke zich van den stijl naar de
geestesgesteldheid verplaatste. Een onmiddellijk dóórdringen van de
conventioneelheid der omgangstaal in den schrijfstijl was toen aanstonds waar te
nemen. Zij is
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over het algemeen nog steeds overheersend.
Zoals bij het toneel een bepaalde stembuiging een conventionele emotie opriep1.,
zo drong een geheel register van overeenkomstige en overeengekomen toonhoogten,
inhaerent aan het gesproken woord, en van beproefde, stereotiepe, als-onbewuste
werking, aldus tot het proza door, en werd daarin onveranderd vastgelegd en
werktuiglijk herhaald. Dat heeft, hier voor rhythme en klank, zekere vaste
stembuigingen, behorend bij daaraan beantwoordende emoties, in den tegenwoordigen
romanvolzin doen groeien, welke zonder speciale critische aandacht reeds niet meer
op te merken zijn, maar zonder welke zulk een volzin ‘uit den toon valt’.
Na de ‘aesthetische’ conventie is nu deze ‘antilitteraire’ conventie ontstaan, waarin
de voorgeschreven, zich regelrecht onthullende ‘persoonlijkheid’ zich in zo
ongecontroleerde onpersoonlijkheden uitdrukt. Wie nog zeer onbevangen en zuiver
luisteren kan, hoort dien conventionelen zinsval, deze afgesproken wendingen, dit
vaste, aan de verstandhoudingen der spraakgemeenschap ontleende geluid in ons
proza. Ook, waar dit romantisch, zakelijk, of hoe-dan-ook heet, bespeurt men dit
overnemen der vaststaande traditie van het gesproken woord, een traditie die,
wonderlijkerwijs, en paradoxaal genoeg, in deze mate stellig ontbrak aan het proza
van weleer dat ‘realistisch’ of ‘naturalistisch’ werd geheten.
Het worstelend streven, zo objectief mogelijk de ‘objectieve’ werkelijkheid in
proza af te beelden, bracht een individualistische kunst-taal mee, vreemd afstekend
bij de zo nauwkeurig mogelijk gereproduceerde brokken naturalistische volks-dialoog
daartussen. De neiging, los van de in de buitenwereld waarneembare realiteit zo
direct mogelijk de eigen persoonlijkheid uit te drukken, deed vervolgens weer naar
de conventie ener zo ‘gewoon’ en universeel mogelijke gemeenschapstaal
teruggrijpen. Ook deze golfbeweging zal echter te zijner tijd wel weer in haar
tegendeel verkeren.
Het valt te verwachten dat het conventionele element, hetwelk in enige mate wel
in alle tijden in het proza zal aanwezig zijn, - de taal berust nu eenmaal op het streven
naar ‘afgesproken’ verstandhouding en gemeenschap -, in een nieuwe
ontwikkelingsfase, als gevolg ener andere geestesgesteldheid, weder een ander
karakter zal aannemen. Of wij dit nog beleven zullen, is een andere vraag.
1939

1.

Zie: Kanttekening bij ‘Amphitryon '38’, Deel 1 pag. 177
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Bewerken en vertalen
Veel bewondering heb ik voor den zo belangwekkenden en boeienden roman I,
Claudius, van Robert Graves, die, naar het mij voorkomt, wel van enigen invloed
geweest is op Vestdijk's De Nadagen van Pilatus. Het boek geeft een groot opgezet,
visioenair en toch nauwkeurig beeld van den Romeinsen keizertijd onder Augustus,
Tiberius en Caligula, levendig als Couperus' Berg van Licht maar, naar deskundigen
mij verzekeren, historisch betrouwbaarder.
Dezer dagen nu is onder den titel Ik, Claudius de Nederlandse uitgave van dit boek
verschenen. Ik zal u vertellen, waarom ik daarvan enigszins geschrokken ben. Maar
laat ik vooropstellen, dat mijn bezwaren zich geenszins tegen dezen Nederlandsen
tekst willen richten, want ik heb dien niet vergeleken met het oorspronkelijk. Mijn
bedenkingen zijn van algemener en vooral principiëler aard, en hebben het verschijnen
van deze editie alleen maar tot uitgangspunt gehad. Ik wil zelfs aannemen - gelijk
gezegd, zonder dat ik dit aan het Engels heb kunnen toetsen - dat genoemde tekst
zijn verdiensten heeft, en dat de heer Th. Wink, die ervoor verantwoordelijk is, zich
er veel moeite voor heeft gegeven.
Dat blijkt ook reeds uit het voorbericht, waarin hij meedeelt dat Robert Graves
zelf hem, voorzover dat mogelijk was, de Latijnse en Griekse termen heeft opgegeven
waarvan hij equivalenten gebruikt had, en dat hij voorts de hulp heeft gehad van de
heren A. Annema, drs. class. litt. en Dr. C. Spoelder, rector van het Stedelijk
Gymnasium te Haarlem. Kleine oneffenheden, als op blz. 176 en 342 waar to leave
alone met alleen laten, in plaats van met rust laten is vertaald, verder blz. 295
beschuldigden voor aanklagers, zijn bij een zo omvangrijke uitgave welhaast
onvermijdelijk.
Toch kan ik tot mijn spijt niet leave alone den heer Th. Wink, al zijn dan mijn
bezwaren en, als men wil, mijn achterdocht, niet gegrond op een onderzoek van zijn
tekst. Hij noemt zijn opgemeld voorbericht Voorwoord van den vertaler, en zichzelf
betitelt hij daarin nog tweemaal als ‘vertaler’, maar ik moet toch betwijfelen of dit
praedicaat hem toekomt, want zowel op blz. 4 van den roman als in de prospectus
leest men: ‘Nederlandse bewerking van Th. Wink.’
En nu vraag ik: waarom bewerking, en niet vertaling? Wat is hier gewijzigd, wat
weggelaten? Is het toeval, dat in de prospec-
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tus gesproken wordt van ‘ruim 500 pagina's druks’ terwijl het boek slechts 482 blz.
telt? Wist de bewerker of (en) de uitgever het beter dan de auteur, en had hij zo
weinig eerbied voor dit litteraire kunstwerk dat hij, - hetgeen nog zonder bezwaar
bij een Amerikaans prul-detectiveromannetje zou kunnen geschieden - sommige
passages te langdradig achtte, dan wel te weinig gekuist voor de veelal wat provinciale
Nederlandse oren? Moet het bij de bioscoopdirecties helaas eveneens voortwoekerend
kwaad, dat in een toegelaten film welker definitieve vorm door conscientieuze
kunstenaars is vastgesteld, klakkeloos uit bijoogmerken wordt gekapt, nu ook in de
letteren usance worden? Een vertaling van een roman heeft, ook commercieel
gesproken, zin, wanneer het origineel voor een breder publiek taalkundig te moeilijk,
of om enigerlei andere reden te weinig toegankelijk geacht kan worden. Van dit
oogpunt uit bestond stellig voor een vertaling van I, Claudius alle aanleiding. Maar
dan heeft de lezer er ook recht op, dat hij den zuiveren, integralen, en geen corrupten
tekst voorgezet krijgt. Ook, als daardoor de uitgever in bepaalde kringen het boek
wat minder zou kunnen afzetten. En niet alleen de lezer, ook de auteur heeft daar
recht op. Want hier kom ik aan een cardinaal punt. In zeer speciale gevallen kan, bij
hoge uitzondering, een ‘bewerking’ wel eens gerechtvaardigd zijn. Maar dan is het
behoorlijk, dat de reden precies wordt opgegeven en de bewerker nauwkeurig
verantwoordt, hoe en wat hij gewijzigd en (of) geschrapt heeft. En in elk geval is
dan een door het litteraire geweten en het menselijk fatsoen geboden voorwaarde,
dat de auteur zijn volledige goedkeuring aan het feit en de wijze der bewerking
gehecht heeft. Indien dit bij Robert Graves het geval ware geweest had de heer Wink,
waar hij 9 van de 15 regels van zijn voorbericht aan zijn contact met den schrijver
wijdt, zulks, naar men veronderstellen mag, toch wel vermeld.
En daarom betreur ik het zo, dat in Ik, Claudius, dat toch een belangrijke uitgave
had moeten zijn, het verfoeilijke verschijnsel ‘bewerking’ weer eens het hoofd heeft
opgestoken.
1939
Robert Graves, Ik, Claudius. Nederlandse bewerking van Th. Wink. Amsterdam,
Andries Blitz.
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Waarom thans weer ballades?
Het eerste nummer van Werk, het belangwekkende jongerentijdschrift dat zijn eersten
jaargang in Januari aanving, werd geopend met een uitvoerig en treffend ballade-achtig
gedicht van Ed. Hoornik, getiteld Requiem, en sindsdien herdrukt in zijn bundel
Steenen. Dit gedicht kreeg ik onlangs weer eens onder de ogen, en het bracht me aan
het nadenken over de vraag, waardoor de ballade als genre weder zozeer in zwang
is gekomen bij de jongere dichters van tegenwoordig. Het is misschien aardig deze
kwestie eens aan de orde te stellen. Want zij betreft een van de weinige verschijnselen,
waarbij men een regelrechte inwerking van maatschappelijke oorzaken op een
letterkundig fenomeen kan aannemen. En ook zonder in kunstzaken een
verstokt-dogmatisch historisch-materialist te zijn, kan men de waarneming van zulk
een socialen invloed, waar die met zo uitzonderlijke duidelijkheid mogelijk is,
leerzaam achten.
De ballade is oorspronkelijk een reeds in het herfsttij der middeleeuwen
voorkomende, en later aan zeer strenge regels gebonden versvorm. Wie het interesseert
kan dien vorm o.a. beschreven vinden in Théodore de Banville, Petit Traité de Poésie
française p. 192-198. Ik heb echter in dit artikel met het begrip ballade niet deze
verstechnische betekenis op het oog, maar den ruimeren zin waarin het woord allengs
is uitgebreid: dien van een bepaald poëtisch genre, dat in eenvoudige strofen op
enigszins ‘volkse’ wijze in een afgerond verhalend geheel een complex treffende
gebeurtenissen vertelt, liefst op ietwat naïeve en bevattelijke wijze. Het zwaartepunt
is aldus verplaatst van wat in aanleg slechts een prosodische onderscheiding was,
naar de aanduiding van een poëzie-genre voornamelijk volgens den inhoud, al bleef
natuurlijk de versificatie de sporen van haar historische afkomst bewaren.
Dat de Romantiek, met haar volksgezinden inslag, gaarne naar deze anecdotisch
of nationaal vertellende dichtsoort teruggreep, ligt voor de hand, en zolang haar
invloed blijft nawerken vindt men er vele voorbeelden van. Met De Nieuwe Gids
echter en de beweging van Tachtig - om ons tot ons land te beperken - is het met de
ballade gedaan. Ook dat is zeer begrijpelijk. Zij kon onmogelijk dienen tot de
individueelste uitdrukking van de individueelste gevoelens, en het streven, een
adaequaten dichtvorm te zoeken voor de nieuw ontdekte natuur en het nieuw ontdekte
persoonlijke gevoelsleven, kon in haar geen steun vinden.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

415
Een tijdlang was nu de ballade, op een enkele hoogst sporadische uitzondering na,
uit onze poëzie verbannen. Dit bleef zo, ook toen - voornamelijk in Verwey's
maandschrift De Beweging - een generatie van dichters aan het woord kwam welke
bewust zich van het individualisme afkeerde om wederom een (romantische)
gemeenschap en gebondenheid te zoeken. Wel schreef Th. van Ameide een gehele
reeks verzen in ballade-vorm over min of meer abstracte onderwerpen, maar de
systematische opzet was daarbij te zichtbaar dan dat hij in dit opzicht navolgers zou
vinden. Dit hele geslacht (‘van 1910’, zoals het later naar zijn debuutjaar genoemd
is) bleef van het genre afkerig. De terugkeer tot een meer sociaal gerichte
belangstelling immers bleef bij deze dichters vooral (o.m. onder Engelsen invloed)
van theoretischen aard. Eerst de jongeren die zich rondom Het Getij en De Vrije
Bladen groepeerden stonden ook daadwerkelijk meer in het leven en daardoor in de
maatschappij, en zouden van deze uit de impuls krijgen, den weg tot de ballade terug
te vinden.
A. den Doolaard was de eerste, die haar weer in zwang bracht; zijn zes Balladen
bundelde hij in 1928 in De Wilde Vaart. Anderen volgden; ook een enkele oudere,
als J.W.F Weruméus Buning, die omstreeks '32 en '33 zijn Maria Lécina en Kapitein
Jan van Oordt schreef, en die ook in zijn later werk de ballade trouw zou blijven en
tot haar populariteit bijdragen. Een nog weer jongere generatie, die van de
‘Amsterdamse school’ (Hoornik, Van Hattum, Den Brabander c.s.) en Werk, heeft
in meerdere of mindere mate voortdurend van haar belangstelling voor het genre
doen blijken.
Vanwaar deze herbloei van een dichtvorm die zo langen tijd, globaal gesproken
van ongeveer 1885 tot 1920, verguisd was? Men is er niet van af met te zeggen, dat
het een kwestie is van mode. Want, toegegeven het element van onderlinge navolging
dat stellig aanwezig is: waarom doet een bepaalde mode zich juist in die ene litteraire
periode voor, en niet in die andere?
Hier nu past, voor wat de ballade betreft, alleen de maatschappelijke verklaring.
In tegenstelling tot de litteratuur is de filmproductie direct en algeheel gericht op de
bevrediging van de behoeften van het publiek. Maar het valt niet te ontkennen, dat
de achteruitgang van het levenspeil en den algemenen welstand de aandacht voor de
letteren in onzen tijd meer dan vroeger gefnuikt heeft. Als weerslag daartegen houden
ook de jongere dichters van thans meer dan vroeger rekening met de mogelijkheid,
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de publieke belangstelling te wekken. En waarmede zou de poëzie dat eerder kunnen
dan met een anecdote, het naïef relaas van een gebeurtenis, of een ‘verhaaltje’? De
jongeren staan niet meer, gelijk bij de dichters van Tachtig tot die van voor kort het
geval was, in eerste instantie vrijwel onverschillig tegenover de vraag, of ze lezers
zullen vinden. Van die verandering is, naar het mij toelijkt, de economische crisis
een der gewichtigste oorzaken. Natuurlijk heeft ook de grotere aandacht voor
maatschappelijke spanningen, de ervaring in de als voorstellingsbeeld bekende
samenleving, een rol gespeeld. Beide factoren hebben in hoge mate bijgedragen tot
het wederopbloeien van de ballade in onze poëzie.
1939

Bij het heengaan van Ernst Toller
Harder, eenzamer, tragischer dan van de meesten zijner tijd- en bentgenoten zijn het
lot en het sterven geweest van Ernst Toller. Achteraf is het gemakkelijk genoeg, te
zien, waar de breuk door dit leven liep. Achteraf is het geen kunst, dit leven te zien
als gebaseerd op een vergissing: omdat het uitging van een cultuurpolitiek die een
volk vooronderstelde, waar geen volk was maar slechts een republiek, welke nog
steeds gegrondvest was op het drijfzand van een sinds het wilhelminische tijdvak
niet essentieel gewijzigde samenleving. Maar bedroevend verspild, weggegooid,
nutteloos blijkt nu wel dit individuele lijden en sterven te zijn geweest, dit brandende
hart in een wel luid schreeuwende maar oppervlakkige wereld, deze Toller onder de
tollenaren.
Labiel was reeds altijd zijn zenuwleven in hoge mate: hij is enkele malen in een
inrichting verpleegd geworden. Doch meer dan de wisselvalligheden en snelle
ondergang der Münchener litteratoren-revolutie (onnavolgbaar geparodiëerdin
Giraudoux' Siegfried et le Limousin), waarin hij, de typische litteraatpoliticus of
politieke litteraat zich wel thuis moest voelen; meer dan de vijfjaar gevangenisstraf
die hij als lid van Kurt Eisner's radenregering en commandant van het Rode leger
had moeten ondergaan, heeft hem, den West-Europeeër in ballingschap, het
egoïstische, bête, ijskoude optimisme van de Amerikanen geknauwd, temidden
waarvan hij, na een kort verblijf te Budapest en Parijs, zijn laatste levensjaren, - van
medio October 1936 tot
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zijn vrijwilligen dood, - heeft moeten doorbrengen.
De krampachtige en extatische impulsiviteit, kenschetsend voor den
expressionnistischen kunstenaar, alsook het vele persoonlijks, dat Toller heeft
meegemaakt en doorleden, verklaren de kleine zwenkingen en ongelijkheden in zijn
stemming, zijn meningen, zijn werk; aan de eenheid der grote lijn van zijn leven
hebben zij niet afgedaan. Die eenheid was mensenliefde, maar gestuwd en bedwongen
door een politieke overtuiging, welke vanzelf de grenzen van zijn kunstenaarschap
moest aangeven. Zie zijn stukken: zij willen den kreet der massa, de exaltatie der
individuen, de taak van den mens in een verzinkenden tijd uitbeelden, honger,
burgeroorlog, inflatie, celstraf, oproer. Noch bij hem, noch bij zijn litteraire
geestverwanten bestond de eerzucht of het verlangen (of het ...kunnen), psychologisch
levende mensen te beelden. Toller's figuren zijn schema's, symbolen, woordvoerders
van de conflicten en inzichten des schrijvers; de massa wordt menigmaal als een
koor uit een Griekse tragedie. Deze geestesgesteldheid, deze formule en dit actuele
aspect zijn terug te vinden in al zijn stukken: Wandlung (1918), Masse Mensch ('21),
Die Maschinenstürmer ('22), Der Deutsche Hinkemann ('23), Der entfesselte Wotan
('26), Feuer aus den Kesseln (30), Hoppla wir leben ('27). Zijn succes was tijdelijk
overweldigend, maar alleen mogelijk in de toenmalige geestelijke en culturele
tijds-conjunctuur. Toch kwamen er reeds tegenkrachten op; het protest der
Deutsch-völkische jeugd bij de vertoningvan Hinkemann was zo hevig, dat alleen
Piscator nog Toller's verdere stukken waagde te spelen.
Toen deze conjunctuur voorbij was en eindelijk het grondsop voor de goddelozen
goed duidelijk kwam bovendrijven, was het natuurlijk ook met Toller en de
romantische, idealistische dromers van zijn litterair milieu gedaan. Deze veelal
weltfremde dwepers, met hun meest eerlijke, maar nutteloze mensenliefde, begrepen
te laat hun vergissing, waarvan ik in den aanvang van dit stuk sprak. Toller en de
zijnen zijn later, door de teerhartige reactie van rechts, tegenover een goedgelovig,
misleid of geterroriseerd publiek als echte bloedhonden voorgesteld. Niets geeft voor
mijn gevoel een ontroerender kijk op de menselijkheid van Ernst Toller dan de
volgende, nooit bekend geworden gebeurtenis, waarvan ik de mededeling aan Gerth
Schreiner te danken heb. Zij staat opgetekend in de proces-acten betreffende den
moord op Kurt Eisner, die met twee schoten in het achterhoofd door den stil
nadergeslopen Freiherr von Arckel gedood werd.
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De wild geworden menigte drong op en wilde den moordenaar lynchen. Toller echter,
die tegen onwettige gewelddadigheid tegenover personen gekant was, wist dit, geheel
alleen en met gevaar voor eigen leven, te verhinderen; een omstander, die zijn revolver
reeds op Von Arckel gericht had, sloeg hij het wapen uit de hand.
1939

Inleiding tot: ‘Twee kasteelen’ van Will Wemerman
Niet om de volheid, den rijkdom, niet om het vertrouwen of de onbevangenheid,
welke haar meestal eigen zijn, is de jeugd voor ouderen benijdenswaardig. Want
deze kenmerken heeft de jeugd van onze dagen al goeddeels verloren. En in het
bijzonder voor den jongen dichter van den bundel Twee Kasteelen was het leed
overwegend. Neen, wat de jonge jaren, van wien ze verloren gingen, als hoogste
waarde onherroepelijk meenemen, is vooral het besef dat later nooit meer zo diep,
zo volledig, zo heftig voelend, dat nooit meer zo lévend het innerlijk leven geleefd
wordt.
Dit waarachtig levende kenmerkt ook de gedichten van Will Wemerman. Ze zijn
soms wrang, ironisch, bitter sarcastisch, doortrokken van den opstandigen wrevel,
den twijfel en onlust die onze tijd nu eenmaal aan de jonge mensen van thans heeft
opgelegd. Maar telkens breken toch ook, aarzelend, de zachtere sentimenten door,
die daar gekwetst in wegschuilen. Wat hier aan ontvankelijkheid, aandoeningen en
overdenkingen tot uiting kwam, behoudt uiteraard veelal het tastende van den speler
die nog met zijn instrument vertrouwd moet raken. Maar het heeft reeds een eigen
toon, dien toon die ons aanstonds de onbetwistbare zekerheid geeft dat wij naar een
aankomend dichter luisteren.
Voorgoed afgesloten is nu dit werk, het zal zich niet verder kunnen ontplooien.
Vijfentwintig jaar oud, is Will Wemerman gestorven. De publicatie van zijn poëzie
heeft hij niet beleefd. Men kan treuren om het talent, dat nu niet meer tot vollen
wasdom zal komen - maar Wemerman's vrienden zullen zich toch ook kunnen troosten
met de gedachte aan de kracht, die hem geschonken is geweest, en die hem gesteund
moet hebben en veel voor hem goedgemaakt. De zeldzame kracht der poëzie; de aan
slechts weinigen geschonken gave, zich boven de benauwenis van den, in eigen
levenservaringen gekerkerden, zielsangst te
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verheffen tot een bovenpersoonlijke vrijheid. Daarin wordt aan verdriet en geluk,
aan hoop en wanhoop de macht gegeven te stijgen tot de zingende uitdrukking, welke
iets van algemener geldigheid betekent voor het gekneusd gemoed. Een afscheid en
afstand nemen, een overwinnen van het ondergane en den ondergang. Een bevrijding.
De droefheid, waartoe het zo jong heengaan van een dichter noopt, wordt getemperd
door het besef, dat deze verruiming zijner persoonlijkheid, deze vrijmaking van
zichzelf, en anderen, mede tot zijn lot behoorden. Ja, ook voor anderen is het, dat de
schrijver van poëzie worstelt naar blijvender vormen dan dit vergankelijk leven
schenkt. Mogen dan de verzen van een jong en jong-gestorven dichter den eerbied
en de genegenheid ontmoeten, welke ze op dien grond waard zijn.
1939
Will Wemerman, Twee Kasteelen. Santpoort, v/h C.A. Mees, 1939

Het dichterschap der jongeren
Het is met de poëzie der jongeren langen tijd de dood in de pot geweest. Dat wil niet
zeggen dat er niet, geïsoleerd, af en toe redelijk verdienstelijke bundels verschenen
of dat er niet soms afzonderlijke talenten waren op te merken. Maar er lééfde in ons
land desondanks geen opkomend geslacht van dichters, er was geen stroom die de
grotere stuwkracht van vroeger in een eigen bedding vermocht voort te dragen.
Thans begint zich een duidelijke wederopbloei af te tekenen. Er zijn weer jongeren
aan het werk met het duidelijk bewustzijn, dat zij aan een vernieuwing van de poëzie
deel hebben, zij het nog slechts in een voorbereidend stadium. Dit bewustzijn verbindt
en steunt hen; en terwijl de voorafgaande, oudere generatie, eenzaam en met een
muur van onverschilligheid omgeven, haar plaats moest zoeken, vrijwel alleen door
de vakgenoten gewaardeerd, worden deze jeugdige benjamins aardig verwend. Want,
o wonder, het publiek leest weer poëzie, jongerenpoëzie, en ook uit verschillende
publicaties blijkt, dat de belangstelling meer dan tevoren dien kant begint uit te gaan.
Een paar daarvan wil ik hier aankondigen. Zij belichten het bovenbedoelde
verheugende verschijnsel. Verheugend: want moge ook al de poëzie uit de alleenheid
en enigheid van het dichterlijke scheppen ontstaan, de jonge dichters kunnen in het
gevoel van gelijk-
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gestemdheid en verwantschap dat hen verbindt, - in het gevoel, eindelijk weder kracht
te putten uit een geestelijk klimaat, een dichterlijke beweging -, een beveiliging
vinden tegen de moedeloosheid, die miskenning en twijfel soms geven. Mogen ze
echter bewaard worden voor het gevaar, zichzelf, aldus in de litteraire watten gelegd,
nu te gewichtig te gaan vinden; vooral nu de publicatiemogelijkheden zoveel talrijker
en gemakkelijker zijn geworden dan weleer. Als het succes hun naar het hoofd stijgt
en ze denken dat ze er zijn, als ze teveel letten op de aanmoedigende kreten aan den
voet van den Zangberg, is er kans dat Pegasus hen halverwege den tocht afwerpt en
ze, eer ze het weten, weer beneden terechtkomen.
Het boek van Donker is in vele opzichten aantrekkelijk. Het is levendig en luchtig
geschreven, en geeft zowel in de globale inleidende beschouwingen over ‘Nieuwe
dichters en de werkelijkheid’ als in het tiental daarop volgende studies over
afzonderlijke dichterfiguren blijk van een gevoelige ontvankelijkheid voor poëzie,
een scherp inzicht in het wezenlijke, den ontwikkelingsgang en de mogelijkheden
van de verzen der jongeren, en een vermogen tot raak en overtuigend formuleren.
Terecht ziet de schrijver de kern van datgene, wat het werk en de mentaliteit dezer
generatie essentieel van die der voorgangers onderscheidt, in haar betrekking tot de
werkelijkheid, in haar groter werkelijkheidsgehalte. (Het woord ‘werkelijkheid’ hier
genomen in den volgens het spraakgebruik aangewenden zin van de gewone,
dagelijkse, ons onmiddellijk omsluitende werkelijkheid; - welke natuurlijk geenszins
‘de’, d.w.z. de enige ‘werkelijkheid’ is).
Het uitgangspunt van dezen versterkten realiteitszin, met zijn tegenwicht: de
romantische vlucht, verschaft Donker dan verder den maatstaf, waarmede hij de
belangrijkste verschijnselen in de jongerenpoëzie beschrijft. Hij laat niet na, daarbij
op den ‘zeer schadelijken invloed’ te wijzen dien de ‘bouderend berijmde anecdotiek
in den trant van Greshoff en Du Perron’ heeft gehad.
Mijns inziens is de invloed van Du Perron's poëzie gering geweest; bovendien
overwoog in haar het bedoelde element, kwantitatief gesproken, niet eens de puur
poëtische kwaliteiten. Maar de schade, die de gevaarlijke suggestie van Greshoff's
voorbeeld heeft aangericht is inderdaad zeer groot, al moet hieraan direct worden
toegevoegd, dat den dichter, billijkheidshalve, nooit verweten kan worden, wat zijn
navolgers aanrichten. Hij is daar
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niet verantwoordelijk voor. Niettemin blijft het feit bestaan, dat zowel de smaak der
lezers als de richting der poëzie tijdelijk nadeel hebben ondervonden door het oeuvre
van hem, die, blijkens zijn oplagen, sinds Adama van Scheltema de meest gelezen
Nederlandse dichter is geweest.
Overigens constateert Donker een omslag in de atmospheer, die het werk der
jongsten omgeeft, waarin meer dan bij de iets ouderen de verbeelding weder een
speelse en romantische opvlucht neemt. Men kan dat met hem eens zijn. De werking
van Nijhoff's latere verzen is in de plaats gekomen van die van Greshoff. Nadat het
sociale probleem, en meer nog de sociale druk, lang de stof en het aspect der jongeren
poëzie mede had bepaald, kan men zeggen dat deze beklemming de nieuwste
dichtkunst meer naar den inkeer van het visionnaire of fantastische verbeeldingsspel
en zijn associaties heeft doen wenden. Overigens komen, waarschijnlijk door den
eens gestelden omvang, deze jongsten - deze superlatieve jongen - er in Donker's
beschouwingen enigszins bekaaid af: met name dichters van opmerkelijke begaafdheid
als Vasalis en Aafjes had men graag uitvoeriger behandeld gezien. Maar misschien
achtte hij het voorbarig, aan een bloemknop te peuteren; dat pleit dan voor het gemis
aan academisme van den hooggeleerden schrijver.
Op één zwakheid der nieuwe poëzie legt Donker den nadruk, welke haar
bestaan-zelf bedreigt. Het is goed, dat hij hierop wijst; het kan de dichters der
opkomende generatie tot noodzakelijk zelfonderzoek nopen. Al deze jongeren bijna
lijden aan ‘een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor het vers’, een gebrek
aan technisch vakmanschap, ‘een gebrek aan poëtische cultuur en in dieperen zin
aan cultuur in het algemeen’. De moeilijke vraag, of de maatschappelijke
omstandigheden, waarin deze jeugd moest opgroeien, dan wel ‘een algemeen
verschijnsel van cultuurverval’ oorzaak zijn van dit tekort, laat de schrijver
onbeantwoord. Maar de waarschuwing is op haar plaats; de verwaarlozing van het
traditioneel critisch besef kan de beste ontwikkelingskansen onzer dichtkunst
ondermijnen. Begaafd zijn deze jonge dichters vrijwel stuk voor stuk; zij zijn aan
hun talent verplicht, tot een herziening te komen van hun poëtische consciëntie en
waakzaamheid.
Daarbij hebben zij zich voor ogen te houden, wat Donker, op de tweede pagina
van zijn tekst maar eigenlijk als voornaamste conclusie van het gehele werk, vaststelt
in een dier van diep inzicht getuigende, scherpe formuleringen, die men ondanks den
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vlotten schrijftrant herhaaldelijk bij hem tegenkomt, en die het boek voor de dichters
en voor het publiek zijn waarde geven. De z.g. poëzie der werkelijkheid, zegt hij
daar, kan alleen bestaan bij de genade van de werkelijkheid der poëzie.
Hoornik's Tafelronde, minder omvangrijk dan het hierboven besproken werk,
behandelt, na een inleiding Forum voorbij, een dertiental jongere dichters. Zijn
beschouwingen zijn uit Groot-Nederland herdrukt, gelîjk die van Donker uit De
Stem. Zij gaan, meer dan die van den oudere, van het concrete gegeven, den
dichtbundel, uit, en neigen daarbij meer tot systematiek. Verzameld, kunnen zij
daardoor wel eens den indruk wekken, te groot belang toe te kennen aan schakeringen
van verschillen, die ephemeer zijn bij dit ‘work in progress’, en te weinig de grote
lijn van het totale beeld te zoeken. Toch is dit een ‘défaut de leur qualité’. Al te lang
is niet alleen de romanlitteratuur in ons land maar ook de critiek en zelfs de
poëziecritiek in den ban van het psychologisme gevangen geweest. Ook de
scherpzinnigste beoordelaars gingen er van uit, dat het eerste en laatstewoord over
een gedicht was gezegd, wanneer men maar een zielkundige ontleding gaf van de
gemoedsgesteldheid van zijn maker en den zielsstaat, waaruit het was ontstaan. Dat
een gedicht een vorm is, met eigen leven en structuur, los van zijn psychologische
genesis - dit inzicht is eerst later doorgebroken. En ook toen nog trok over het
algemeen de poëziecritiek daaruit onvoldoende de consequenties. Verstechnische
tekstcritiek werd immers voor het publiek te moeilijk, te specialistisch en te weinig
belangwekkend geacht om zijn aandacht voor poëzie gaande te maken. Tegen dezen
toestand is een meer op den tekst en de techniek gegronde wijze van critiekschrijven,
gelijk Hoornik die toepast, een gezonde reactie. In een vorige periode zou men over
iets als de jongerenpoëzie niet geschreven hebben zonder het zwaartepunt te verleggen
naar een verhandeling over de hedendaagse jeugd en haar vraagstukken, over het
huidige tijdvak, en dergelijke. Natuurlijk zijn ook deze aspecten interessant om ons
begrip van een poëtisch oeuvre of een stroming der dichtkunst te helpen verruimen.
Maar voorop sta toch steeds, dat een gedicht vóór alles als autonoom werkstuk, als
resultaat-opzichzelf, beschouwd en benaderd moet worden.
Hoewel in dit opzicht Hoornik naar mijn smaak nog niet eens ver genoeg gaat,
brengt hij ons toch een eind in de goede richting. Zeker, ook bij hem vindt men
algemene gevolgtrekkingen;
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maar zij zijn slotsom uit het concrete gedicht, zonder diagnose van des dichters
inborst te willen zijn. Een voorbeeld is deze treffende opmerking: ‘Er ontstaat in de
moderne poëzie een soort rhetoriek van den angst: puinhopen, slangen en schimmels
hebben de epigonistische engelen, rozen en hinden vervangen, en worden op den
duur, wanneer zij niet persoonlijk en dwingend worden gebruikt, even vervelend als
de meer elegische uitdrukkingsmiddelen’.
Een nadeel van Hoornik's werkwijze is, dat zijn boekje teveel een toevallige
verzameling boekbesprekingen blijft, waardoor - naar hijzelf in zijn Woord Vooraf
eerlijk toegeeft - figuren als Vasalis, Aafjes en Lehmann, wier verzen het vorig jaar
immers nog niet gebundeld waren, niet apart besproken werden.
Vooral als inleidend studiemateriaal voor den belangstellenden liefhebber kan een
boekje als dit van Hoornik zijn nut hebben, juist doordien het meer genuanceerd dan
overzichtelijk, en bij alle persoonlijke voorkeur onpartijdig (d.i. vrij van den
befaamden kliekjes-geest) is. Aan den toekomstigen litteratuur-geschiedschrijver
blijft het dan voorbehouden, bij groter afstand tot definitievere waardebepalingen te
komen.
Criterium is het maandschrift waarin de jongere dichtergeneratie, na het verdwijnen
van Werk, en met meer succes, samenkomt. Dertien auteurs hebben aan dit
poëzie-nummer, dat ook als afzonderlijk boek in den handel is gebracht, meegewerkt.
Zij bevestigen den indruk dat het gemiddelde der tegenwoordige nieuwe poëzie op
een goed peil staat, al mist men enkele individueel zéér uitstekende figuren als bij
vorige generaties. Dat het begrip ‘jongere’ geen kwestie van leeftijd maar van
mentaliteit is, bewijzen betrekkelijk ‘bejaardere’ dichters als Den Brabander of Van
Hattum. (Kemp ontbreekt). Een nieuwe rhetoriek, een nieuwe conventie zijn een
onvermijdelijk gevaar, waar een eensgezinde groep jongeren, ook als ze door een
psychische structuur en niet door een ideologie verwant zijn, zich voor in acht moet
nemen; vgl. de geciteerde opmerking van Hoornik. Maar deze vier vel poëzie biedt
nog genoeg afwisseling om te doen geloven dat de betrokkenen dit gevaar voorshands
voldoende onderkennen. Ook al is, na het verdwijnen van wat ik nu maar den
Forum-invloed zal noemen, het erotische alom weer sterker op den voorgrond
gekomen.
De afwezigheid van de prachtige poëzie van M. Vasalis zal ieder minnaar van
verzen zeer betreuren.
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Ten slotte een wens: laat Criterium nu ook eens een prozanummer geven. Ik heb zo
het gevoel, dat de jongeren dan veel minder goed voor den dag zouden komen. Maar
als experiment zou het interessant zijn.
1940
Anthonie Donker, Hannibal over den Helicon? Arnhem, Van Loghum Slaterus' Uitg.
Mij. 1940
Ed. Hoornik, Tafelronde Rijswijk, A.A.M. Stols
Nieuwe Poëzie. Poëzie-nr. van Criterium. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, Nov.
1940

In den hof van Eros - een inleiding
Plato, in een passage van het Symposion, kenschetst den Eros als een streven naar
één-wording van wat in ons gescheiden is, en in een ander fragment uit het zelfde
stuk als liefde tot onsterfelijkheid. Beide, in wezen eendere neigingen
vertegenwoordigen stellig de diepste, algemeenste en meest blijvende aandrift van
de menselijke ziel. Gelijk de religieuze mystiek, die daarom zo vaak haar beeldspraak
eraan ontleent, zoekt de liefde de vereniging van het ‘ik’ met het ‘andere’, het opgaan
der individuele eigenheid in iets, groter dan zij, dat haar omvat; en dat tegelijk haar
hoogste vervulling en de opheffing van haar zelf is.
In deze schijnbare tegenspraak ligt een element, dat strijdig is met de logica. Reeds
hieruit blijkt, dat de essentie van de liefde buiten de bewuste rede omgaat. En juist
in dit irrationele moet het bevrijdende gezocht worden van de werking der liefde;
hierdoor immers wordt de ratio in belangrijke mate gelouterd van het sterkste
menselijke instinct, zodat zij des te ongestoorder op haar eigen terrein haar functie
kan vervullen.
De betekenis van de liefde kan intussen niet worden gemeten aan de betekenis der
uiterlijke werking, waarmede zij in de zichtbare wereld verschijnt, al is er de bekende
boutade over de gewichtigheid van de neuslijn van Cleopatra in verband met den
loop der wereldgeschiedenis. Niet steeds hebben grote minnaars grote daden gedaan.
Maar zozeer wordt de liefde als opperste levenswet erkend, dat ook dan, wanneer
zij alleen maar grote minnaars waren, hun naam nog in latere eeuwen genoemd blijft
met iets van dat geheim ontzag, dien verzwegen eerbied (half nijd, half bewondering),
met dien zweem van haast religieus
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aanvaardende verzoendheid, waarmee men het hoofd buigt voor een elementair
natuurverschijnsel.
Een natuurramp - zo hebben vaak de dragers zelf van een geweldige passie hun
excessieve gevoelens ervaren. En ook op de toeschouwers moest zij dien indruk
maken; en op de kunstenaars die haar uitbeeldden, van de oudste tijden tot dat
prachtige epos van den onvergankelijken hartstocht, Wuthering Heights van Emily
Brontë. Het zou echter eenzijdig zijn, alleen dezen kant te willen zien van een gevoel,
dat op zo talrijke levensgebieden aan den dag treedt. De litteratuur uit den hof van
Eros grenst enerzijds aan de zedengeschiedenis, anderzijds aan de wijsbegeerte. Daar
tussen liggen dan allerlei schakeringen van psychologie, moraal, sociologie,
physiologie enz.; kortom, er is schier geen terrein waarop zij niet in een of anderen
vorm haar aandacht heeft gericht. Niet uitsluitend teksten die aan de litteratuur, dus
aan de kunst der ‘schone letteren’ zijn ontleend, maar ook teksten die slechts document
zijn van menselijk gevoel of menselijken hartstocht, in hun naaktste onthulling,
teksten derhalve die nooit met letterkundige bij-oogmerken geschreven, of brieven
die nooit voor publicatie bestemd zijn geweest, kunnen in hoge mate de schoonheid
dienen. Zonder den opzet der artistieke schepping bereiken zij het peil van
kunstwerken, hetzij door de zuiverheid en trefkracht hunner uitdrukkingsmiddelen,
hetzij door de verbeeldingrijke oorspronkelijkheid of krachtige persoonlijkheid van
hun auteur, hetzij door de sobere eerlijkheid, de doorzichtige zuiverheid, den bijzonder
oprechten eenvoud van hun wezen.
Dat zijn dan de grensgevallen, waarin het menselijk document bepaalde kwaliteiten
van de aesthetische schepping kan gaan vertonen. Soms zijn het dagboekbladen,
gelijk die van Marie Bashkirtseff (welke echter van den aanvang af voor publicatie
waren bestemd); soms zijn het levensbeschrijvingen, gelijk bij Tacitus (die intussen
wel degelijk een ‘litterairen’ schrijftrant met zijn taak van geschiedschrijver
verenigde), Herodotus, Augustinus. Vaak ook zijn het brieven (Plinius, Héloïse,
Ninon de Lenclos, Marianna Alcaforado, Hölderlin, Thorbecke). Deze moeten
natuurlijk wèl onderscheiden worden van zulke brieven, die als litteraire kunstgreep
of romanprocédé gefingeerd, een speciaal letterkundig genre vertegenwoordigen
(Rousseau, Wolff en Deken, Choderlos de Laclos, Goethe, Eça de Queiroz, De
Maupassant, Van de Woestijne).
Zowel op de erotische levensdocumenten als op de erotische lit-
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teratuur hebben de wisselende cultuurvormen en tijdsmode aanzienlijken invloed
gehad. Niet echter deze verklaarbare verschillen in naar tijd en plaats zo uiteenlopende
producties wekken onze verwondering. Veeleer de overeenstemming welke bij alle
tijdelijke en nationale onderscheid zo menigmaal die uitingen verbindt. Men moet
wel onder den indruk komen van den weerkeer, naar den mens onvergankelijk
ingeschapen zielswetten, van het steeds eendere gemoeds-wedervaren in het eendere
mensenhart, wanneer men zich verdiept in hetgeen over de liefde opgetekend of uit
de liefde geschreven werd in tijden en landen die ver uiteen liggen. Een treffend
voorbeeld van overeenkomstige symbolen moge hier volgen.
Tot in den nevel van onheugelijke tijden gaat de mondelinge traditie terug van de
poëzie der Indianen, welke door ontdekkingsreizigers en missionarissen is opgetekend.
In De Gids van October 1936, C 10, heeft Jan Vercammen o.m. een bewerking
gepubliceerd van een lied van Braziliaanse Indianen, waaruit ik aanhaal:
Eens waren zon en maan verloofd,
maar ze besloten niet te trouwen
(al was 't elkander wel beloofd)
omdat dan de aarde zou vernietigd worden.
Want haar verbranden zou de zon,
haar overstromen zou de maan.
Zo zijn dan maan en zon
voor eeuwig van elkaar gegaan.

Een sprookje uit den Congo, eveneens uit verre eeuwen mondeling overgeleverd, in
Bangba opgetekend door L. Schultz (Anthropos 1923 XVIII), is door prof. Amaat
Burssens onder den titel Eclips opgenomen in zijn bundel Negerwoordkunst. Het
bedoelde sprookje luidt: ‘De zonnebal heeft de maneschijf zeer lief. Vol verlangen
jaagt hij steeds zijn geliefde na. Eén enkele maal slechts kan hij haar bereiken, één
enkele maal verwelkomt hem zijn geliefde. Als de maneschijf den zonnebal ontvangt
en deze twee geliefden onder het zoenen zich vergeten, dan wordt de hemel zwart
en de duisternis verbergt hun wederzijdse liefde’. Ook hier dus dezelfde
natuursymboliek, als draagster van dezelfde erotische verbeelding. En na een
geweldigen sprong door ruimte en tijd vinden wij haar terug in het hart der christelijke
renaissancistische beschaving, wanneer in ‘aller treurspelen treurspel’ Vondel Adam
laat zingen:
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Laet ons dan den feestdans leeren
En den trant
Van den grooten heer der heeren;
En den hemel nabootseren
Met verstant.
Volght de vaste en wufte lichten
Op hun spoor.
Dat 's op d'aerde een' hemel stichten.
Elcke star bewaert haer plichten
In Godts koor.
Dat ick dan de zon uitbeelde,
Gij, mijn bruit,
't Maenlicht, 't welckme noit verveelde.
Scherpe prickel van mijn weelde,
Dans vooruit.

Uit deze parallellen kan men de gevolgtrekking maken dat gelijkheid van beeld hier
op gelijkheid van gevoel en ervaring duiden moet. Zou dan het persoonlijkste van
de menselijke sentimenten, de liefde, wanneer men haar neergeschreven sporen door
den loop der tijden en bij verschillende volkeren volgt, een eentonig aspect opleveren?
Misschien - in zeker opzicht. Maar gelukkig niet onverdeeld; anders zou onze
wandeling in den hof van Eros een kwelling geworden zijn. Ook het lied van den
nachtegaal kan één-tonig heten; toch is het steeds weer anders want altijd opnieuw
ontroerend. Eén toon wellicht; maar met ontelbare modulaties. Van bloedwarm
sensualisme tot de puurst abstracte gedachtensfeer gaat de scala der liefdesgeschriften.
Het hart barst uit in elementair geweld, of het hoont in bitter sarcasme. Het schreit
of jubelt, hunkert of walgt. Vertwijfelde, krampachtige worsteling, als van een
verdrinkende om zijn leven, wisselt af met trage, hardnekkige, sluwe tactiek.
Levenslust en doodsverlangen schijnen hier uit dezelfde bron te stromen. Naïeve
behaagzucht en argeloze overgave wekt Eros in den één, in den ander wordt hij door
koude critiek en snijdende ironie weerspiegeld in zijn ontgoochelden staat. Laaghartig
gehuichel treft men aan als krijgslist van dezelfde onloochenbaar echte liefde, welke
elders stralend onbaatzuchtigen offerzin in het leven roept. Zij leidt tot altijd durende
ontrouw of trouw. Platburgerlijke pantoffel-idealen vindt men er naast edelst
glanzende zielsverstildheid. Zo veelvuldig als de aard der kun-
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stenaars verschilt, verschilt ook de door hen verbeelde menselijke persoonlijkheid.
Maar toch is het een in diepste wezen gelijk liefdegevoel, dat in welken graad of
welken verschijningsvorm ook, aan allen gemeenzaam is.
Hoe gewichtig deze gemeenzaamheid wordt geacht, blijkt sprekend uit de
omstandigheid, dat zo vele vurige, standvastige of tedere minnaars en minnaressen,
ridderlijke of moederlijke, onverschrokkene of vindingrijke, aan de herinnering der
generaties zijn overgeleverd. Het zijn immers niet alleen de beroemde liefdeparen,
uit de litteraire fantasie ontstaan (Hero en Leander, Pyramus en Thisbe, Lanceloet
en Sanderijn, Romeo en Julia, enz.), die te allen tijde tot de volksverbeelding hebben
gesproken, maar ook historische gelieven. Abélard en Héloïse, de Portugese Non,
Julie de Lespinasse, en anderen - hun namen zijn ons nog bekend terwijl die van vele
geleerden, kunstenaars, staatslieden, veldheren uit hun tijd ons niets meer zeggen.
In alle eeuwen heeft de raadselachtige, felle gloed van het ontembaar minnende
mensenhart onvoorziene krachten ontketend. Heilzame soms, maar vaker
rampspoedige. Ook op den simpelste, voorzichtigste, conventioneelste, kleingeestigste
maakte het indruk. En welke andere verklaring zou daarvoor bestaan dan het element
van eeuwigheid, dat in de grote liefde wordt beseft, niet enkel door haar dragers maar
ook door ons, haar getuigen? Welke andere verklaring dan het weten, dat hier een
verband met de kern des levens zichtbaar wordt, met dezelfde kracht die de planeten
doet wentelen, met ‘de wereld als wil’? Hier wordt van het vertrouwelijkst
persoonlijke sentiment het bovenpersoonlijk karakter openbaar, gelijkerwijze uit het
individueelste in de natuur zich het voortbestaan van het geslacht in zijn algemeenheid
ontwikkelt.
Juist dit persoonlijke inmiddels waarborgt de afwisseling in de stof van deze
verzameling. Zij brengt slechts enkele uit den onmetelijken hof van Eros gelezen
bloemen samen. Zelfs naar een begin van volledig-zijn kon bij zo bonte
verscheidenheid niet worden gestreefd. Men zal er evengoed uitingen over als van
liefde tegenkomen. Dus zowel de schildering, uit romans en novellen, van het
liefdegevoel, als ook stukken, met het kennelijk doel geschreven, een geliefde te
overtuigen, mee te slepen, te huldigen of te vertederen. Waarnemingen, herinneringen,
avonturen, smeekbeden, droombeelden en vele andere aspecten van dien
onophoudelijk voorttrekkenden stoet van menselijk leed en menselijke lust gaan aan
ons oog voorbij. Uiteen-
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zettingen en beschouwingen van meer afgetrokken karakter of meer didactischen
aard werden naar verhouding, hoewel dit element voldoende tot zijn recht komt,
schaars opgenomen. Het strookte immers niet met den opzet van deze anthologie,
welke alle wetenschappelijke pretentie mist, Eros' hof anders dan bij uitzondering
als theoretiserend botanicus te benaderen. Op geen gebied liggen zelfbedrog en
werkelijkheid zo vlak naast, ja door elkander als op dat der liefde. Of Eros gemaskerd
of onthuld rondgaat, geeft echter niet den doorslag voor de schoonheid of het treffende
van de woorden, die hij den mens ontlokt. Maatstaf is niet de grens tussen het erotische
en het sensuele,
...de grens van Liefde en Lust,
De onheelbre breuk in aardes heilig hart.

Hoe kon dat ook, daar het leven zelf ze zo onontwarbaar dooreengemengd toont?
Zijn niet de geestelijke en de zinnelijke droom beide evenzeer afglans van dien
zelfden Eros, die met onze gebrekkige indelingen spot, wanneer hij als een
voorjaarsstorm door onze harten komt gevaren?
Liefde is een banaal, gemeenplaatsig en afgezaagd motief geworden in de industrie
der amusementskunsten; maar zij is, in haar waren en onvervalsten staat, uiterst
zeldzaam. Slechts sterke en complete mensen kunnen haar ten volle verwezenlijken,
zonder compromis of concessie, zonder verraad aan het oorspronkelijk ideaal. Meestal
ontbreken de brandende zielskracht, de gerichtheid der gevoelens, de zuiverheid en
vrijheid en ontvankelijkheid, die eerste voorwaarde zijn voor welken vorm van echte
liefde ook, onverschillig of het den hartstocht der jeugd of de ‘oprechte trouw’ uit
den Gysbreght betreft.
Wellicht zijn de beste minnaars zij, die - evenals de kunstenaars - droom en
werkelijkheid het innigst verenigen; zij voor wie het reële doordrenkt is met droom,
en de verbeelding levende realiteit. Het zijn zij
Die jong zijn en zichzelf niet weten;

of die oud zijn en der wereld schijn doorzagen. Het zijn, altijd, zij die eenzaam staan.
Misschien zijn de beste minnaars zij, die de scheppende verbeelding, welke de
kunstenaar in zijn werk legt, in het leven vermogen te richten op de geliefde. Dat
alleen is van belang; niet de aan een tijdvak of stijl of mode gebonden uitingsvorm.
Zwaarwegende woorden over de liefde kunnen
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innerlijk holheid verbergen; luchthartigheid en lichtzinnigheid kunnen de schijn zijn,
waarachter een diep gevoel schuil gaat. Voor den scherpen waarnemer is de toon,
als kenteken voor de gevoelswaarde en oprechtheid van het sentiment, op zijn minst
zo belangrijk als het oude liedje zelf, dat in zijn overbekendheid juist voornamelijk
door dien toon weer als nieuw kan zijn.
Dat ook in een sceptische en galante eeuw de ‘ware liefde’ zeer hoog gesteld kon
worden, bewijzen de beschouwingen van Ninon de Lenclos in haar Brief aan markies
de Sevigné. Weer een eeuw later ziet de lezer den kijk op het vrouwenleed reeds
verdiept in de pessimistische vermaningen uit den vermaarden briefroman van
Choderlos de Laclos, welke als tegenstelling tot zijn gewone gewaagdheid en
lichtzinnige grivoiserie sterk treffen, niet het minst door generaliserende, maar
menskundige opmerkingen als deze: ‘De man geniet van het geluk dat hij ervaart,
de vrouw van dat wat zij verschaft.’
De willekeurigheid van letterkundige indelingen springt hier wel zeer in het oog,
bij deze stof waar de uitsluitend en regelrecht beschouwelijke litteratuur vaak zo
onmiddellijk grenst aan ‘fiction’ met een moralistische of didactische strekking.
Zo min als tussen de bespiegelende en de moralistische liefdeslitteratuur is een
zeer scherpe grens te trekken tussen de moralistische en die van de zedenschildering.
De eerste leert ons een gedragslijn, de tweede brengt ons het beeld van een toestand,
een tijdvak, een milieu voor ogen in tal van fragmenten waarin de zielkundige
ontleding aan de beschrijving van een bepaalden maatschappelijken of historischen
achtergrond is vastgemaakt. Maar ook van de zielkundige litteratuur is veelal de
overgang naar de meer onmiddellijke gemoedsuitstorting schier onmerkbaar; deze
laatste zij dan levensdocument of litterair procédé; op een doel gericht of enkel
lyrische verbeelding. Als een kreet om verhoord te worden, een bede om verlossing,
klinkt deze directe onthulling van het hart door alle landen en tijden. Kunstmatig of
als een speling van den bellettristischen toeleg soms. Soms met die intensiteit en
bloedigen ernst, welke zozeer doen beseffen dat de liefde een kwestie van leven of
dood, - van leven èn dood is.
Dit dichterlijke, iets van blijvende jeugd en ongereptheid, van weemoed en
dauwende avondstemming, is ook, wat zozeer enkele stukken doordringt, dat zij zich
onttrekken aan klassering bij de genoemde: een verwissing, wederom, der grenzen.
Zij geven ons een afglans van het romantische wereldbeeld in
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zijn lichtste liefllijkheid, - verganklijk, broos, en toch onsterflijk. Onze oudste, diepste
droom. Meer een intonatie dan een melodie is het, waaraan we dezen kant der
romantische liefde herkennen; een teder inzicht, een vluchtig en niettemin diep besef,
onvatbaar doch stellig, dat niet slechts de historische stroming der Romantiek eigen
was, maar van alle tijden is. Ik zinspeelde eerder op den bekenden Rey van Burghzaten
uit Gysbreght. Het is waar, dat behalve veel wrangheid en verzwegen leed, veel in
conflict gescherpten haat, ook vaak veel aandoenlijke, harmonische tederheid over
den huwelijksen staat is uitgezegd. Toch moet in dit verband worden gewaarschuwd
tegen misverstand met betrekking tot de begrippen gelukkige en ongelukkige liefde.
Zij worden veelal gedachteloos gebezigd. Gelukkige liefde wil niet noodzakelijk
zeggen liefde, die beantwoord wordt, in vervulling gaat. Men denke slechts aan
L'Education sentimentale, het voorbeeld van het geluk, dat soms in een ‘ongelukkige’
liefde is gelegen. Een liefde kan, omgekeerd, in een lang en ogenschijnlijk ‘gelukkig’
samenleven, door de werkelijkheid des dagelijksen levens zijn teleurgesteld en in
haar primitieve zuiverheid aangetast. Zij is dan eigenlijk ongelukkig, al zijn de
betrokkenen zich niet steeds daarvan bewust. De oude volksspreuk ‘ongelukkig in
het spel, gelukkig in de liefde’ gaat in haar ongeweten wijsheid van de verwantschap
uit tussen het liefdesspel en het wonderlijke kansspel van het lot.
De eindeloos diepe hunkering die geen bereiken kent,
O in dit leven niet, en nog niet in den dood!

wordt zelfs menigmaal zozeer beseft als het wezenlijke van de liefde, en als identiek
met het algemeenste levensbeginsel, dat de minnaar zich bewust in zijn gevoel
losmaakt van zijn object. Het ‘verlangen naar smart’, gelijk de Ouden het noemden,
is aan deze houding niet altijd te ontzeggen, en de opvatting van het lijden als weg
ter loutering en bevrijding. Dan wordt de liefde meer dan de geliefde bemind. ‘Etiam
amare amabam’ zegt Augustinus; en Karel van de Woestijne schreef zijn Romeo of
de Minnaar der Liefde. De wedermin wordt dan versmaad, waaraan de neiging tot
zelfkwelling niet vreemd is:
Mon amour à moi n'aime pas qu'on l'aime,

ofwel de liefde wordt romantische trouw aan een onwerkelijke schim. Bij Poe in
Ligeia. Bij Baudelaire, in zijn sonnet A une
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Passante. Voor hen en hun geestverwanten geldt wat Remy de Gourmont aan het
slot van zijn boek Le Fantôme schreef: ‘Ik voelde me koud, ik was bang, - want ik
zag haar, zonder me tegen die smartelijke verandering te kunnen verzetten, - ik zag
haar heengaan en zich weer aansluiten bij de groep onduidelijke vrouwen waaraan
mijn liefde haar had onttrokken, - ik zag haar weder de schim worden die zij allen
zijn’. De phenomenale wereld, de wereld als verschijning, als schijn, wordt, in dezen
zielstaat, doorzien; het object, in die opvatting, als identiek met het subject gekend;
en het amoureuze streven blijkt onheelbaar eeuwig, gelijk alle streven.
Deze neiging tot het bewustworden, of althans beleven, van een streven waarin
de afgegrensde ikheid tijdelijk verloren gaat, moet zelfs daar worden aangenomen
waar eigenliefde of kwelzucht zich - zij het dan niet in afwijkende mate - in het
liefdesgevoel mengt. En die grondoorzaak wordt overigens door Schopenhauer (Die
Welt als Wille und Vorstellung, II, 44) weder nuchter teruggevoerd op een list der
natuur, om haar oogmerk te bereiken: het in stand houden van het mensengeslacht.
Op den levenswil dus, in laatste instantie, al is het dan niet den individuelen.
‘Het verlangen der liefde’, schrijft hij, ‘de μερος, die de dichters aller tijden
onophoudelijk bezig zijn in talloze zinswendingen uit te drukken, en het onderwerp
niet uitputten, ja, het niet voldoende recht kunnen laten wedervaren, dit verlangen
dat aan het bezit van een bepaalde vrouw de voorstelling van een oneindige zaligheid
vastknoopt en een onuitsprekelijke smart aan de gedachte, dat het niet te verwerven
is, - dit verlangen en deze smart der liefde kunnen hun stof niet ontlenen aan de
behoeften van een schimachtig individu; maar zij zijn de zucht van den geest der
vereniging, welke hier een onvervangbaar middel om zijn doeleinden te verkrijgen
of te verliezen ziet en het daardoor hevig uitkermt. Alleen de vereniging heeft oneindig
leven en is daardoor in staat tot oneindige wensen, oneindige bevrediging en oneindige
smarten. Deze echter zijn hier in de nauwe borst van een sterveling gevangen gezet:
geen wonder dus, wanneer die schijnt te zullen barsten en geen uitdrukking kan
vinden voor het haar vullende voorgevoel van oneindige lust of oneindig verdriet.
Dit geeft dus de stof tot alle erotische poëzie van verheven aard, welke
dienovereenkomstig tot transcendente, boven al het aardse uit wiekende metaphoren
opstijgt. Dit is het thema van Petrarca, de stof voor de St. Preux's, Wer-
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ther's en Jacopo Ortis’, die zonder dat niet te begrijpen noch te verklaren zouden
zijn. Want op eventuele geestelijke, of in 't algemeen op objectieve, werkelijke
kwaliteiten der geliefde kan die oneindige waardering derzelve niet berusten; reeds
omdat zij daartoe den minnaar vaak niet nauwkeurig genoeg bekend is; gelijk het
geval was met Petrarca. Slechts de geest der vereniging vermag met één blik te zien,
welke waarde zij voor hem, voor zijn doeleinden heeft. De grote hartstochten ontstaan
dan ook in den regel op het eerste gezicht:
Who ever lov'd, that lov'd not at first sight?

(Shakespeare, As you like it, III 5). Merkwaardig is in dit opzicht een plaats in den
sinds 250 jaar beroemden roman Guzman de Alfarache, van Mateo Aleman: ‘Opdat
iemand liefhebbe, is het niet nodig dat veel tijd verstrijke, dat hij overleg te baat
neme en een keuze treffe; maar alleen, dat bij dien eersten en enigen aanblik een
zekere geschiktheid en overeenstemming wederzijds samenga, of dat, wat wij hier
in het gewone leven een sympathie des bloeds plegen te noemen, en waartoe een
bijzondere invloed der sterrenbeelden pleegt aan te sporen. In overeenstemming
daarmede is ook het verlies der geliefde, door een medeminnaar of door den dood,
voor den hartstochtelijk beminnende een smart, die iedere andere overtreft; juist
omdat zij van een transcendenten aard is, doordat zij hem niet alleen als individu
treft, maar hem in zijn essentia aeterna, in het leven der vereniging aantast, in welker
specialen wil en opdracht hij hier was opgeroepen. Daarom is jaloezie zo smartelijk
en grimmig, en is het afstaan der geliefde het grootste aller offers.’
Het is nu duidelijk, waarom de Ouden Cupido als blind voorstellen. De blindheid
van den kleinen wreden liefdegod heeft een klaren zin. Niet het heil van het individu
beoogt hij, al waant dit individu, zijn hoogste welzijn na te streven, gelijk wij het
Schopenhauer zo onbarmhartig hebben zien uiteenzetten. Tegen zijn belangen in,
tegen zijn persoonlijk voordeel, tegen alle omstandigheden, tegen zijn geluk of zelfs
zijn levensmogelijkheid vaak, wordt de minnaar door een macht, groter dan hijzelf,
voortgedreven.
Maar somtijds wordt de waan van mogelijk geluk, van bevrediging evenredig aan
de heftigheid van het verlangen, van welzijn of eigen belang, verbroken, of hij blijft
van den aanvang af achterwege. Dan wordt de ‘fatale’ beminde niet geïdealiseerd,
doch (vaak met dien ‘uit den afgrond komenden liefdehaat’
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waarover Strindberg's Dodendans spreekt) onderkend. Met open ogen bewust van
de verwerpelijkheid van zijn of haar object gaat dan de minnende verderf en
ondergang tegemoet. Het verlangen naar de onsterflijke eenheid neemt hier de gestalte
aan van een boven alle redelijkheid uitgaande heroïek. De buitenstaander zal dit
schouwspel, al naar gelang van zijn aanleg, dwazen waanzin of grootse verhevenheid
noemen. Reeds om haar uitzonderlijkheid zou echter een zo onbaatzuchtige en
onberekenende liefde, welke in dien graad van volstrektheid in het leven zeldzamer
is dan in de letteren, aanspraak kunnen maken op bewondering. Zij, wier levensgevoel
nog niet verstard was of uitgedoofd, hebben haar geëerd. Dichters hebben haar
bezongen:
O Liefde die nooit Liefde vroeg
Maar geven bleef om niet,
Die wrevel nog als weldaad droeg,
Nu wint ge Liefde en Lied.

Of aldus:
Zie, zij heeft niets verwacht. Zij kon maar niet aflaten
Te geven boven mate,
Had' het den dood gebracht.

Op dit beeld wil ik eindigen. Het is niet van nu maar van alle eeuwigheid. Het geeft
een helderlicht uitzicht op het eigenlijke van de liefde, die immer als getuigenis van
het vormenloos éne zich in tal van vormen en aspecten kenbaar maakt.
1940
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Inleiding tot Antonij van der Woordt
Dichtkunst is niet aan een tijd gebonden.
Elk tijdvak van de cultuurgeschiedenis heeft zijn dichters voortgebracht. Hoe sterk
ook de omstandigheden en de invloed van samenleving en opvoeding mogen zijn,
het dichterschap blijft dermate iets van persoonlijken aanleg, dat het opstellen van
vaste regels, het decreteren dat bepaalde eeuwen als voedingsbodem voor de poëzie
gunstiger of ongunstiger waren dan
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andere, een hachelijke onderneming is. Het berust veelal op een soort van
gezichtsbedrog der geschiedkundige wetenschap. Langen tijd werd aangenomen dat
de Rederijkers-poëzie een periode van het diepste verval in onze letterkunde was,
tot latere onderzoekers nieuw materiaal gemeengoed maakten en de hedendaagse
litteratuurminnaars die mening moesten herzien. De veel gesmade 18e eeuw is een
ander voorbeeld; zij werd steeds als een laagtepunt onzer letterkunde aangemerkt,
tot in onze dagen een juister inzicht zich baanbrak en tal van schoonheden in haar
dichtkunst werden ontdekt. Tot die eeuw behoort Antonij van der Woordt.
Veralgemeningen in bovenbedoelden zin mogen te speculatief zijn als grondslag
voor een waarde-oordeel, over den aard van een dichter kunnen zij wel opheldering
geven. Het werk van Van der Woordt berust minder op waarneming dan op het
streven, los van de werkelijkheid op te gaan in grote idealistische verbeeldingen. Als
zodanig behoort het typisch tot de 18e eeuw, die meende op de puinhopen van de
voorafgaande een nieuwe wereld te kunnen grondvesten met hartstochtelijk
aangehangen, maar tezeer als abstracties ervaren begrippen gelijk rede, gerechtigheid
en vrijheid. De ontkenning der zekerheden van een vorig geslacht leidde tot een
ietwat dweepzuchtig geloof in ideeën en idealen, die men nog niet aan de
werkelijkheid had kunnen toetsen en die daardoor dikwijls vaag bleven en onomlijnd.
De 18e eeuw, aldus Dr.H.Brugmans (Diderot, 1937), verviel vaak ‘in fantastisch
utopisme, in paradoxale hersenschimmen’. Zij is ‘vol pittige kritiek op dogma's,
instellingen en personen, maar zonder reëele of ook maar reëel bedoelde inhoud’.
‘Een eeuw van gisting en conflict (...).’ ‘Een eeuw van ongemeen stoutmoedig,
anti-traditionalistisch denken, maar een eeuw, zóó complex, zóó in zichzelf verdeeld,
(...) dat men met recht kan vragen, of zelfs de geniaalste geest hieruit een nieuwe
eenheid zou geschapen hebben.’
Inderdaad kan men moeilijk verwachten, uit zulk een tijd de synthese van een
gesloten denkstelsel te zien ontstaan. Voor de poëzie is de situatie echter anders.
Juist uit periodes van woelingen, verwarring en onrust kan soms de eeuwige droom
van de dichters opbloeien, geboren uit een verlangen naar de grote, onvergankelijke
levenswaarden, die de eigen ervaringen hun onthouden. Poëzie uit een werkelijk
gemis, maar ook uit een innerlijke volheid voortkomend, en die, bevleugeld, regelrecht
afstormt op het lichtende einddoel, waarheen moeizaam tas-
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tend de wetenschap zich een weg moet trachten te banen. Toen Van der Woordt, nog
geen 25 jaar oud, in 1794 stierf, had hij diep geleden onder de verscheurdheid van
zijn tijd, zoals die zich ook in ons land door fellen partijstrijd en beroeringen had
kenbaar gemaakt. Maar het is niet gewaagd, te veronderstellen dat juist iemand met
een zo vurige en edelmoedige natuur als hij, gepoogd heeft zich in zijn poëzie
daarboven te verheffen, en in al die wisselvalligheden een aansporing te meer vond,
zijn dichterroeping te zien als de ene, onwankelbare vastheid boven strijd, nood en
ontkenning.
Wel werd in zijn omgeving zulk een verheffing niet altijd tot ware verhevenheid.
De deugd en de vrijheid, de vriendschap, de liefde en het vaderland, ziedaar de
idealen, welke uitbundig werden beleden door Bellamy en den kring van zijn vrienden
en jongeren, waartoe de jeugdige Antonij van der Woordt moet worden gerekend.
Hun op deze verheven abstracties gerichte geestesgesteldheid, evenals de hevigheid
waarmede ze in den, in die dagen hoog opgelaaiden, strijd tussen patriotten en
prinsgezinden voor de eerste partij kozen, gaf aan hun werk hetzelfde karakter van
pathos, welsprekendheid - en in het slechtste geval rhetoriek - dat het hele tijdperk
eigen was. ‘De 18de-eeuwsch-anakreontische naieveteit’, zegt Albert Verwey (Het
Talent van Bellamy. Proza. v. 1922), ‘en even goed de patriottische geestdrift, blijken
dan geenszins de onmiddellijke uiting van “losheid, waarheid, natuur” te wezen,
maar de omzetting en voorstelling van die deugden in de theatrale vormen die op de
tijdgenooten indruk maakten.’
Voor Van der Woordt echter, hoe jong en eloquent hij ook was, kan dit niet gelden.
Hij was een te echt dichter, dan dat hij aan het zwelgen in een vagen woordendeun
voldoening had kunnen vinden. Verzen maken betekende voor hem een uiterst
consciëntieuzen en nauwkeurigen arbeid. Zijn eerlijkheid, trots en schroom zouden
hem nooit hebben toegelaten van gevoelens of inzichten te getuigen die geen levende,
waarachtige werkelijkheid waren voor zijn innerlijk wezen. Het hierboven uit
Brugmans aangehaalde over het fantastische van dien tijd, zonder reëlen of ook maar
reëel bedoelden inhoud, moge op de toenmalige wijsgerige of staatkundige
denkstelsels van toepassing zijn, de realiteit van de poëzie is een andere dan die van
de gedachte. De denkbeelden, die haar inspireren, kunnen, gelijk ik reeds betoogde,
haar aard bepalen, maar nooit haar waarde: dat doet slechts haar intrinsieke betekenis
als poëzie.
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Bij deze laatste inmiddels behoeven wij niet stil te staan: de schoonheid van gedichten
is niet aantoonbaar maar wordt door ontvankelijken vanzelf herkend. Enig inzicht
in hun karakter kan daartoe evenwel nuttig zijn. Dit wettigt de aandacht voor de
gedachtenwereld van den jongen patriot Van der Woordt. Het was de wereld van de
Verlichting. Als een vlam was zij overgewaaid, uit Duitsland, uit Frankrijk. Het
nieuwe gevoel van eigenwaarde en persoonlijke zelfstandigheid ging samen met de
toen veldwinnende verwachting, dat een edeler mensdom, waarin geringheid noch
hoogheid van stand meer den doorslag zou geven, de idealen van de vrijheid zou
verwezenlijken. In een herdenkingsgedicht in den Zeeuwsche Volksalmanak voor
1840 roept B.Ph. de Kanter den j onggestorvene toe:
Hoe heeft uw hart zich in den morgenstond
Des naderenden dags verheugd,
Waarop (zoo waande uw' eedle ziel) 't heelal
De vrijheid smaken zou.

De waarde van mens en mensheid, van een ‘edel hart’ en een zedelijken leefregel,
werd algemeen geprezen; het verzet tegen de bedreiging daarvan uitte zich in haat
tegen onderdrukkers en tyrannen. Bij Van der Woordt was die haat alweer niet een
ondoorleefd conventioneel motief, klakkeloos overgenomen uit het arsenaal van
afgetrokken denkbeelden der nieuwe cultuurbeweging. Zijn indrukwekkend toornen
tegen dwinglandij - b.v. in het tweede gedicht van 1788 en het eerste van 1794 - had
wel degelijk een zeer concreten inhoud. Het moet stellig naar zijn intentie tegen
stadhouder Willem V zijn gericht geweest, in wien de groeiende gelederen der
zelfbewuste patriotten allen druk van onverdraagzaamheid en behoudzucht zagen
belichaamd. Zo kregen de algemene vrijheidsidealen van de Verlichting voor den
jongen dichter een duidelijker bepaaldheid en daarmede een vaster dichterlijke
verwezenlijking. Onder den niet geringen invloed van zijn twaalf jaar ouderen
vakbroeder den patriot Jakobus Bellamy, kristalliseerden zij zich tot de staatkundige
overtuigingen der opkomende generatie in de Nederlanden, gelijk die in den strijd
tegen den Prins en de prinsgezinden tot uiting kwamen. Voor zover bekend zonder
regelrechte politieke bemoeienis, heeft Van der Woordt op de wijze der dichters dien
strijd gedeeld: hij werd omgezet in poëzie.
En een nog weer nauwer bepaalde grondoorzaak gaf aan die
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kreten van verweer en aanval een zo persoonlijken toon. In een academische scriptie
over Antonij van der Woordt van den heer J.P.W. Philipsen litt. drs., die zo vriendelijk
was een samenvatting ervan te mijner beschikking te stellen, met toestemming om
daaruit zoveel te vermelden als mij nuttig leek, merkt de schrijver op, dat des dichters
slechte verhouding met zijn vader hierbij wel van overwegend belang zal zijn geweest.
Inderdaad, de in den grond welmenende maar kort aangebonden, korzelige en hoewel als gelegenheidsdichter door Bellamy ‘kunstgenoot’ genoemd - eigenlijk wel
amuzische Jan van der Woordt, op wien ik verderop nog terugkom, had door zijn
wanbeglip voor zijn zoon en zijn heerszuchtig ingrijpen in diens leven al vroeg diens
afkeer van dwang en onrechtvaardigheid doen rijpen.
In de verbeeldingen die voorts Antonij van der Woordt's dichterlijke aandrift vorm
gaven, heeft het erotische, als persoonlijk liefdegevoel, geen weerklank gevonden.
Deze volkomen afwezigheid van hetgeen bij de meeste jonge dichters een der
voornaamste beweegkrachten tot hun werk vormt, is een wel zeer opmerkelijk
verschijnsel. Het tweede en het vierde gedicht van 1793 kan men niet als liefdeslyriek
beschouwen. De toon daarin - en Van der Woordt's toon kan nooit liegen - doet
geenszins aan een zelf beleefd amoureus verlangen geloven. Wenckebach verklaart,
dat hij ze aan ‘eenen zijner dierbaarste vrienden en deszelfs verloofde rigtte’, en
inderdaad kan dit alleen ons den slotregel van het eerste der twee volledig begrijpelijk
maken. Van der Woordt is nooit gehuwd, nooit verloofd geweest. Van
liefdeservaringen in zijn leven is ons niets bekend. Wanneer hij in 1787 Vlissingen
verlaten en zich te Amsterdam heeft gevestigd - hij is dan zeventien jaar oud - klaagt
hij bij zijn vroegeren leermeester, dat hij ‘aan de bedorvenheid en verleidelijkheid
der menschenwereld’ heeft kennis gekregen. Maar bij een reeds zo jong ontwikkelden
geest als de zijne kan zulk een uiting wel eerder op waarneming en inzicht slaan dan
op eigen wederwaardigheden. En de wending in het laatste gedicht van 1793:
der driften woeste macht
geweldiglijk de kalme rust
van de eerste schuldelooze jaren mijner jeugd
had weggestormd,

behoeft stellig niet op de hartstochten van den eros te doelen.
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In dit leven, geheel gericht op de bevrediging van een brandende litteraire weetlust
en een nog brandender litteraire eerzucht, is voor geen andere vrouw plaats geweest
dan voor de aanbeden moeder, die hij bezingt in het tweede gedicht van 1791, dat
hij Wenckebach, volgens diens mededeling, dadelijk na het vervaardigen onder een
‘vloed van tranen’ voorlas:
't eenigste waart gij mij,
wat op aarde mij waard, ja!
wat op aarde mij heilig was.

Ook een zeker asketisme kan daartoe hebben bijgedragen; vele van deze gedichten
prijzen de versmading aan van genot en weelde. Een stoïsch element is in dit werk
niet te miskennen: het keert telkens en in allerlei vormen terug. En hiermee zij nog
gewezen op een anderen belangrijken grondslag van deze poëzie: het classicisme,
als geestelijke richting.
De afkeer van zingenot, dien men herhaaldelijk in dit werk vindt uitgedrukt, maakte
den dichter onontvankelijk voor epicuristische opvattingen; o.a. het gedicht aan Van
der Burgh, van 1793, is in dit opzicht veelbetekenend. De gemoedsadel, die door
den geest der eeuw werd verheerlijkt en in Van der Woordt, gelijk uit zijn hele leven
en tal van getuigenissen daarover blijkt, levende werkelijkheid was, deed hem de
deugden prijzen die ook de Stoa voorstond. Gelijkmoedigheid in tegenspoed,
zelfbeheersing en onverschrokkenheid ten aanzien van de wisselingen van het lot,
onbewogenheid tegenover lof of blaam van het gemeen. Misschien hebben wij daarin
een weerstand te zien tegen zijn aangeboren overgevoeligheid en heftigheid. - Over
den verstechnischen invloed der Antieken op zijn werk kom ik hieronder nog te
spreken.
In zekeren zin ook classicistisch, en tevens een zeer kenmerkend motief der
Verlichting, was bij Van der Woordt de cultus der vriendschap. Philipsen brengt dien
in zijn scriptie terecht in verband met, in de eerste plaats, de
vriendschapsverheerlijking in Bellamy's engeren kring; dan in dien rondom Klopstock
en bij de anacreontici Gleim en Uz; ook in den Hainbund. Hiermede gepaard ging
natuurlijk weer een vieren van edele gevoelens, die zowel de ‘rede’ als het ‘hart’
bevredigden. Van der Woordt's natuurgevoel was schematisch, zoals naar mijn
mening over het algemeen het natuurgevoel van de achttiende eeuw schematisch
was. De door de natuur opgewekte gemoedstoestand bleef in een min of meer
overeengekomen en
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ongedifferentieerd aanduiden steken, doordat tussen object en gewaarwording als
het ware een kunstmatige scheiding was ontstaan door de vooropgezette disposities,
die nu eenmaal aan de sentimentele spanningen van den tijd eigen waren. Het zien,
ondergaan en ervaren werden vertroebeld door het van zichzelf vervulde overwegen
en bedenken. Wandelen aan zee en in de duinen bij Vlissingen moge, volgens Van
Roijen ‘tot zijne meest geliefkoosde uitspanningen’ hebben behoord, waarbij hij
troost, vrede en rust vond, een natuurdichter in den waren zin des woords zou Van
der Woordt m.i. nooit zijn geworden zelfs als hij langer was blijven leven.
Philipsen, die de Europese beschavingsgeschiedenis van de grote volksverhuizingen
tot het einde der 18e eeuw beschouwt als een trapsgewijs en moeizaam heroveren
van het weggevaagde laat-klassieke cultuurbezit, acht de visie van den middeleeuwer
op de oudheid naïef-anachronistisch; die van den humanist, hoewel reeds juister, te
barok en te eenzijdig-Romeins; die van den Verlichter te academisch-star, men
verwart gips met brons en marmer. Dat Van der Woordt, met zijn vurig en zuiver
sentiment, dit academisme doorbroken heeft, lijkt mij onbetwijfelbaar. Wanneer de
West-Europese mensheid - ik volg hier nog steeds het betoog van Philipsen - in de
tweede helft der 18e eeuw leert de oudheid onbevangen te zien, is dit te danken ten
eerste aan de grote oudheidkundige ontdekkingen in Pompeji en Herculanum, ten
tweede aan het werk van mannen als Lessing, Herder en Winckelmann. Deze
ontwikkeling bereikt in Schiller, Goethe en vooral Hölderlin haar toppunt. Dit was
het geestelijk klimaat, waaruit Antonij van der Woordt zijn gedachtenwereld
opbouwde. Dat zijn opvoeding en jeugdomgeving voor zijn vorming mede den
doorslag gaven heb ik al met een enkel woord te verstaan gegeven. Zijn vader Jan
van der Woordt, een vriend van Bellamy, is een welgesteld koopman, de patriottische
partij toegedaan, maar die o.m. een belangrijken slavenhandel drijft op West-Indië
en de Goudkust van Afrika. In Vlissingen behoort hij tot ‘den deftigen burgerstand’.
(Dr. J. Aleida Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy. 1917.1). Een van zijn
schepen, gevoerd door kapitein Cornelis Minlust, was genaamd ‘De Gulden Vrijheid’,
en op den spiegel prijkte waarschijnlijk zijn sprekend geslachtswapen: een gouden
bijbel in een rood veld. Dat vaartuig, - bittere ironie! - deed menige reis naar de kust
van Guinea om vandaar een lading ‘kroesvee’ naar West-Indië over te brengen, voor
een
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patriot een blijk van een zonderlinge opvatting van vrijheid en mensenwaarde (F.
Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen. II. 1893).
Zijn moeder, Jozina Woutersen, stierf in 1887, toen Antonij dus pas achttien jaar
oud was, en dit verlies is hij nooit te boven gekomen. De somberheid van zijn geest
en zijn ernstige stemming waren, aldus Prof. Adam Simons (Verhandelingen. 1834)
‘veelal een gevolg van den aanhoudenden omgang met de heilige schim zijner
onvergetelijke moeder, wier vroeg gemis hem soms de tranen in de oogen deed
glinsteren; en slechts weinigen, in den kleinen kring zijner vrienden (...) onderhield
hij over de uitstekendheid der ongekende waarde en den dood dezer edele vrouwe’.
Uit het huwelijk van Jan van der Woordt zijn, behalve Antonij, drie zoons en twee
dochters geboren. Toen Antonij op 3 November 1769 te Vlissingen ter wereld kwam,
leefden daarvan alleen zijn oudste broer en zuster nog. Van zijn grenzenloze verering
voor zijn moeder sprak ik al. Met zijn zuster schijnt hij op goeden voet gestaan te
hebben. Tegen zijn zestiende jaar kwam hij in nauwere aanraking met zijn vaders
vriend Jakobus Bellamy. Deze, door een kring van toegewijde vrienden - meest
litteratoren - als leidsman hooggeschat en bewonderd, werd ook voor den zoon een
vriend, die door zijn sterke persoonlijkheid niet naliet ontzag en eerbied evenzeer
als genegenheid op te wekken. Antonij heeft altijd zeer tegen hem opgezien, en het
was Bellamy, die den zestienjarige aanmoedigde tot het zelfvertrouwen, waarmede
hij zijn korte leven aan de dichtkunst, als alles beheersende drijfveer, zou wijden.
Indien Bellamy nooit iets anders had gedaan dan dit, zou het voldoende zijn geweest
om hem aanspraak te geven op erkentelijkheid voor hetgeen de Nederlandse
letterkunde hem verschuldigd is.
Voordien was Antonij van der Woordt korten tijd bevriend geweest met Bellamy's
jeugdvriend Gabriël Manne, ‘doch’, schrijft de jongeling plechtstatig aan Bellamy,
‘deeze vriendschap kon geen stand houden, wij zijn weeder van elkander gescheiden’.
Te Vlissingen onderhield hij ook nog een aangenamen omgang met den geneesheer
Jan Cornelis Baerts en den Waalsen predikant Samuel Theodore Huet. Tekenlessen
kreeg hij van een... huisschilder, Michiel Kranendonk, muzieklessen van een...
winkelier, Gerardus Zandleven. Beiden schijnen begaafde en beschaafde lieden te
zijn geweest, met wie hij vriendschappelijk verkeerde en die hij zeer hoogachtte. Tot
den klei-
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nen kring zijner vrienden uit de latere jaren behoorden o.a. de Leidse hoogleraar
Johan Jacob Schultens, Laurens (Louw) van Santen, Cornelis Wagee Schuman,
F.H.A.J. Strick van en tot Linschoten, J. Kantelaar en, als meest vertrouwden, zijn
zwager Anthonij Hermanus Bonn, Caspar Johan Wenckebach, Jacques Serrurier en
M.A. van der Burgh. Tot de laatste vier, evenals tot Van Royen, Simons, Tholen en
Van Maanen, vindt men gedichten gericht. Velen van hen bezongen op hun beurt
Van der Woordt; Van Linschoten noemt hem ‘Nederlands Horatius’ en ‘Vlissingens
Hölty’.
De jonge Antonij was vroeg rijp. Reeds als kind maakte hij gedichten, en hij was
pas elf jaar oud, toen zijn vader van hem een, thans in de Provinciale Bibliotheek
van Zeeland berustenden, lijkzang liet drukken op het overlijden van Claude du
Chuy, burgemeester van Vlissingen. (Nagtglas). Op zijn dertiende jaar - deze en vele
andere biographische gegevens ontleen ik aan C.J. Wenckebach, Gedichten van A.
van der Woordt en Levensberigt aangaande den Dichter, 1843 - ging hij school bij
G. Cavailhés, een Fransen stads-kostschoolhouder, te Vlissingen. Antonij was toen
een opvliegend jongetje, en hoogst gevoelig. Cavailhés deelt mee, hoe ‘hij door
verkeerde denkbeelden van eer, en door de drift van zijn gistend temperament
gedreven werd, de minste miskenning of verongelijking, die hij van zijne
medescholieren ondervond, of meende te ondervinden, ten kwaadste te duiden, en
zich zelven het uitsluitende regt toe te kennen, van zich deswege op hen te wreken’.
Maar hij prijst zijn vatbaarheid voor redelijkheid.
Nadat hij de Franse school had afgelopen, deed zijn vader hem op zijn
handelskantoor. Naar aanleg en denkwijze kon Antonij daar evenwel niet aarden:
hij had een afkeer van de kantoorbezigheden, maar het was vooral het object van
zijn vaders gruwelijken handel dat zijn weerzin wekte. Zijn vurigste wens was, grote
daden voor zijn volk te volbrengen. De ouderlijke woning had een wijd uitzicht op
den uitgang der Westerhaven en van daar op de uitgestrekte rede van Vlissingen.
Daar had hij steeds talrijke handels- en oorlogsschepen voor ogen, en door onderwijs
en lectuur moest hij met het leven van zijn vermaarden stadgenoot Michiel Adriaensz.
de Ruyter zijn vertrouwd geraakt. Geen wonder dat hij, wien de kantoortaak
tegenstond en die den slavenhandel verafschuwde, ervan droomde, roem te verwerven
op zee.
Geen wonder ook, dat nu de betrekking tussen vader en zoon
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allengs slechter werd. Jan van der Woordt, wat ook zijn verdiensten mogen zijn
geweest, was er de man niet naar om uitzonderlijke dichterlijke begaafdheid te
eerbiedigen, of zelfs maar te onderkennen, in een zoon dien hij bestemd had voor
den koophandel; noch was hij een man die op zijn besluiten terugkwam. En Antonij's
moeder, die hem overigens zeer troostte in zijn verdriet, verzette zich eveneens tegen
zijn plannen: zij sidderde bij de gedachte aan de gevaren, wreedheden en
verschrikkingen van een zee-oorlog waaraan hij zou deelnemen. In zijn grote gedicht
in hexameters aan Wenckebach heeft Van der Woordt deze jeugd-tribulatiën
beschreven, en ook, hoe hij daarvoor in de schone natuur van zijn geboorteeiland
vergoeding vond. (Zie ook het laatste gedicht van 1793). Zijn moeder, die den jongen
goed begreep, wist de conflicten te verzachten en hem tot volhouden te overreden.
Maar wanneer Bellamy van de universiteit naar Vlissingen terugkeert, en met Antonij
in nadere aanraking komt dan tevoren mogelijk was, wordt hij dezen tot bondgenoot,
en dit betekent een keerpunt. Antonij heeft zowel de ambitie om schilder te worden,
als dichter. Hij heeft een portefeuille met tekeningen en schetsen die hij, op een keer
dat zijn vader bezoek heeft van Bellamy, mag laten zien. In een ‘Memorij’ aan zijn
vader heeft hij dezen verzocht, schilder te mogen zijn. Een even kinderlijke als
ingewikkelde list echter neemt hij te baat om zijn vader te overtuigen van zijn
dichterschap. Hij schrijft hem een brief dien hij hem, als komend van iemand anders,
uit Middelburg door een onbekende laat sturen; de briefschrijver verklaart daarin dat
hij het ingesloten, uit Antonij's zak gevallen gedicht Aan de Schilderkunst heeft
opgeraapt, en raadt den vader aan, den jongen niet te dwingen. ‘Ik heb dit alles zelf
gedaan!’ biecht Antonij in zijn eersten brief aan Bellamy, ‘en’, voegt hij er naïef aan
toe, ‘geloof ook niet dat mijn vader het anders begreepen heeft.’ Bellamy verzekert
Jan van der Woordt, dat de studie der klassieke talen het beste middel is om een
talent voor poëzie te ontwikkelen, en hij weet hem over te halen, zijn zoon in het
Latijn te doen onderwijzen door Henricus van Roijen, Vlissingens nieuwen rector
der Latijnse scholen. Het is een proefmaatregel, waarin de vader, na volhardende
pogingen om hem die studie te ontraden, op hardnekkig aanhouden van Antonij, en
dank zij Bellamy's tussenkomst, slechts eindelijk toestemt onder voorwaarde, dat
zijn zoon het kantoor niet geheel zal verlaten, maar daar dagelijks enige uren
doorbrengen.
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Uit de briefwisseling tussen Antonij van der Woordt en Bellamy, waaruit hierboven
iets werd aangehaald, - zij is te vinden bij Nijland, deel II - mogen hier nog enkele
kenschetsende passages worden overgenomen. Ze zijn vooral curieus om de
onzekerheid, de dankbare bescheidenheid, het vertrouwen van den knaap, die een
zo groot dichter zou worden, tegenover den welwillend neerbuigenden en
beschermenden toon van den achtentwintigjarigen, reeds beroemden Bellamy. Op
17 September 1785 schrijft Antonij o.m.:
‘Mijn Heer en Vriend! Alles heeft zig tot mijn genoegen geschikt; de heer Van
Roijen heeft bij Vader geweest, en die luidjes zijn het eens geworden. - zoo dat ik
nu Latijn leer, en wel vier dagen in een week, en als het zijne HoogEdelheid de rector
belieft, zes dagen; dog vier zeeker.
alles zal zich bij de rest ook wel schikken. nog slegts weinige weeken en ik ben
zijn vriend, ofschoon dit een gedachte kon zijn die mij mijn Eigen Liefde ingaf.
trouwens wie bezit deeze hartstocht niet? (...) Veele Menschen hebben een vriend
aan wien zij zich van hun noodlot beklaagen; en welken zij dikwijls als kunstrichter
aanneemen, schoon hij in staat is of niet. ik heb zoodanigen vriend niet, of gij zoud
het moeten zijn? Zijt gij zulks, dan heb ik een dubbel voorrecht om U als kunstrichter
te gebruiken; dewijl ge daar meer als in staat toe zijt. maar ik moet ook u Stilzwijgen
verzoeken eer ik voort gaa. ik vertrouw daar op en dus gaa ik voort! (...) Doch dit
vers? 't welk ik veronderstelde dat gij geleezen hebt. (voor mij, te verstaan.) of Docht
het niet? draag zorg dat Gij mijn eigen liefde, niet al te zeer kwetst; egter zeg de
waarheid.
Nu moet ik u nog iets zeggen. - Gij weet in mijn allereerste jaren heb ik wel eens
gerijmd; maar de omgang met de jongens die geen Smaak hadden; en de bevreesdheid,
zoo ik het aan ouder Luiden liet zien dat ik uitgelachen wierd; en in laatere jaaren
de verslaafdheid tegen mijn wil op het Comptoir, blusten dit vuur uit. tot dat ik nu
over een jaar omtrend, mij voornemend om met mijn noodlot, zoo als ik het noemde,
te spotten, de pen opvatte en dit inleggende schreef. dit was een mijner eerste
proefstukken. het beviel mij; maar wie meer weet ik niet. eens viel het uit mijn zak,
en dit was een vrouw die het opraapte en Fraai noemde, zeekers, omdat het rijmde,
niemand anders heeft het noch gezien. ik verzoek dat gij mij niet vleid maar de
waarheid zegt. en raad of ik zal voortgaan, of voor eeuwig de Dichtpen needer leggen.
wees niet bevreest om mij die laaste
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raad te geeven, zoo het noodig is. ik zal het niet U, maar mijn nijdig lot dank weeten.
(...)’
Wanneer er zestien dagen later nog geen antwoord is, schrijft Antonij van der
Woordt opnieuw:
‘Ik heb u door mijn langen brief aan u kortelings geschreven, verveeld, dit zie ik
duidelijk Mijn Heer! - Ik meene ook gerust uit u stilzwijgen te mogen besluiten dat
ik de Dichtpen moet nederleggen. - Schoon mij Nicht heeft gezecht, dat gij mij in U
eersten brief aan haar, hebt laaten groeten, en verzeekeren dat gij geen tijd had. Goede uitvluchten als men niet weet wat men zeggen wil. - Gij zijt verlegen! en durft
mij U meening niet rond uit verklaaren. is het niet zo? Ik zal afbreken ik mocht u
verveelen. Gelooft dat ik ben, Uw vriend. A. van der Woordt.’ Weer zeventien dagen
verstrijken; dan eindelijk het antwoord van Bellamy, ingesloten bij een brief aan zijn
verloofde, Antonij's nichtje Fransje Baane:
‘Amice! Uw brief zou ik reeds beantwoord hebben, doch ik heb geduurig geen
tijd gehad - dit is de waare reden. nu - maar drie woorden! hoe gaat het met het latijn?
bevalt het u? vorderd ge al wat? - Wel verre van u afteraden - beveel ik u de
beoefening der dichtkunst wel ten sterksten aan. Gij hebt er aanleg toe - maar dit
moet beschaafd worden. Draag vooral zorg voor de verfijning van uwen smaak; (...)
Leest weinig poezy - en dit weinige moet goed - moet kiesch zijn. - De genootschaps
rijmelarij moet ge vooral laaten glijen.
Ik zal u van tijd tot tijd wel eene opgave van de beste hedendaagsche dichtwerken
geven. De theorie van van Alphen,’ (bedoeld is de vertaling van Riedel, Theorie der
schoone Kunsten en Wetenschappen. - v.V.) ‘heeft uw vader, die kunt ge reeds, met
vrugt, beginnen te lezen. Als ge iets gemaakt hebt zendt het mij dan toe - Ik zal u
voor de vuist mijn gedagten er over mededeelen. Het stukje, dat gij mij gezonden
hebt, is aardig. maar gij moet zuiver nederduits schrijven! in 't allerminst niet steuren
dit moet stooren zijn. Het slot is juist niet zeer christelijk: in een vaersje is 't nog al
aartig, maar, om het in de practijk te brengen, dit zou niet gaan. (...)’
Dit kattebelletje uit Utrecht kruist een ‘poetische bedreiging’, een boutade op rijm
van den ongeduldig geworden jongere, die o.a. nadere inlichtingen vraagt over staand
en slepend rijm, en aldus aanvangt:
Ik zie 't O Bellamy! 'k heb u vergeefsch gebeeden,
Dat gij mij wijzen woud het spoor naar den Parnas;

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

446
In dit epistel van 17 October 1785 is nog een dichtproeve, De Duinen van Vl,
bijgevoegd. (Later zou Van der Woordt dit gedicht omwerken.) In den bundel is het
in zeer omgewerkten vorm opgenomen als het laatste gedicht van 1793.
Inmiddels komt Bellamy's hierboven geciteerde brief van 20 October in Vlissingen
aan, en Van der Woordt antwoordt drie dagen later:
‘(...) het Latijn gaat tamelijk na mij toeschijnd. en na de rector's zeggen zeer goet;
maar die man vertrouw ik in dat stuk weinig. - hij behandelt mij niet voor de vuist te school Jongen's!
Ik ben u ten duursten verpligt voor het onderwijs in het vak der Dichtkunde. Ik
zal zo veel het mij mogelijk is uw raad volgen. de misslag van Steuren voor Storen
heb ik opgemerkt gehad, maar toen ik het u gezonden had; en dus te laat.’
En met echt jongensachtige branie:
‘het slot zo gij zegt is niet Christelijk. - dit is mogelijk! voor dat ik de rezolutie
genomen had van met al wat mij tegen was te spotten, was ik min of meer ongevoelig;
maar toen ik die rezolutie genomen had, volstrekt onverschillig! (...)’
Bellamy beantwoordt 2 November de ‘poëtische bedreiging’ van 19 October en
zegt enige vriendelijkheden over het bijgevoegde dichtstukje. Dan gaat hij voort:
‘Verwaarloos uw talenten niet! Strek onzer stad nog eens tot eer - dit zult gij
kunnen doen. Bewaar een zuiver zedelijk karakter - dit heeft een' onbegrijpelijke
invloed op de waare grootheid van een' dichter. Een man die een zedeloos karakter
heeft, kan, met de beste talenten (...) nimmer een Dichter zijn. (...)’
Tot zover deze correspondentie tussen den jeugdigen dichter en zijn bewonderden
ouderen kameraad. Van Roijen, in een verslag aangaande zijn begaafden leerling,
beschrijft den indruk welken hij in die dagen van hem kreeg: een jongen van
middelmatige lengte, met ‘heldere diepblikkende zwartblaauwe oogen, waarover
fraai geboogde, niet zeer zware, maar sierlijk afloopende wenkbraauwen lagen’. Een
niet zeer hoog, maar welgevormd voorhoofd. Gelaatstrekken waarop men ‘reeds
toen het ernstige en zelfs melancholische niet ganschelijk kon voorbijzien’. ‘Nette
kleeding, naar den tijd ingerigt, zonder opschik of modetooi.’
Het pleit voor Van Roijen, alras te hebben ingezien dat hij tegenover zijn
uitzonderlijken pupil de gebruikelijke schoolse leermethode niet moest toepassen.
Van der Woordt had een
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tegenzin tegen van buiten leeren; hij wilde zo snel mogelijk, niet Latijn leren maar
Latijn kennen. Voor den jongen dichter is het een geluk geweest, dat zijn Latijnse
leraar ruimhartig en intelligent genoeg was om te begrijpen, dat zijn onderricht ‘op
eene liberale wijze moest worden ingerigt’, meer steunend op begrip en verstand dan
op memoreren. Van Roijen prijst zijn voortreffelijken, ver boven het gewone
uitgaanden aanleg en zijn weetgierigheid. In weinige weken had hij zich de beginselen
eigen gemaakt; vocabularium, grammatica en syntaxis leerde hij voornamelijk door
lectuur: Eutropius, Nepos, Phaedrus, Ovidius, Tibullus, de oden van Horatius. Vooral
de techniek der Latijnse poëzie heeft zijn aandacht. Later, te Leiden, zal hij,
gemeenschappelijk met zijn vrienden, behalve Latijnse dichters, in het bijzonder
Wieland, Schiller en Goethe lezen (Wenckebach). Adam Simons voegt daaraan toe:
Anacreon, Ossian, Milton, Klopstock, Boileau, Molière, Hölty, Matthison, Bürger,
Stolberg en Voss. Van deze allen heeft op zijn dichtwerk naar mijn mening Horatius
verreweg den grootsten invloed gehad.
‘Bellamy’, schrijft Van Roijen, ‘was zijn afgod’; maar dit zal hem zeker niet ervan
hebben afgehouden zijn eigen weg te volgen. ‘In zijn geheele doen en laten toch had
hij, bij al het schijnbaar uitbundige en buitensporige dat men in hem niet ontkennen
of voorbijzien kon, eene regelmatigheid en orde, en eenen zoo vasten gang, dat men
zich te verwonderen had (...).’ De omgang tussen leraar en leerling was ‘openhartig
en ongedwongen’. ‘Men vond genoegen in zijne gesprekken en naïveteit, in zijn
vrijmoedig tegenzeggen en in zijne luimen. Deze laatsten liepen nu of dan grootelijks
uiteen’, de jongen was zeer humeurig, en de voortdurende twistgesprekken met zijn
vader waren daar voor een groot deel oorzaak van. Thuis was hij dan ook geheel op
zijn moeder en zijn zuster Helena aangewezen; zijn broer Lambregt woonde als agent
van het kantoor in West-Indië.
Toen in Juli 1787 de voortekenen van de omwenteling, die in het najaar zou
plaatsgrijpen, begonnen zichtbaar te worden, werd Jan van der Woordt te Vlissingen
de grond te heet onder de voeten en hij vertrok met zijn gezin naar Amsterdam. De
oude heer, die geen man van overijlde besluiten was, won op herhaalde bijeenkomsten
het advies in van verschillende kennissen, over de vraag wat er nu verder met Antonij
moest gebeuren. Deze waren van mening, dat het niet nodig was hem
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naar een universiteit te zenden, daar alles wat men daar kon leren even goed of beter
te Amsterdam werd gedoceerd. Antonij nam er genoegen mee, ook op schriftelijk
aandringen van Van Roijen, voorlopig zijn lessen voort te zetten bij Van Ommeren,
rector der Latijnse scholen te Amsterdam. Een van zijn motieven was, dat hij enigszins
twijfelde, of hij wel ver genoeg in het Latijn was om de colleges te begrijpen; en het
lag niet in zijn aard, iets te ondernemen waarin hij niet meende te kunnen uitblinken.
Van Ommeren wilde hem eerst nog een halfjaar in de hoogste klas der Latijnse
school hebben, omdat de reglementen dit voorschreven, maar Antonij was niet daartoe
te bewegen, en na enig geharrewar gaf Van Ommeren toe. Het werden dus
privaatlessen, maar niet gelijk de jonge dichter die te Vlissingen had gehad: hij werd
toegelaten tot een cursus, dien de rector bij zich thuis voor enige jonge studenten
hield. Aanvankelijk ging alles goed en was de docent zeer tevreden over zijn nieuwen
leerling. Maar toen de eigenzinnige Van der Woordt weigerde, in zijn vertalingen
van Horatius wat meer omschrijvingen te gebruiken, omdat hij door geen uitbreidingen
den dichterlijken stijl wilde ontkrachten, ontstond er onenigheid. Het kwam tot een
breuk, toen Van Ommeren een ongerechtvaardigde verdenking tegen Van der Woordt
had geuit, die deze zeer hoog opnam. (De aanleiding blijft duister, daar Wenckebach
niet opheldert, waarover het eigenlijk ging.) Medio December staakt Van der Woordt
dan, met toestemming van zijn vader, het nemen van lessen bij Van Ommeren, twee
of drie maanden na hun aanvang. In dezelfde maand stierf zijn moeder.
In Januari 1788 ging hij nu de colleges volgen van Prof. Daniel Wyttenbach over
Cicero en Horatius. Tijdens de vacantie van het Athenaeum, eind Augustus, ging hij
drie weken naar Vlissingen bij Van Roijen logeren. Hij was toen bijna negentien jaar
oud. Van Roijen vindt hem veranderd: prikkelbaarder, heftiger, zwaarmoediger. Met
bitterheid en woede vaart hij uit tegen mensen en toestanden. Klaarblijkelijk is dit
toe te schrijven aan de omstandigheid dat, na het overlijden van zijn moeder, de
betrekking tot zijn naar neigingen en denkbeelden zo geheel anders geaarden vader,
gelijk te voorzien was, nog aanmerkelijk slechter is geworden. Ten slotte zwicht de
vader voor den onverzettelijken aandrang van zijn zoon en staat toe, dat deze in het
najaar aan de Leidse hogeschool zal gaan studeren; over deze concessie wreekt de
welgestelde man zich echter door
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hem daartoe slechts de allerkarigste geldmiddelen toe te staan. Teleurgesteld in zijn
idealisme en zijn hoge ambities, maar toch opgelucht, doordat hij nu het kwellende
samenzijn met zijn vader kan afbreken en het verblijf in Amsterdam, een stad die
hem tegenstaat, komt hij in de academiestad, waar hij den 11 en September als student
in de rechten wordt ingeschreven en na twee college-jaren, op 18 Juni 1791,
promoveert op stellingen. Dat een veelzijdig belangstellende geest als Van der Woordt
buiten zijn studievak nog veel tijd aan andere takken van wetenschap besteedde, ligt
voor de hand. Litteratuur kwam natuurlijk in de eerste plaats; hij las de Latijnse
schrijvers, waarbij hij bovenal aandacht wijdde aan zijn lievelingsdichter Horatius,
en nam kennis van de voornaamste geschriften over de Nederlandse letterkunde. Van
de verdere dichters, wier werken hij bestudeerde, was hierboven reeds sprake. Wil
men Wenckebach geloven - maar naar den aard van zijn tijd houdt die er wel eens
van, de dingen wat op te blazen - dan nam Van der Woordt ook nog kennis van de
voornaamste Franse, Engelse en Duitse schrijvers op het gebied van geschiedenis,
staatkunde, wijsbegeerte, schone kunsten en wetenschappen! De levensduur van een
Methusalem zou hiertoe nauwelijks voldoende zijn geweest, laat staan vier semesters.
Inmiddels mag men gevoeglijk aannemen dat Van der Woordt aan een onvermoeide
werkkracht een op het universele gerichten geest paarde, beide aangevuurd door een
onlesbare eerzucht. En dat is al bijzonder genoeg en rijkelijk veel. Hij was zeer
onafhankelijk en critisch, en zocht zijn eigen wegen op velerlei terrein. Hij was niet
aangelegd tot autoriteitsgeloof, en riskeerde liever, op eigen gezag te dwalen, dan in
oppervlakkigheid klakkeloos andermans denkbeelden over te nemen.
Met de rechtsstudie van Antonij van der Woordt had noch hijzelf noch zijn vader
zich ten doel gesteld, dat hij na afloop het beroep van advocaat zou kiezen. De vader
volhardde met de koppigste hardnekkigheid in zijn wil, dat Anthonij in den handel
zou gaan. Hij wenste alleen maar dat deze, gelijk zoveel jongelui uit aanzienlijke
koopmansgeslachten, het praedicaat Mr. zou kunnen voeren. Antonij inmiddels had
een zo volstrekten afkeer van alles wat op schijn of uiterlijkheid berustte, dat hij zijn
vriend Wenckebach meer dan eens heeft verzocht, het ‘WelEdel Gestrenge’ en den
meestertitel op het adres van zijn brieven weg te laten.
Na zijn promotie te Amsterdam teruggekeerd, bleef Van der
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Woordt in het dichten en in litteratuurstudie zijn belangrijkste taak zien. Als vanouds,
en in toenemende mate, werd hij daarbij ten zeerste gehinderd door de niet aflatende
tegenwerking van zijn vader, die er met even onwrikbare wilskracht op stond, dat
zijn zoon zich aan de handelszaken van hun kantoor zou wijden, als waarmee deze
zich daartegen verzette. De stemming tussen hen beiden werd hierdoor in den
dagelijksen omgang zo onverdraaglijk, dat na een jaar thuis te zijn geweest de zoon
tien maanden lang een afzonderlijke woning ergens in de buurt betrok.
In den herfst van 1792 overkwam hem een ongeval. De gevolgen leken in het
begin niet verontrustend, maar door gemis aan voldoende oppassing en verzorging
verergerde zijn toestand. Daarom besloot hij terug te keren naar het huis van zijn
vader, waar zijn, hem zeer toegenegen, zuster hem verplegen kon. Daar bleef hij tot
zijn dood. In een brief van 25 april 1793 aan Wenckebach, waarin hij klaagt over
‘veel slapelooze, pijnlijke, lange nachten en treurige, slepende dagen’ beschrijft Van
der Woordt het bedoelde ongeval. In een rijtuig rijdende, kwam hij een van zijn
kennissen tegen ‘dien de wijn te sterk geweest was’. Om dezen van dienst te zijn
bood hij hem zijn plaats in het rijtuig aan, en ging zelf op diens paard zitten. Het dier
wierp hem af en kwam op hem te vallen, waardoor het Van der Woordt aan zijn
rechterzijde gevoelig kneusde. Maar hij ging er weer op zitten, en bracht den nacht
‘in gezellige betrekkingen door, die mij geen tijd lieten’, schrijft hij, ‘om ernstig om
mijn gekneusde dije te denken’. Den volgenden morgen hoopte hij, met een paar
blauwe plekken en wat pijn er af te zijn gekomen. Maar nu, zovele maanden later,
wreekte zich de te geringe aandacht, die hij aan zijn kwetsuur had besteed.
‘Ik heb’, schreef hij 29 Januari aan Strick van Linschoten, ‘een maand of drie
geleden een kleine pijn diep in de buitenzijde van de dije, een halve span onder de
heup begonnen te voelen, welke mij een knobbeltjen deed opmerken, dat op mijn
gevoel (want zigtbaar was het toen nog niet) aan het dijbeen scheen vast te zitten.’
Hij schrijft dan verder, dat hij daar soms wel, soms niet op heeft acht geslagen, omdat
men hem van zijn jeugd af de mening had bijgebracht dat hij bijzonder kleinzerig
was, hetgeen hij overigens nu ontkende. Nog lang nadat het knobbeltje uitwendig
zichtbaar en een knobbel zo groot als een duivenei was geworden had hij zich, onder
den invloed van dit geloof aan zijn kleinzerigheid, laten wijsmaken dat het niets
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van belang was, een bloedzweer of iets dergelijks.
De dichter heeft in zijn ziekte ontzettend geleden. Met zijn vader heeft hij den
vrede nog hersteld. In een brief van 30 september 1793 schreef hij reeds: ‘Nu vaarwel,
Wenckebach! denk met genoegen aan mij, en verheug u om mijnent wil, dat ik weg
ben; want ik diende tog, zoo als ik door de boeken geworden was, niet den tijd, waarin
mijn leven inviel’. Maar deze moedeloze afscheidsstemming betekende nog het einde
niet. Dat kwam eerst ongeveer negen maanden later. Ruim drie weken voor zijn
dood, den 30en Augustus 1794 schrijft hij aan denzelfde: ‘Vaarwel en wees gelukkig!
denk steeds aan uwen vriend, en zoo hij mogt wegraken, reciteer dan veel: Ach treurig
is des menschen noodlot (het laatste gedicht van den bundel. v. V) tot op twee na het
laatste couplet, en daarvan de twee eerste regels’. Op 24 September 1794 nam hij,
in zijn bed dat met den enen kant tegen den muur stond, afscheid van de zijnen.
Vervolgens, zo deelt zijn zuster mee, keerde hij zijn hoofd naar den muur, en stierf
kort daarop.
Antonij van der Woordt is 24 jaar, 10 maanden en 22 dagen oud geworden. Twee
maanden later overleed ook zijn vader. Zijn broer heeft hem 3, zijn zuster bijna 31
jaar overleefd.
Overzien wij zijn leven in zijn geheel, dan openbaart zich daarin als sterkste trek
een alles beheersende roemzucht. Eergierigheid bij een kunstenaar kan op twee geheel
verschillende neigingen berusten. De eerste, die ik de lagere eergierigheid zou willen
noemen, is het verlangen, iemand te zijn, die iets in de wereld betekent, die een plaats
bekleedt. De andere, hogere, is niets dan de in iederen kunstenaar levende drang, iets
moois te maken, schoonheid te scheppen. In Van der Woordt nam, naarmate hij
rijpte, hoe langer hoe meer de laatste neiging de eerste in zich op, zodat ze ten slotte
niet meer te scheiden waren en samenvielen.
Het was de ‘onsterfelijkheid zijnes naams’, zegt Wenckebach, die ‘het voorwerp
van al het streven’ van den vriend zijner jeugd uitmaakte; en wel ‘om door daden
zich bij tijdgenooten en nakomelingen verdienstelijk te maken’. Ik heb er reeds op
gewezen dat de op school onderwezen vaderlandse geschiedenis en het voorbeeld
van den Vlissinger De Ruyter - ongetwijfeld in vereniging met de zo bewogen
politieke gebeurtenissen - het hunne daartoe zullen hebben bijgedragen.
Zij kwam, de roemzucht,
kwam ontzetlijk in al haar geweld; en de rust mijner ziele
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was niet meer: de onschuldige vreugden der kindschheid verzwondén

De jongeling haakt
naar een bedrijvenvol leven, het welk eens mijn' naam aan den natijd
bragte, en mijn geest met de daden der helden vervuld...
'k Zag niet dan oorlog; en lieflijk klonk mij het romlen des krlijgstiroms.

Wenckebach, die Van der Woordt eerst te Leiden, dus vijfjaar voor zijn dood, leert
kennen, spoort hem dan ook aan, in overeenstemming daarmee een vak te kiezen dat
hem tot een werkdadig leven zal in staat stellen. Maar het is daartoe reeds te laat:
Wenckebach! neen; ontvonk, ontvonk niet den gloed mijner roemzugt:
laat hem sluimren in de asche. Gelijk de ontembare macht der
vlammen een hut van stroo vernielt, vernielde hij vreeslijk
eens mij de rust mijner ziele.

Op zichzelf is Wenckebach's raad in overeenstemming met de aangeboren gaven
van den jongeman, van wien in 1834 Adam Simons in een gedicht zal getuigen:
Bestemd, om legerhoofd te wezen,
En redder van een volk te zijn.

Maar de van aanleg pessimistische Van der Woordt, die ‘reeds in zijn vroege jeugd
zich gewend had zelf te denken’ (Wenckebach), zag zeer goed in dat het ogenblik
om een dergelijke loopbaan te kiezen voor hem voorbij was. Nadat hij thuis was
gezwicht voor het verzet van zijn vader, de overreding van zijn moeder, en zijn
plannen in die richting had opgegeven voor de beoefening van de letterkunde, waren
zijn eerste aandrift en daadkracht gebroken. Zijn dorst naar faam had zich nu gewend
naar den roem, dien de grote dichters van vroeger zich verworven hadden. In het
eerste gedicht van 1788 doet hij afstand van aardse vreugden,
zoo slegts, wen nacht des doods mijn oog dekt,
niet de gedagtnis mijns naam voorbij ga.

En hij besluit met rotsvaste zekerheid:
Liederen zullen mijn' naam bewaren.
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Of hij hiermee op het ‘monumentum aere perennius’ van zijn eigen gedichten doelde,
of op de liederen van tijdgenoten en lateren, waarin hij bezongen werd, lijkt mij
moeilijk uit te maken. Maar hoe dit zij, van deze zijn alleen zijn eigen verzen blijven
leven.
‘Het eenigste, wat mij dan overschoot’, zegt Wenckebach, toen Van der Woordt
een leven van maatschappelijke activiteit afwees, was, hem te raden, toe te geven
aan ‘zijn hijgend verlangen’ dichter te zijn. Deze raad was nauwelijks nodig: niets
had den jongeling kunnen afhouden van zijn onverzettelijk voornemen, ‘bij gemis
van andere middelen’ zijn naam voor het nageslacht te doen voortbestaan door den
roem van het dichterschap. Het waren nu eenmaal ‘het gezag van zijnen vader en de
tederheid zijner moeder, ten gevolge waarvan hij van het werkdadige leven tot een
beschouwend en letterkundig leven is geleid geworden’.
De aanwijzingen, dat hiermede is samengegaan de sublimering van zijn lagere,
persoonlijke eerzucht tot het streven, een groot kunstenaar te worden, zijn vele. Deze
laatste hartstocht ontwikkelde zich bij hem tot zulke felheid, dat hij in zijn laatste
levensjaar de uiteindelijke wijsheid deelachtig werd, het onderscheid te kunnen
maken tussen deze twee zeer verschillende zaken: als groot dichter te schitteren, en
een groot dichter te zijn. In zijn woord achterin Aan den lezer van 1794 immers
overweegt hij, dat hij met zijn gedichten, ‘geen peerlen voor de zwijnen werpen’ wil,
en gaat zelfs zover te verklaren dat hij ‘niets minder dan autheurs-roem bedoelt’.
Waarlijk een krasse uiting voor iemand in wien ambitieusheid de kenmerkendste
eigenschap was. Maar een blijkens zijn hele leven zo volkomen oprecht en eerlijk
man moet men op zijn woord geloven. Enerzijds zal hij wel zeer goed gevoeld hebben,
dat zijn eerzucht te diep geworteld en te omvattend was, om in deze wereld voldoende
bevredigd te kunnen worden. Maar aan den anderen kant heeft vermoedelijk ook wel
het voorweten van zijn snel naderend einde hem de ijdelheid van letterkundige faam
in den gewonen zin doen inzien.
Veelbetekenend is in dit verband het ongedateerde gedicht, waarmee de bundel
opent. Hij verwerpt den ‘roem, dien ons een dwaze menigt' biedt’, en bestemt zijn
liederen voor zijn vrienden. Klinken ze, hier of daar, ook nog lieflijk voor een door
hem ‘ongekenden, egten rechten’,
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- ja! dan loegch mijn zelf-gevoel
mij zelfs den roem der natijd toe; dien schoonen roem,
mij meêr dan eeren-goud of marmren zuilen waard.

Maar ondanks dit zelfgevoel, of juist daardoor misschien, was Van der Woordt, als
alle grote mannen, in den grond bescheiden. Hij zal ook wel eens getwijfeld hebben
aan de mogelijkheid van erkenning, en dit kan ertoe hebben meegewerkt dat hij zich
slechts wilde wenden tot de ‘happy few’. Als voorstander immers van het rijmloze
gedicht behoorde hij, toen hij optrad, tot de litteraire nieuwlichters. Van rijm en roem
zegt hij:
Maar ontsteld door belagchlijken tooi was jammerlijk thands de
luister des lieds: diep was hij gezonken, de roem van den zanger.
Nogthands 'k zong: doch het was ongekunsteld mijn lied, en van klinkend
siersel beroofd, vernam het geen mensch. Daar ging mij een licht op,
vol van ontzetting, - - - - - - - - - - - - - - Ja! 'k zag 't nu: de lage der weereld en was niet als eertijds;
was niet gelijk in de dagen van ouds, en de weg des gezangs geen
pad des eeuwigen roems meêr. Ha! daar greep mij geweldig,
diep in den boezem, bittere spijt: ik vloekte mijn noodlot.
Nimmer zullen dan liedren, in duurzaamheid vaster dan marmor,
brengen mijn' naam aan den natijd?

Deze twijfel was echter geen blijvende stemming. Doordat het ‘tot op zijn sterfbed
zijn wensch was, om toch iets na te laten waardoor hij zich eenige aanspraak op
duurzamen naroem kon verwerven, en hij niet kleingeestig en gemaakt-nederig
genoeg was, om zich zelven die aanspraak (...) te ontzeggen’, heeft hij zijn bundel
samengesteld.
Bij het verschijnsel van het rijmloze vers moet ik nog even stil staan. Men kan het
beschouwen als een drang, los te raken van de dichterlijk geheten omslachtigheid en
van den leeg geworden Renaissance-zwier (Verwey). Toen Van der Woordt,
voornamelijk onder den invloed van Bellamy, eenmaal besloten had, afstand te doen
van het rijm, deed hij het ook radicaal. Zich ‘aan het rijm te verslaven was in zijn
oog heiligschennis bedrijven’ (Wenckebach). Hij beschouwde het als een kluister,
die de vrije beweging van den dichterlijken geest belemmerde,
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vooral nadat Bellamy zijn - overigens nog hoogst conventionele - jeugdproeve De
Duinen van Vl(issingen) geprezen had. Sedert dien heeft hij, voor zover bekend,
nooit meer rijmende verzen geschreven.
Rhijnvis Feith, wiens dichterschap door latere litteratuur-historici naar mijn mening
wel enigszins is onderschat en die stellig een beter dichter was dan Bellamy, heeft
op Van der Woordt geen nawijsbaren invloed gehad. Vermoedelijk is de persoonlijke
vriendschap met Bellamy, die toch ook weer vier jaar jonger was dan Feith, en die
den scholier tot dichten had aangemoedigd en hem raad had gegeven, de oorzaak
geweest, dat alleen hij door Van der Woordt in zijn beslissende beginjaren als
poëtische autoriteit is beschouwd. Misschien ook heeft het enigszins weke, slappe
en klaaglijke in Feith's natuur afstotend gewerkt op Van der Woordt, die zelf
weliswaar evenmin vrij was van den romantischen Weltschmerz, maar bij wien deze
althans samenging met een klassiek, stoïsch pathos. De verering en aanhankelijkheid,
die Bellamy als leidende figuur in den kring zijner vrienden genoot en die met den
reeds eerder vermelden cultus der vriendschap zelve samenvielen, kunnen mede Van
der Woordt's voorkeur hebben bepaald. Tegenover de miskennende kortzichtigheid
evenwel, waarmede Van der Woordt steeds en tot nu toe door de letterkundige critieken geschiedschrijvers welwillend en goedgunstig is beschouwd als een klein,
bescheiden bloempje dat korten tijd het voorrecht had te bloeien in de schaduw van
den groten Bellamy, moet eindelijk een juistere voorstelling ingang vinden. Vandaar
deze herdruk van den verzenbundel die verdiende een van de bekendste en meest
geprezene van onze litteratuur te zijn, maar die vrijwel geheel vergeten is. Bellamy's
verdiensten ten aanzien van den jongere zijn hier breed uitgemeten. Hij gaf hem de
nodige aanmoediging om, na zijn eerste proeven, door te gaan. Hij raadde hem, te
breken met den, in dien tijd vaak zo nadeligen, rijmdwang, gelijk hij ook zelf in zijn
verzen had gedaan. En vooral: zijn haat aan de sleur der Dichtgenootschappen en
zijn waarschuwing daartegen versterkte hem in zijn afkeer van de epigonale poëzie
dier dagen. Dat alles is zeker belangrijk. Maar daarmee is het ook uit. Het zou
dwaasheid zijn te beweren dat de verzen van Bellamy een rechtstreekser invloed op
die van den twaalf jaar jongeren vakbroeder hebben gehad. De ‘meeste van Bellamy's
gedichten missen in hun toon geluids-volheid’. (Verwey). Van der Woordt was aan
zijn pink
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meer dichter dan de hele Bellamy.
Wat Van der Woordt voor zijn metriek aan de Ouden te danken heeft is bij eerste
lezing aanstonds duidelijk. Merkwaardigerwijze ontkent hij in zijn Aan den Lezer
dat zijn gedichten ‘naar de regelen der grieksche en latijnsche prosodie’ zijn
samengesteld; uit hun toepassing is niet ‘eenig voordeel’ te trekken; het was bij Van
Alphen's Dichtkundige Verhandelingen dat hij zijn licht had opgestoken. Maar deze
ontkenning wordt ons opgehelderd doordat hij, even verder, waarschuwt tegen de
mening, als zouden de syllaben van Nederlandse woorden evenals die van woorden
in de klassieke talen een vaste lengte hebben, waarop dan de versmaat gegrond is.
Dit voorbehoud moge de radicaalheid van zijn bovenbedoelde ontkenning niet geheel
rechtvaardigen, aan den anderen kant getuigt het van het juiste inzicht des dichters
in het wezen van onze taal en metriek.
Voor het overige wordt Van der Woordt's paradoxale bewering tegengesproken
door den rector Henricus van Roijen, die vermeldt - en dit slaat dus reeds op de eerste,
de Vlissingse periode - dat zijn leerling in zijn versificatie streefde naar ‘in achtneming
der Latijnsche prosodieregelen en der Latijnsche voetmaten’. Het was te Amsterdam,
dus nadat aan de lessen bij Van Roijen een einde was gekomen, ‘dat hij’ - aldus
Wenckebach - ‘in de woordvorming der Nederduitsche taal moeijelijkheden ontwaarde
die haar (...) ongeschikt maakten om op dezelve de regels der Latijnsche prosodie
toe te passen’. Die moeilijkheden waren blijkbaar, dat hij thans het verschil inzag
tussen de Latijnse verstechniek, berustend op den onveranderlijken tijdsduur der
woorden, en de metrische mogelijkheden in een taal waar die onveranderlijkheid
niet bestond. Al wat men er van zeggen kan is, dat hij klaarblijkelijk over die
moeilijkheden is heengestapt en, zonder de illusie dat er ook op dit essentiële punt
overeenkomst mogelijk was, tóch de klassieke prosodie heeft gevolgd. Dat wil zeggen:
de Latijnse. Want Grieks heeft Van der Woordt nooit geleerd, en al noemt hij de
klassieke prosodie ook muzikaler dan de onze (Aan den Lezer), met de aanwezigheid
van een vastgestelde toonhoogte in het Grieks tegenover het accentloze Nederlands
kunnen dus zijn genoemde moeilijkheden niet in verband gestaan hebben.
Te Leiden ontmoette hij Laurens van Santen, die met de voornaamste Duitse
litteratoren en geleerden van zijn tijd correspondeerde en omging, hetgeen voor Van
der Woordt's studie
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van de techniek nuttig zal zijn geweest. Bovendien echter was de toekomstige
hoogleraar in de welsprekendheid en curator der Leidse hogeschool, die zelf Latijnse
gedichten maakte en onder vrienden voordroeg, vervuld van dezelfde problemen als
Van der Woordt. Hij interesseerde zich levendig voor diens moeilijkheden met het
metrum in de toepassing van de prosodie der klassieken, veroorzaakt door het
wezensverschil tussen hun taal en de onze. Die ‘kennismaking met den oudere was
van grooten invloed op de ontwikkeling van den jongere. Van Santen zag in den
dichterlijken leerling van Wyttenbach, kenner tevens der moderne litteratuur, den
man om “zuivere Neder. duitsche verzen, naar de regels der Grieksche en Latijnsche
prosodie geschoeid, te vervaardigen”; Van der Woordt moest proeven nemen met
de theorie, die bezig was zich in Van Santen's geest te vormen en die hij eerst in
latere jaren zou samenvatten tot een geheel’. (G. Kalff, Geschiedenis der
Nederlandsche Letterkunde. VI. 1910).
Van nu af aan legde Van der Woordt er zich, ook theoretisch, met vernieuwden
ijver op toe, volgens den maatgang der Ouden te dichten ‘of reeds gemaakte gedichten
te herzien’, gelijk de verzen uit de Leidse periode (1789-1791) getuigen. Gelukte
hem dit, ‘dan was hem de onsterfelijkheid van zijnen naam voor altijd verzekerd’
(Wenckebach). In zekeren zin moet hij zich als een pionnier van deze dichtsoort
hebben gevoeld. De afwezigheid van het rijm, zegt Simons, ‘trachtte hij te vergoeden
door zekere voetmaat van aangenomen lange en korte lettergrepen, zoo als, bij de
Duitschers, Klopstock en Voss, Stolberg en Matthison den rhytmus der Grieken
hadden nagevolgd (...); een ondankbare arbeid, over welken hij zich naderhand
dikwijls beklaagde’. Dit laatste kan geen verwondering wekken wanneer men bedenkt,
hoe conscientieus en met hoeveel moeite Van der Woordt zijn verzen bewerkte. Dat
bewijzen de menigvuldige doorhalingen en wijzigingen van woorden, verzen en
strophen in de voorlaatste en laatste versie van zijn handschriften (Kalff).
In zijn inaugurale rede De kenmerken der Romeinsche dichtertaal betoogt Prof.
Dr. H.H. Janssen dat bij de Romeinen een procédé van woordvorming, een wijze
van zinsconstructie, toegepast door een bepaalden dichter, tot gemeenschappelijk
bezit van gehele dichtergeneraties wordt. Op deze wijze ontwikkelt zich uit de
individuele de collectieve dichtertaal. Deze kan alleen ontstaan wanneer door litteraire
modellen een continuï-
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teit is geschapen. Een figuur als Van der Woordt kan in zijn werk beter begrepen
worden indien men met deze verhelderende opmerkingen rekening houdt. Zijn geest
was door en door classicistisch, en kon daardoor uit den schat der traditie putten
zonder, gelijk zo velen zijner tijdgenoten, conventioneel te worden. Hij had wat te
zeggen, en daarom schaadde het zijn oorspronkelijkheid niet, dat hij zowel geestelijk
als technisch de ononderbroken overlevering ener cultuur bewust voortzette.
Philipsen vergelijkt zijn poëzie met Hölderlin's jeugdverzen, die den dichter van
An die Parzen en Hälfte des Lebens nog slechts van verre doen vermoeden. Beiden
hebben dat eigenaardig ‘jünglinghafte’, die karaktervolle prille vurigheid, die neiging
tot de pathetische wending, die zo kenschetsend is. Ware het Van der Woordt gegeven
geweest langer te leven, dan zou de Nederlandse letterkunde in de spheer van
Hölderlin, André Chénier en Leopardi een dichter hebben bezeten, waardig met
dezen in één adem te worden genoemd. Nu dit niet heeft mogen zijn, blijft het
wonderlijk, te bedenken hoeveel in een zo kort leven is bereikt.
De gestalte van Van der Woordt - ik volg nog steeds Philipsen's scriptie - is er een
symptoom van, dat in de 18e eeuw ons land een kleinen kring van lieden bezat die
de klassieken niet op academische wijze benaderden maar, hen als bron van
schoonheid en inspiratie beschouwend, in en met hen leefden. En dit kon later nooit
meer geheel verloren gaan. Van der Woordt's voorbeeld heeft het mogelijk gemaakt
dat de generatie van Vosmaer en Pierson de klassieken met zo grote onbevangenheid
als cultuurideaal is tegemoet getreden, ook al is het aannemelijk dat de genoemden
den dichter zelf, die geheel in vergetelheid was geraakt, niet hebben gekend. Het is
geen geringe verdienste, de oorspronkelijkste dichter van zijn tijd te zijn geweest,
en als eenzame pionnier van wat later bloeien zal, als voorpost op den weg naar
Hellas - aldus de titel dien Philipsen aan zijn scriptie gaf - te zijn gestorven. En het
is merkwaardig te bedenken hoe, via Vosmaer en Pierson, Antonij van der Woordt
in zekeren zin ook van Kloos en zijn bentgenoten een der ‘geestelijke voorouders’
is geweest.
Nu resten mij alleen nog enige mededelingen omtrent hetgeen van zijn gedichten
bekend werd en over hun uitgave, tot een bundel verzameld. In de eerste plaats moet
men zich voor ogen houden, dat deze de verzen van Van der Woordt niet volledig
geeft, maar slechts een keuze van hemzelf. In een van zijn brie-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

459
ven aan Bellamy spreekt hij van een geheel leger van gedichten, die hij reeds
vernietigd had. De oudste dichtproeven zijn in rijm. Daartoe behoort ‘dit inleggende’,
‘een mijner eerste proefstukken’, waarop hij in den in deze Inleiding aangehaalden
brief d.d. 17 September 1785 doelt; de titel was Mijn eenigen Troost. Wenckebach
beschouwt ze alle als nog zeer gebrekkig. Het laatste rijmende gedicht van Van der
Woordt schijnt van 19 October 1785 te dateren: nadat Bellamy in het niet rijmende
De Duinen van Vl (zie de hier geciteerde correspondentie) ‘zeer veel goeds - veel
dichterlijk gevoel’ geprezen heeft, legt Van der Woordt zich uitsluitend toe op het
rijmloze vers. Vier daarvan uit de jaren 1785 en '86 - er waren er twaalf uit die twee
jaar - zijn Wenckebach bekend geworden; van die vier dragen twee een jaartal. De
ijver, die hij bij de lessen van Van Roijen aan den dag legde is waarschijnlijk de
oorzaak dat Van der Woordt gedurende de jaren van dat onderwijs (van 1785 tot Juli
1787) het dichten vrijwel geheel achterwege liet. Uit dit tijdvak zijn althans slechts
twee gedichten bekend. Het eerste is van 1786 en is een van de vier, hierboven
bedoeld, waarschijnlijk tot stand gekomen kort voor of kort nadat de lessen een
aanvang hadden genomen. Het tweede, van 1787, is vermoedelijk ontstaan kort
voordat ze hadden opgehouden. Wanneer het eerste, opdrachtelijke gedicht gemaakt
is, het enige dat niet is gedateerd, is mij niet bekend.
De uitgave van Van der Woordt's werk, welke ik thans in het licht geef, is daarvan
de vierde druk. Ook de eerste verscheen al posthuum. Negen maanden voor zijn
overlijden, toen hij zich reeds te ziek voelde om er zelf nog de publicatie van te
bezorgen, droeg hij Wenckebach op, zijn gedichten na zijn dood ter perse te leggen.
Hij bepaalde voorts dat de oplage vijftig exemplaren zou moeten bedragen, iets dat
in onzen modernen tijd met zijn bibliofiele belangstelling heel gewoon, voor die
dagen echter in de hoogste mate uitzonderlijk is. Wenckebach schroomt achteraf niet
te verklaren, dat hij betreurt ‘al te nauwgezet’ te zijn geweest door zich aan die
bepaling te houden. Immers in zijn desbetreffenden brief had de dichter aan
Wenckebach de vrijheid gelaten om ‘onder zekere voorwaarden’ het aantal van vijftig
te boven te gaan. Welke die voorwaarden waren, vernemen wij niet. Zoals het nu
was, bleef de bundel buiten den boekhandel, en kwam slechts in handen van enkelen;
de dichter had Wenckebach de namen opgegeven van hen, aan wie hij hem
toegezonden wilde hebben. Een typisch
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gevolg van den innerlijken tweestrijd van Van der Woordt, waarover ik reeds sprak;
aan den enen kant dorstte hij naar het vereeuwigen van zijn naam door de poëzie,
anderzijds was hij te pessimistisch, wellicht ook te ontgoocheld en zeker te trots, om
naar de gunst der menigte te dingen. Dit hinken op twee gedachten komt onomwonden
tot uiting in het bij wijze van voorrede als eerste in den bundel voorkomende gedicht,
waarin hij eerst zegt, dat slechts het oor van zijn vrienden zijn gezang moet vernemen,
maar vervolgens toch wenst, dat het ook een onbekende moge behagen. Op ditzelfde
gedicht intussen beroept zich Wenckebach om te verklaren dat hij zich, ‘al te zeer’,
aan een oplaag van vijftig afdrukken had gebonden geacht, want hij concludeerde
er uit dat Van der Woordt voor zichzelf geen ruimere verspreiding had begeerd.
De twaalf gedichten uit de jaren 1785 en 1786, waarvan hierboven reeds sprake
is geweest, komen niet voor in het handschrift, dat de dichter Wenckebach opdroeg
te doen drukken. Ook hierin heeft deze den wil van de auteur geëerbiedigd, te meer
daar hij ‘gereedelijk de redenen van verschillenden aard of wist, ofkonde gissen,
welke hem bewogen hadden dezelve niet te doen uitgeven’. Het is jammer dat
Wenckebach, anders vaak zo omslachtig en tot vervelens toe breedvoerig in zijn
beschouwingen, op dit uiterst gewichtige punt zo karig met woorden en zo
geheimzinnig is; juist hier hadden wij nu eens gaarne wat meer opheldering gehad.
Maar aan den anderen kant mogen wij hem om zijn discretie niet misprijzen.
Overigens voegt hij aan zijn ontwijkende en vage aanduiding ietwat onlogisch toe,
dat de reden kennelijk hierin bestond dat Van der Woordt deze eerste dichtproeven
ongeschikt oordeelde om zijn naam blijvend te vestigen. Ook negen latere gedichten
heeft Van der Woordt buiten het manuscript voor den bundel gehouden. Vijf daarvan
zijn slechts fragmenten, drie zijn versjes in albums. Het negende was afgedrukt achter
de dissertatie van Otto Nicolaas Tholen bij diens promotie in de rechten; het is in de
eerste editie van 1795 weggelaten, maar opgenomen in den druk van 1843 om redenen,
die Wenckebach in zijn Voorbericht verantwoordt.
Het staat vast, dat de dichter de grootste waarde heeft gehecht aan het verschijnen
van zijn bundel. Ondanks de pijn door zijn, uit het hem overkomen ongeluk gevolgde,
ziekte veroorzaakt, en vooral in zijn laatste levensjaar, heeft hij zijn verzen steeds
weer opnieuw bewerkt en herzien. Toen zijn lijden zo langen
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tijd gerekt werd hoopte hij, ze nog zelf te kunnen uitgeven, en correspondeerde
daarover met Kantelaar en Wenckebach. Eerst toen zijn toestand voortdurend slechter
werd begreep hij, dat dit niet meer mogelijk zou zijn en besloot, den laatste te
verzoeken ze na zijn dood voor de drukpers gereed te maken. Daar hij zijn einde
voelde naderen heeft hij zich zoveel mogelijk gehaast om ze zo achter te laten, als
hij ze gedrukt wenste.
De eerste druk van den bundel kenmerkt zich door een van de toentertijd
gebruikelijke afwijkende, van een uitgelezen smaak getuigende, ongemeen schone
uitvoering in groot formaat, en die zelfs voor onze dagen, waarin aan den aesthetischen
kant van bijzondere en beperkte edities door minnaars der boekkunst zoveel aandacht
wordt geschonken, modern aandoet. Indien dit staaltje van fraaie typografie aan
Wenckebach is te danken, doet het hem alle eer aan; het lijkt mij echter niet
onmogelijk, dat de dichter zelf er nog aanwijzingen voor heeft gegeven. Hoewel
deze uitgave van 1795 slechts in zo uiterst beperkten omvang, en buiten den handel,
werd verspreid, drong toch iets van Van der Woordt's faam tot een groter publiek
door. Immers Van Hall en Van Roijen hadden hem in den besloten kring van
letterkundige genootschappen door redevoeringen herdacht; Strick van Linschoten
en Simons hadden gedichten over hem gepubliceerd en de laatste bovendien zijn
Verhandeling; ook Van Kampen, Ockerse en Witsen Geysbeek hadden met lof over
hem geschreven. Hierdoor begon men af en toe de klacht te vernemen, dat de
Gedichten van Van der Woordt niet te verkrijgen waren, zodat Wenckebach overwoog,
een tweeden druk in het licht te geven. Dit plan kwam voorlopig niet tot uitvoering,
eerst doordat prof. Simons hetzelfde voornemen te kennen gaf, maar dit bleef zonder
gevolg. En vervolgens door de editie van P.G. Witsen Geysbeek. Deze had in zijn
Biographisch Anthologisch en Critisch Woordenboek der Nederduitsche Dichters.
VI. 1827 met lof over Van der Woordt geschreven. Hij had diens gedichten bij zijn
‘onvergetelijken vriend Strick op het huis te Linschoten’ gelezen en tot zijn ‘grievende
spijt ze verzuimd af te schrijven’. Naderhand beloofde een andere bezitter van een
exemplaar hem uittreksels voor zijn Woordenboek, maar ‘maakte allerlei tergiversatiën
toen het op woordhouden aankwam’. De schrijver dringt dan ook zeer aan op een
openbare uitgave. Toen aan dien wenk geen gevolg werd gegeven, gaf hij zelf twee
jaar later, in 1829, te 's-Gravenhage een herdruk uit, voorzien van een levensbe-
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richt en een silhouet; den eersten dus, die in den handel kwam. Eerst in 1843 heeft
dan Wenckebach zelf een derden druk bezorgd, naar welker Levensberigt hier
herhaaldelijk is verwezen, en in het Voorberigt waarvan hij omtrent spelling, volgorde
enz. rekenschap geeft. Deze vierde editie is daarvan, met weglating van het 100 blz.
lange Levensberigt en het Voorberigt, een getrouwe nadruk. Daarmede wordt eindelijk
de aandacht gevraagd voor een vergeten dichterfiguur van zeldzaam edel gehalte,
en wordt een vrijwel volkomen vergeten dichtwerk algemeen bereikbaar, dat iederen
voor poëzie gevoelige door zijn onvergankelijke waarde zal stemmen tot verheugenis
en dankbaarheid.
1941
A. van der Woordt, Gedichten. Opnieuw uitgegeven en ingeleid. Amsterdam, De
Spieghel

Der natueren bloeme
Zoals de mens meer is dan zijn huid, maar zonder zijn huid niet is, zo is een gedicht
meer dan zijn vorm, terwijl het toch alleen in en door zijn vorm, en daarvan
onafscheidelijk, tot gedicht werd. Overigens kan een huid slap, rimpelig en kwabbig
om iemands lichaam heenslobberen, of ook kan zij glad en soepel gespannen de
kleinste spierbewegingen verraden. Maar genoeg: al dergelijke vergelijkingen zijn
gevaarlijk doordat ze te weinig zeggen, en wat ik te zeggen had was alleen, dat er
een jonge dichteres is opgestaan, bij wie in ongekende mate de verschijning van het
gedicht in het woord, onscheidbaar samenvalt met het wezen van het gedicht zelf,
d.w.z. met de impuls waarvan het de uitdrukking is.
Men kan het ook omkeren en zeggen, dat de bewustzijnsinhoud van Vasalis (op
zichzelf reeds boeiend en oorspronkelijk, tegelijk wijd omvattend en diepborend),
is getransformeerd tot algemener en blijvender geldigheid dan hij individueel zou
hebben, doordat zijn bewustwording identiek was met het uitstromen van het gedicht.
Klanken, beelden, woorden, de ganse gestalte van het vers, zij waren de bezwerende
oproeping, de scherpzinnige, maar ongezochte formulering van hetgeen uit dit
zieleleven in den lichtkring van het bewustzijn wilde treden; daarbij was veel, dat
buiten het reeds lang geëxploreerde cen-
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trum lag. Vaak worden bij andere dichters, en soms de grootste, deze ‘gegeven’
zielstoestanden als het ware overgegoten in de van te voren klaarliggende, grotendeels
overgeleverde of overgenomen zegswijzen - en onder het overgieten stollen ze. Het
bijzondere van Vasalis nu is, dat bij haar de ontdekking en daarmee dichterlijke
realisering van die samenkomst van ‘ik’ en ‘wereld’, die men het eigen ‘zelf’ kan
noemen, buiten dat gewilde procédé om tot stand komt in een iatuurlijk proces, waarin
de uitstroming tot gedicht precies hetzelfde is als het aanboren van de psychische
bron. De gemoedstoestand zou zonder deze verwoording niet bestaan, de verwoording
niet zonder dezen gemoedstoestand. Zij roepen elkander op, zijn elkaars spiegelbeeld,
twee aspecten van hetzelfde. Er zijn gevoelens, ervaringen, waarnemingen, gedachten,
stemmingen, aandoeningen, gewaarwordingen, die zeer belangwekkend zijn maar
die men, in bepaalde poëzie, moet raden, invoelen, onderkennen aan zekere signalen
uit de verte, aftekeningen uit de diepte van het bewustzijn. Bij Vasalis gebeurt de
omzetting van bewustzijn tot woord veel onmiddellijker: zij gebeurt als omzetting
van woord tot gedicht. Het is hierin, dat haar werk verschilt van de boven bedoelde
‘signaal’-poëzie. De algemener en blijvender geldigheid van haar vers, waarop ik
zojuist doelde, erlangt haar poëzie dus niet door de ongetwijfeld buitengewone kracht
en rijkdom van haar gemoedsleven en observatievermogen, want die zouden, hoezeer
ook menselijk belangwekkend, poëtisch nog volkomen ontoereikend of vruchteloos
kunnen zijn. Maar veeleer, doordat dit gemoedsleven tot stand komt door zich tot
sprekende, mededelende, zingende, dwingende figuur, door zich tot gestalte buiten
zichzelf te stellen. Het subjectieve van deze dichteres wordt zich van zichzelf bewust
door zich te objectiveren in het gedicht, en verkrijgt zo die blijvender algemene
geldigheid, gelijk de taal algemener geldigheid heeft dan de enkele kreet.
Die bewustwording tot woord had zich tot ontledende verhandeling of betoog
kunnen vormen in een andere persoonlijkheid, en had dan door de scherpe
waarnemingen, de inzichten en vondsten die zij meebrengt tot een stelselmatigen
wetenschappelijken arbeid kunnen worden. Bij Vasalis werden deze zelfde elementen
tot poëzie. Een psychologische poëzie, als men het zo wil noemen, omdat ze berust
op een ongemene kundigheid in het betrappen en formuleren van de meest vluchtige
of samengestelde schakeringen van het zieleleven. Maar... poëzie,
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en dus door het eigenaardige wordingsproces, dat ik getracht heb in deze korte schets
te benaderen, van verder strekking, draagwijdte, divinatievermogen, van groter
werkelijkheidsgehalte, van nauwkeuriger, definitiever vormgeving, en stouter opvlucht
in het onbekende, dan de wetenschap, trager en later, bereikt.
Anirale oerkracht en verfijnd intellectualisme zijn hier ongescheiden uit een eendere
impuls verenigd voortgekomen. Ik beschreef deze poëzie, zoals ze op haar best is:
voor detailcritiek is hier de plaats niet, hoewel juist bij deze verzen een minutieuze,
formele tekst-ontleding uitermate aantrekkelijk zou zijn, een reis door een toverland
vol verrassingen. Parken en Woestijnen, waarmee Vasalis debuteerde, behoort tot
de mooiste poëzie (en de vernieuwendste, en de belangrijkste) die ik in jaren en jaren
las. En ik las, helaas, vrijwel alles. Alleen al om dezen bundel durf ik te zeggen dat
Vasalis kan gerekend worden tot de zéér enkele groten die stellig, van de dichters
der laatste decenniën, zullen blijven.
Na zeven jaar opnieuw een bundel publicerend blijkt Vasalis in deze zo persoonlijke
hoedanigheden niet veranderd. Het oorspronkelijke van haar poëzie ligt in haar
intensiteit en haar directheid, ook in De Vogel Phoenix. Wat de intensiteit aangaat,
deze ontstaat niet uit een tot het uiterste samengedrongenheid der verwoording (gelijk
b.v. bij Achterberg). Maar uit de hevigheid en ongebrokenheid van het levensgevoel
dat er aan ten grondslag ligt.
Een scherp en geschakeerd zielkundig waarnemende intellectueelheid moge haar
zeer gevarieerde gemoedsbewegingen lucide verhelderen, hun emotionele waarde
wordt hierdoor niet in gevaar gebracht. Want de geest heeft hier geen ontledende
maar een samenvattende functie en blijft zich toch in plastische concreta ophouden.
Na het debuut in 1940 is deze poëzie veranderd. Zij was reeds aanstonds facile
princeps onder die van haar generatie-genoten. Het is nu, of ze in haar grondslag
breder is geworden. Niet meer een bijna toevallig door dit verheven en bloed-echt
spel, rakelings aan een afgrond voorbij, gelukt wonder. Maar de alle onzekerheid
thans te buiten gaande ontplooiing van het vermogen, ook nog in de meest lyrische
zelfonthulling te ontkomen aan de subjectivistische begrensdheden van het dagelijks
leven. In hoge mate is in deze tweede gedichtenverzameling Vasalis er in geslaagd,
een verstandhouding van haar innerlijk tot de we-
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reld teweeg te brengen, waarbij op een bepaald plan aan al het persoonlijke ontnomen
wordt, wat men een partijdigen, op het eigen ik betrokken kijk zou kunnen noemen.
Dat is de diepste kracht dezer poëzie. De toon is - niet verstild, want hij was nooit
luid; niet verpuurd, want hij was nooit onzuiver; maar meer dan vroeger klinkend
uit een wereld, die anders is dan de gewone, al omvat zij die volledig.
Deze stem is niet welsprekend maar welluidend. Haar kunstvaardigheid is de
bloem van het natuurlijke. Zij overtuigt zonder te pleiten. De vaste punten van het
gewone bestaan zijn hier verschoven. Geen onvastheid is daar het gevolg van maar
een nieuw perspectief. Zo werd deze bundel een onvergelijkbaar unicum in onze
hedendaagse dichtkunst.
De Vogel Phoenix I en II geeft de surrealistische magie van een transcendentale
verbeelding te ervaren in ontroeringen, die - vooral in het tweede - den lezer nooit
meer alleen laten. Kind verheldert de doorzichtige vertrouwelijkheid, die ons met de
wezenlijke dingen van het leven kan verbinden; hetzelfde brengen op even indringende
wijze Sprookje en Hij huilt tot stand. Appelboompjes is een charmerende idylle van
beeldend denken in een overigens gevaarlijk classicistische lyriek: hèt gedicht,
bestemd voor schoolbloemlezingen. April is de in haar summierheid onovertroffen
zuivere weergeving van een impressie.
Wijder, rijker, rijper, nog anthropomorpher ‘geduid’, maar nauwelijks intensiever
komt deze gestemdheid terug in het minder abrupte October. Het gedicht De kleine
Zeemeermin, uit een oudere periode, sluit naar toon en geest meer aan bij het beste
uit Parken en Woestijnen.
Tegelijk beschouwelijker en verdiepter dan vroeger is deze dichtkunst sinds dien
geworden, maar zonder de ‘kosmische’ grootspraak die tegenwoordig zo in zwang
is. Zomer vereeuwigt een ogenblik door veralgemenende karakterisering, een door
Vasalis vaak toegepaste schrijfwijze. Het prachtige Ra doet gevoelen hoezeer deze
psychologische vormgeving op naamgeving, woordvinding berust. De kaarsen,
extensiever, bereikt zijn werking mede door compositie, hetgeen in het volgende
Wachten nog bevredigender in een hoogtepunt zijn voltooiing vindt. Ondanks de
grammaticaal foute accusatief-nominatief constructie van de derde strophe is Visioen
juist door de taaltover tot een beklemmende werkelijkheid geworden. De nu volgende
vier gedichten, Cannes, Daphne, Diep van mijzelf en Tussen de lage kamer, hoezeer
onderling verscheiden,
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behoren alle tot een categorie waarin de vormende en omvormende scheppingskracht
meer dan op beeld-uitdrukking zich op waarneming van gewaarwording betrekt,
waarbij de aanvankelijke gevoelsspanning een ongemeen sterke en bevestigende
oplossing vindt in een regelrechte vereenvoudiging tot de schoonheid van deze
‘gesproken’ verskunst. Wat moet ik doen is een van de eigenaardigste en origineelste
credo's van dezen tijd, waarin de dichteres meer dan ooit representatief is voor haar
generatie.
De laatste drie gedichten, ten slotte, van deze verzameling doen beseffen hoe
Vasalis in haar oeuvre telkens meer een vernieuwd en steeds eigener neo-symbolisme
in onze dicht-litteratuur brengt, waarin een altijd onmiddellijk herkenbaar stemgeluid
onvervangbare aandoeningen opwekt met een in dit genre ongeëvenaard meesterschap.
Met een kracht, zacht en onkwetsbaar van stralende vrouwelijkheid, gelijk bij haar
zusters Hadewych, Marceline Desbordes-Valmore, Anna de Noailles, Edna St.
Vincent Millay.
Elk beeld, dat men zich van Vasalis maakt, wordt door een volgenden bundel weer
enigszins gewijzigd. Tussen den eersten, tweeden en derden liggen dan ook telkens
tussenpozen van zeven jaar.
Dat in de verzen van Vasalis de bewustwording van aandoening tot
woordformulering zich vanzelf tot poëzie objectiveert, schreef ik bij haar debuut. In
mijn beschouwing over haar tweeden bundel merkte ik op, dat haar verstandhouding
tot de wereld zich in toenemende mate onttrok aan partijdigheid ten aanzien van het
persoonlijke beleven.
Van den nieuwen bundel van Vasalis lijken mij de vijf Fragmenten te behoren tot
het meest belangrijke. Ik zeg niet mooiste, omdat ik dit gevoelsoordeel niet zo haastig
durf uitspreken, maar belangrijkste, omdat ik ze, in de ontwikkeling van de dichteres,
na haar vroeger en in haar laatste werk het meest vernieuwend acht. In deze vijf
fragmenten vindt het duidelijkst het omgekeerde proces plaats van het hierboven
voor de voorafgaande bundels geschetste. Het onbewuste komt hier niet in woorden
tot bewustzijn. Als gegeven uitgangspunt leeft het reeds in woord en gedachte, maar
door bemiddeling van deze poëzie zinkt het weg naar een lager en dieper
bewustzijnstrap, naar het meer collectieve. Daar worden de gestaltenissen des levens
algemener, veralgemeender, klassieker en monumenta-
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ler: zij worden archetypen. In hun afzonderlijke bijzonderheid worden ze vager;
zwaarder worden ze als voor het gedicht geldig communicatiemiddel. Zwaarder,
nadrukkelijk, onmisbaar en effectiever. Mythevormend.
Deze versimpeling en vergroting, vergroving, met verwissing der scherpe (maar
duidelijkste behoud der fluwelig houtskoolachtige) contouren is ook te vinden bij
Cézanne en Gauguin, bij Homerus vooral en den Gorter van Mei. Een vers als
Toen zij ging liggen als een heuvelrug

is zuiver homerisch.
Deze fragmenten moeten geen fragmenten blijven, maar hun plaats gaan innemen
in een geheel. (Dat is mogelijk, omdat de spanning, waaruit zij ontstonden, natuurlijk
is en niet gezocht.) Zij zijn dan periode in het epos van den innerlijken mens, van
wat er met hem gebeurde en in hem omgaat als de buitenwereld hem te binnen schiet;
als hij tot haar spreekt en zij tot hem. Een epos van wat de mens dan wordt en wil
en is en voelt. Deze poëzie is teruggebracht tot de simpele wezenlijkheden, tegelijk
rijk en arm, barokke volheid en ascetische naaktheid. Tot het onstuitbare langzaam
in- en uitademen van een jaargetijde-wisseling, een getijstroom, de eeuwen, de
geo-tijdperken.
Deze fragmenten en deze kleine bundel zijn van eminente betekenis in de
hedendaagse letterkunde. In mijn ogen van groter betekenis dan het meeste werk der
later gekomenen, omdat zij de eendere innoverende elementen bevatten - zij het
wellicht niet zo op het allereerste gezicht -, maar bovendien nog iets meer en iets
anders.
1941; 1954
M. Vasalis, Parken en Woestijnen, Gedichten. Helikon. Tiende Jaargang, No 10.
Rijswijk, A.A.M. Stols, 1940
M. Vasalis, De Vogel Phoenix, Gedichten. 's-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947
M. Vasalis, Gedichten en Vergezichten. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1954.

Een nieuw boek van Herman Teirlinck
Teirlinck is een van de rijkst en veelzijdigst begaafde Vlamingen van zijn generatie.
Juist daarom is zijn grote roman Maria Speermalie ietwat teleurstellend. Al zijn
prachtige kwaliteiten van vertelkunst en psychologie, van stijl vooral, vindt men er
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nog in terug. Maar het lijkt of hij in zijn ontwikkeling is blijven. stilstaan.
Hij was, bij een romantischen aanleg, een van de eerste en belangrijkste ‘modernen’
van zijn land; in het bijzonder zijn experimenteren met het theater verried, dat hij
nieuwe vormen zocht. Wat hij gevonden heeft, was... dat zoeken zelf; het bleek de
kern van zijn wezen; het kon zich niet richten naar een leidenden grondtrek; het werd,
van middel, doel. Anders gezegd: de soepele beweeglijkheid van Teirlinck's karakter
verloor aan vastheid en - het hoge woord moet er uit - ernst. Het is niet onze
boven-Moerdijkse zwaarwichtigheid die ons dat zo doet zien. Ook in zijn beste werk
wist Teirlinck weliswaar steeds te schitteren, te betoveren, te overbluffen, mee te
slepen, maar zelden te overtuigen. Men was geboeid, vermaakt, ontroerd - doch de
bewondering wist schier nimmer stand te houden; want achter al deze, met soms
verbijsterende knapheid opgewekte emoties bleef het besef, dat men in dit werk nooit
geheel geloven kon. Niet, omdat het te speels was; maar omdat de auteur er zèlf te
weinig in meespeelde. Zo was het reeds vaak met het superieurste gedeelte van
Teirlinck's productie. En daartoe behoort Maria Speermalie niet eens. Hij heeft er
zijn (bewonderenswaardig talentrijke) manier toegepast op een nieuwe stof. Het bleef
- manier, en dus vieux jeu.
‘Levensgetijden op de Heerlijkheid 't Homveld’, luidt de ondertitel; ook de
jaartallen 1875-1937 duiden er op, dat naar iets als een familiekroniek is gestreefd.
De geschiedenis der demonische en wilskrachtige titelheldin schenk ik u; een
samenvatting zou dit bestek te zeer overschrijden, en zij is bovendien (vergis u daarin
niet, ondanks mijn bezwaren) de moeite zeer waard, om in den roman zelf gelezen
te worden.
Tussen haar en ons schuift zich echter behaagziek en welsprekend de charmante
figuur van Herman Teirlinck, en de betovering is gebroken. Wij kunnen niet meer
geloven; het beeld wordt onecht; wij herkennen als vanouds deze intelligent bedachte
romantiek. Ik weet wel, dat de waarschijnlijkheid van karakters en gebeurtenissen
niet tot dogmatischen kunstmaatstaf gemaakt mag worden; ook zonder haar, zonder
enige natuurgetrouwheid, zijn wel eens meesterwerken ontstaan. Maar
waarschijnlijkheid is één ding; waarheidsgehalte een ander. Die in hogeren zin dan
de uiterlijke geldende waarheid, welke de onwaarschijnlijkheid zou te niet doen,
missen wij hier te zeer. Den ernst van het spel.
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Als ge over boeren schrijft, aldus Jules Renard in zijn onvolprezen Journal, schrijf
dan zo, dat elke boer u zou kunnen begrijpen. Deze paradox gaat natuurlijk veel te
ver, en de grote meester der ironie zal de eerste zijn geweest om over zijn eigen
boutade te glimlachen. Maar er zit toch iets in. ‘Du gleichst dem Geist, den du
begreifst’; en dat men in enigerlei phase van het ontstaan van het werk zich toch
even met zijn persoon moest kunnen vereenzelvigen, dat er iets van verwantschap
tussen subject en object moet hebben bestaan, leren ons de boerenromans van
Walschap, die van Maria Speernalie, in zijn goeden tijd, iets groots zou hebben
gemaakt.
Teirlinck's weergaloze stijl en schrijfkunst dienen in dezen roman niet om een
bepaald iets uit te drukken. Zij hadden zich even voortreffelijk en op dezelfde wijze
ontplooid, als het niet Maria Speermalie's liefdesleven maar b.v. de politiek van
Richelieu betroffen had. Zij werden niet de vormwording van een stof; integendeel:
zij zijn primair, en een bedacht geval werd aan ze aangepast om hun een reden van
bestaan te vinden. En zelfs zó (en daarom is dit zo zonde) blijft Herman Teirlinck
nog een schrijver van uitzonderlijk vermogen.
In zijn rijpe grijsheid van thans hadden we evenwel iets meer van hem mogen
verlangen. Hij is merkwaardig jong gebleven. Maar helaas ook in zover, dat zijn
aangeboren, kameleonachtige wisselvalligheid het enige blijvende aan hem is. Toch
willen wij de hoop niet opgeven, om nog ooit een werk van meer definitieve betekenis,
en waarin hij ons zijn laatste, en bovenal eigenste woord zegt, van hem nagelaten te
krijgen.
BRIEF BIJ ZIJN

70STEN VERJAARDAG AAN HERMAN TEIRLINCK

Vereerde en Waarde Vriend Teirlinck, Gij kent het verhaal van het kleinejongetje,
dat zich mooi had opgepoetst omdat de kans bestond, dat dien dag de schoolinspecteur
de klas zou bezoeken, en tot wien, toen dit bezoek uitbleef, zijn kameraadje spottend
zei: ‘Daar sta je nou met je gewassen halsje’.
Zo staat nu heel litterair Holland nutteloos daar met zijn gewassen hals, nu gij met
heftigheid hebt geweigerd, te worden gehuldigd door welke letterlievende
genootschappen, organisaties, verenigingen, clubs of maatschappijen ook, en afgezien
van die duizenden gewassen halzen waarin nu zoveel vergaderings-, academische
zitting- of dessertwelsprekendheid is blijven steken, mogen zeer vele eethuizen van
hier wel een actie
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tegen u instellen wegens winstderving. Maar gij, ge hebt geweigerd om u hier in
verband met dien dag te laten zien en zelfs gedreigd, ook België te ontvluchten en
naar Frankrijk uit te wijken, als men u ook daar niet met vrede liet.
Maar ziet, tegen het geschreven woord staat gij machteloos, en daarom wens ik u
geluk met uw zeventigsten verjaardag op den 24-ste van deze maand. En dat hoeft
ge natuurlijk niet te lezen, evenmin als de kilogrammen schriftelijke en telegrafische
felicitaties die op dien feestdag wel ongeopend in uw bus zullen blijven liggen, maar
het heeft zin dat het in het publiek gebeurt; nu het niet voor hoorders kan, dan toch
voor lezers.
Want hoe zinloos en egocentrisch zou het zijn, u hier publiekelijk te eren, te
huldigen en vriend te noemen, indien ik niet volkomen zeker was, dit te doen in den
geest en uit de gevoelens van nog tienduizenden andere Nederlanders, die daartoe
niet mijn gelegenheid hebben, allen uw vrienden, allen uw bewonderaars. Wij zijn
u innig dankbaar voor een geschreven oeuvre van indrukwekkende betekenis,
waarover ik hier niet spreken wil om u niet nòg onaangenamer te zijn; voor uw
vernieuwing van het toneel en zijn mogelijkheden; en de litteratoren onder ons, dat
kleine groepje, nog weer afzonderlijk voor uw hartelijke kameraadschap, uw geestig,
tegelijk sarcastisch en stimulerend woord, uw ruimheid en onverwoestbare jeugd en
geestkracht.
En zijt gij eenmaal doordrongen van onze dankbaarheid, onze bewondering en
onze wensen voor uw geluk en gezondheid, vergun mij dan de egoïstische hoop uit
te spreken, dat gij ons op uw tachtigste zult vergunnen dit mondeling te doen,
aangezien dan misschien gij eindelijk de aan een iets rijperen leeftijd verbonden
milde toegeeflijkheid zult hebben gevonden, welke u tot gelatenheid zal bewegen
bij het persoonlijk in ontvangst nemen van de uitingen van verknochtheid van mijn
letterkundige genoten en niet in de laatste plaats van uw u zo toegenegen
Van Vriesland
1942; Februari 1949
Herman Teirlinck, Maria Speermalie. Amsterdam, Wereldbibliotheek
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Inleiding tot Belle van Zuylen
Kinderjaren
Ter gelegenheid van haar veertienden verjaardag, in 1754, ontving Isabella Agneta
Elisabeth van Tuyll van Serooskerken van Zuylen een brief van mejuffrouw Prevost,
haar gewezen gouvernante, uit Zwitserland. Daarin schreef deze haar o.a.: ‘Wat ge
me zegt over uw gevoeligheid doet me verdriet. Hoe is het mogelijk dat, terwijl ge
zo velerlei dingen vóór hebt - ik zal ze u niet opnoemen, gij kent ze maar al te goed,
en laat ik erbij zeggen, zonder u een compliment te willen maken, dat ge u beter op
uw verstand kunt verlaten dan de meeste meisjes van uw leeftijd, - hoe is het dus
mogelijk dat ge zo sombere dagen doorbrengt als die waarover ge uw hart bij mij
hebt uitgestort?’ Deze onvrede, dien mejuffrouw Prevost in haar geliefde oudleerlinge
bespeurde, is haar, nu eens sterker dan weer minder, haar ganse leven bijgebleven.
Het antwoord op de hierboven aangehaalde vraag vinden wij in een uiting van een
der weinige goede vrienden, die haar tot in de laatste dagen van haar ouderdom waren
bijgebleven, baron de Chambrier d'Oleyres. Ongeveer vijf maanden voor haar dood,
den zevenden Augustus 1805, noteert deze in zijn dagboek: ‘Bij mevrouw de Charrière
geweest, die gesproken heeft over het genoegen en de tevredenheid, naar aanleiding
van mevrouw de Staël, die heel het leven, dat haar nog rest, zou geven voor zes
maanden geluk. Mevrouw de Charrière kende en kent nog ogenblikken van heel
groot genoegen maar, evenals mevrouw de Staël, is zij geenszins tevreden, en heeft
nooit, evenmin als haar man, geweten wat tevredenheid was... Dat komt doordat
ondanks veel geest haar situatie, haar omgeving, haar wensen nooit in
overeenstemming zijn geweest met haar karakter; zozeer was zij meester van haar
wil, dat zij geen duidelijk blijkenden wil meer gehad heeft; haar geest heeft om zich
heen voedsel gezocht en was blasé; geen regel, geen enkele methode; zodoende was
het heel moeilijk tot tevredenheid te geraken.’
Belle van Zuylen - aldus ondertekende freule van Tuyll in haar meisjesjaren haar
brieven - was een echt kind van haar eeuw, welke de eeuw was van de rede. D'Oleyres
heeft het in zijn scherpzinnige samenvatting wel onbarmhartig gezien; voor het geluk
of zelfs maar de tevredenheid heeft het haar altijd te veel ontbroken aan een
vertrouwen, een spontaneïteit, die stand zou hebben gehouden tegenover de
hardnekkige waak-
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zaamheid van haar critischen aard. Toch zou men verkeerd doen, wanneer men zich
Belle voorstelde als een door pessimisme versomberd, zwartgallig wezen. Zij had
een beweeglijken geest en een aangeboren zin voor vrolijkheid, al verloor het gewone
vertier van haar kringen reeds spoedig alle aantrekkelijkheid voor iemand, wier
superieure aanleg en doordringend verstand slechts in het verkeer met geestverwanten
en gelijkgezinden bevrediging vonden. In de beslotenheid van het gezin van Tuyll
op het huis te Zuylen ging het vrolijk toe, en het jonge meisje, hoewel erg nerveus
van aard, viel daarbij stellig niet uit den toon; ook haar temperament was zozeer tot
vrolijkheid geneigd dat zij, blijkens een brief van mejuffrouw Prevost, zelfs in haar
slaap lachte.
De Van Tuyll's behoorden tot de meest geziene regentenfamilies der Zeven
Provinciën; hun adel ging terug tot de twaalfde eeuw. Te midden van vier broers en
een zuster ontving Belle een uitstekende, zij het dan ietwat puriteins-strenge
opvoeding, welke naar het gebruik dier dagen op zijn minst evenzeer in het Frans
als in het Hollands plaatsvond. Des winters hield de familie voornamelijk verblijf in
haar woning aan de Kromme Nieuwe Gracht te Utrecht. Op haar negende en tiende
jaar bracht Belle geruimen tijd te Genève door; wij weten o.a. dat ze meespeelde in
de Ecole des Femmes en deelnam aan de genoegens van een wijnoogst. De terugreis
in gezelschap van mejuffrouw Prevost1. bracht haar in Versailles en Parijs en het is
kenschetsend voor het critisch en eigenzinnig karakter van het kind, dat niets in deze
nieuwe wereld haar verbaasde. Minder door methodisch onderwijs dan door lectuur
en nadenken werd haar jonge geest gevormd. Het eigenlijke leren was op haar elfde
jaar afgelopen; naar zij zelf meedeelt deed de behoefte, een ander Frans te spreken
dan ze te Genève gehoord had en in Holland hoorde, haar de klassieke Franse
litteratuur bestuderen. Daarbij kwamen het Engels en het Italiaans. Met haar
gouvernante, die in 1753 om gezondheidsredenen naar Zwitserland moest terugkeren,
bleef zij een levendige correspondentie onderhouden.
Uit deze briefwisseling zien wij het beeld voor ons oprijzen van een kind, dat
bijzonder ontvankelijk was voor indrukken, maar niet gemakkelijk te imponeren;
dat door haar snelle reacties wel eens veranderlijk leek, maar trouw was in haar
genegenheden, en hulpvaardig om het genoegen van te helpen. Men liet het
excentrieke en uitzonderlijke meisje een grote vrijheid
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bij haar studie, zodat deze wel zeer afweek van hetgeen bij meisjes van haar leeftijd
gewoonte was. Een koortsachtige activiteit wisselt af met buien van neerslachtigheid,
maar ze blijft een eigen voorkeur volgen, en staat b.v. des morgens om zes uur op
om in de stad wiskunde-les te gaan nemen.
Daarbij moet men niet uit het oog verliezen dat een meisje op haar vijftiende jaar
beschouwd werd als iemand wier opvoeding voltooid is en die thans in de uitgaande
wereld moet optreden. Belle begint op dezen leeftijd de salons van Utrecht en Den
Haag te bezoeken. Het society-leven schijnt haar aanvankelijk te vermaken, al is zij
geen ogenblik dupe van den schijn. Tegenover haar nieuwe ervaringen is haar houding
onkinderlijk, spottend en wantrouwig; ze houdt echter van dansen, en van
comediespelen, zoals dat toen voor meisjes van goede familie gebruikelijk was. Maar
des zomers werkt ze in den tuin, en verklaart dat de genoegens van Zuylen op zijn
minst die van Utrecht waard zijn; heel haar leven zal ze een zwak behouden voor
het buitenzijn en de brave landlieden. Ook doet het lezen van den Spectator en
L'Esprit des Lois haar de charme der vrouwelijke handwerken niet vergeten, en haar
veelzijdigheid vindt niet minder behagen in het beoefenen der tekenkunst dan in het
spel op het clavecimbel; ook heeft ze een bevlieging om de bouwkunst te bestuderen.
Ongetwijfeld voert dit rusteloos zoeken in allerlei richtingen tot een zekere
versnippering van haar talenten, een neiging waarvan zij zich ook later nooit heeft
kunnen vrijmaken. Maar een door arbeid, belangstelling en gevoel overvol leven
leek haar altijd van groter betekenis dan de vaste richting, waartoe meer door ijdelheid
en eerzucht beheerste lieden gedreven werden. Zij leest Pascal, Montaigne, Madame
de Sévigné; en op dezen leeftijd verliest zij ook reeds den steun van het traditionele
geloof.

De huwbare jaren
Als jong meisje wekte Belle van Zuylen vaak de afkeuring en verontwaardiging op
van haar omgeving en kringen, door de onafhankelijke wijze, waarop zij te werk
ging. Zowel de door haar geuite meningen als haar gedragingen weken af van de
conventioneel gangbare. Haar spotzieke geest, vrij van elk vooroordeel, koos
menigmaal hen tot mikpunt, die haar door geboorte of rang na hadden moeten staan;
geen wonder, dat zulks herhaaldelijk ongenoegen wekte. In 1763 verschijnt te Amster-
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dam zonder auteursnaam een geschriftje van haar hand, Le Noble, waarin zij in den
vorm van een luchtige boutade te velde trekt tegen den hoogmoed van den adel. Het
boekje verwekte natuurlijk schandaal, en dit te meer toen als verbazingwekkende
bijzonderheid de geruchten vermeldden dat een jonkvrouw van den oudsten
Hollandsen adel aldus haar eigen standgenoten in hun bekrompen opvattingen
belachelijk had gemaakt. In Den Haag vraagt men haar van alle kanten, of zij Le
Noble heeft geschreven. Ze antwoordt ja noch neen, want ze heeft er plezier in, het
vermoeden te laten bestaan zonder dat op dit punt zekerheid wordt verkregen.
Haar meest geliefde schrijvers zijn in dezen tijd Racine, Molière, La Fontaine, die
ze vrijwel van buiten kent. Ook van Voltaire heeft ze alles gelezen, maar tegenover
hem is zij niet geheel vrij van critiek. Op het gebied van de romans stelt ze La
Princesse de Clèves, Gil Blas en Manon Lescaut bovenaan.
Wil men van Belle van Zuylen een voortreffelijk jeugdzelfportret hebben, dan
leze men haar brief van 25 Juli 1764 aan Constant d'Hermenches2.. Beter dan een
ander het zou kunnen beschrijven schetst zij daar de directheid en ongestadigheid
van haar opwellingen, haar neiging tot rechtvaardigheid, haar oprechtheid en
vergevingsgezindheid. Haar zeldzaam talent niet alleen, vooral stylistisch schier
onovertroffen, maar ook haar niet minder zeldzame persoonlijkheid maakten haar
tot een der begaafdste en belangrijkste vrouwen van haar eeuw.
Toch is ze alles eerder dan een pedante, zelfingenomen blauwkous. ‘Een soort van
heel nederig en vrij rustig scepticisme’, schrijft zij op haar vierentwintigste jaar3.,
‘daarbij ben ik blijven staan; wanneer mij meer inzicht gegeven zal zijn en meer
gezondheid, zal ik misschien zekerheden zien; thans zie ik op zijn hoogst slechts
waarschijnlijkheden en ik gevoel slechts twijfel. Maar als ik een hartstocht zou hebben
voor metaphysica, zou niemand daar last van hebben... Geestig willen zijn is ook
iets van den kindertijd dat, naar ik meen, bij mij vrijwel voorbij is. Ik denk er helemaal
niet meer aan, iets te vertonen dat zich vanzelf vertoont wanneer het bestaat, en dat
altijd de helft van zijn aantrekkingskracht verliest wanneer het aan de grote klok
wordt gehangen, den luisteraars met voordacht en ijver voorgehouden. Soms kan
men mij druk en levendig met een man van geest zien spreken, men meent dat ik vol
verlangen ben een schitterenden indruk op hem te maken, terwijl ik alleen maar denk
aan mijn genoegen en uitsluitend het belang
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van het gesprek, de vrolijkheid of de woordentwist mijn gebaar en gezichtskleur
verlevendigt. Wat mij een grote vriendschap geeft voor mijn geest, is, dat hij
uitstekend is voor het gewone gebruik, dat hij me tot de ziel van dit huis maakt, dat
hij met een kleinigheid zichzelf amuseert en anderen amuseert, dat hij de genegenheid
heeft van mijn broers, mijn zuster, mijn zwager, kortom van allen met wie hij door
het leven gaat; dat pleit stellig voor hem. Ik verzoek u, in uw herinnering na te gaan
of ik u in mijn brieven ooit aardige dingen heb gezegd, die niets met het onderwerp
te maken hadden, paradegedachten, speciaal te berde gebracht om u te laten zien hoe
geestig ik ben. Toen ik een klein meisje was, kwam dat vaak voor; waar ik maar kon,
plaatste ik gauw een fraaien inval, doodsbang dat de gelegenheid om hem te uiten
nooit terug zou komen... Als men mij maar mijn gangetje laat gaan met mijn lessen,
boekenlezen en schrijverij zooals ik dat hier doe, nog wat vrijer, ben ik tevreden...
Voor geen geld ter wereld zou ik afstand doen van mijn bezigheden binnenskamers.
Als ik niets meer zou leren zou ik temidden van de pretjes en de deftigheid sterven
van verveling. Bedenk dat mijn liefhebberijen hebben stand gehouden tegen het
vooroordeel, tegen het feit dat men mij ontelbare malen getracht heeft belachelijk te
maken, tegen het voorbeeld van luiheid en stomheid, dat driekwart van mijn
landgenoten mij geeft, tegen de zware lucht van dit land, dan zult ge moeten toegeven
dat ze onverbrekelijk verbonden zijn aan mijn wezen.’ Ja, aanstellerij en snobisme
waren vreemd aan deze jonge vrouw, wier enorm omvangrijke epistolaire geschriften,
voor zover zij ons bewaard zijn gebleven, ons doen zien hoe zij, meer misschien dan
enige andere vrouw in haar eeuw, haar intiemste gevoelens met volkomen eerlijkheid
en openhartigheid ontleedde. ‘Al stak Belle op haar zesentwintigste jaar boven haar
omgeving uit door een verblindenden geest, een mannelijk oordeel, uitgebreide
kennis, een buitengewoon talent als correspondente en schrijfster, toch was zij daarom
niet minder een hartstochtelijke en verbeeldingrijke vrouw.’4.
Maar zij was, minder door de ervaringen dan van nature, gedesillusionneerd, en
leed aan die kwaal van het moderne tijdvak, waardoor de persoonlijkheid, als in een
verdubbeling, in koele zelfbeschouwing afstand neemt tot zichzelf; een kwaal welke
Paul Bourget eens zo treffend in Le Disciple zou karakteriseren als ‘se sentir sentir’.
Haar toekomstige echtgenoot zou haar later, ietwat huiverig voor de trouwplannen,
in den oud-
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sten brief die ons van hem bewaard is gebleven, voorhouden: ‘u observeerde, u dacht
na, en onze gevoelens waren voor u nooit iets anders dan verschijnselen’.
Maar deze tragische, en menselijk gesproken gerechtvaardigde klacht had
betrekking op Belle tegen het einde van de jaren harer huwbaarheid. Voordat de
verschillende pretendenten de revue passeren, moet hier gesproken worden over de
‘amitié amoureuse’ met een man, aan wien haar jong gemoed en haar sceptische,
zelfstandige geest zich het diepst verwant gevoelden.

d'Hermenches
Tijdens een van haar logeerpartijen in Den Haag in den winter van 1760 ontmoette
Belle van Zuylen, op een bal van den hertog van Brunswijk, baron de Constant
Rebecque, heer van Hermenches en Villars Mendraz, geboren in 1722 te Lausanne.
Zijn vrouw was kort geleden voor de opvoeding der kinderen naar Lausanne
teruggekeerd, zodat hij, als commandant der geallieerde troepen, in de Nederlanden
achterbleef. Met de haar eigen spontane geringschatting voor maatschappelijke
conventie loopt freule van. Tuyll toe op den in galakledij prijkenden, brillanten
officier met de voor vrouwen gevaarlijke reputatie, en vraagt: ‘mijnheer, danst u
niet?’ Zij dansen de menuet; na twee minuten hebben ze ruzie; na drie minuten is
een vriendschap gesloten, die vijftien jaar zou duren.
Wie was deze d'Hermenches? Hij had, zegt Godet5., noch den zieleadel noch de
fijnheid van gevoel, noch zelfs de intellectuele draagkracht, welke zijn jeugdige
vriendin hem toeschreef. Dit oordeel is ongetwijfeld te streng. Ondanks zijn
wetenschappelijke objectiviteit was Godet hier wat vooringenomen: ‘het is nu al
twintig jaar dat ik mevrouw de Charrière liefheb’, erkent hij zelf6.. Bovendien had
hij voor het vormen van deze mening slechts de beschikking over tweeëndertig
brieven van d'Hermenches, tegenover honderdachtendertig van diens correspondente,
zodat hij geen kennis heeft kunnen nemen van de zesenzeventig overige brieven van
d'Hermenches, welke barones Constant de Rebecque in 1940 voor het eerst geheel
of gedeeltelijk gepubliceerd heeft.
Een van zijn voornaamste grieven tegen d'Hermenches is diens hardnekkige
weigering om de jonge vrouw na haar huwelijk, ondanks haar herhaald verzoek, haar
brieven terug te geven. Inplaats van opgeblazenheid en egoïsme kan men echter in
de koppige vasthoudendheid, waarmede d'Hermenches deze brie-
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ven wenste te bewaren, ook een blijk zien van de grote waarde, welke hij hechtte
aan deze meesterstukjes van stijl en natuurlijkheid, die hij met de beroemdste
voorbeelden op één lijn stelde, en die hem hun omgang in herinnering brachten7.. Het is, of Belle er een voorgevoel van gehad heeft, dat vroeg of laat haar
vertrouwelijke ontboezemingen aan de openbaarheid prijsgegeven zouden worden.
Reeds zes jaar vóór haar huwelijk begint zij zich ongerust te maken over het lot van
haar talrijke en omvangrijke epistels. ‘Wees in geen enkel opzicht ongerust over uw
brieven’, schrijft d'Hermenches haar 18 Mei 1765. ‘Verscheidene bestaan niet meer.
De andere zijn in twee verzegelde enveloppen gesloten waarvan de ene aan uw adres,
onder den titel Manuscripten’. Veel later, in 1772, wanneer Belle mevrouw de
Charrière is en er geruchten gaan dat d'Hermenches, zojuist van zijn vrouw
gescheiden, aan een nieuw huwelijk denkt, verlangt zij opnieuw dringend haar brieven
terug: ‘Als ge trouwt moet ge me, voordat uw contract is getekend, al mijn brieven
terugzenden; alle. Een jonge nieuwe vrouw is de verleidelijkste gebiedster die men
kan hebben; met haar vergeleken is een oude vriendin niets... Kortom, ik eis het, en
iemand die u zo lang vriendschap bewezen heeft met zoveel openhartigheid, ijver
en standvastigheid, ondanks afwezigheid en afstand, ondanks zoveel moeilijkheden
en praatjes, mag niet tevergeefs iets eisen dat nodig is voor haar rust,’ (30 Sept.)
Onderaan den brief schrijft zij nog deze toevoeging: ‘Wij vragen u die brieven alleen
zo nadrukkelijk voor het geval dat ge trouwt, want we zijn er van overtuigd dat gij
in het andere geval de nodige zorg draagt en altijd zult dragen dat ze nooit door
iemand gelezen worden. Ge weet, hoe dwaas en belachelijk ze zouden lijken.’ - ‘De
heer d'Hermenches’, schrijft barones Constant8., ‘was stellig besloten ze niet terug
te geven. Hij stelde hun waarde te zeer op prijs. Reeds bij den aanvang der
correspondentie had hij Belle geschreven: “Ik zal u gehoorzamen, ik zal uw brieven
verbranden, maar ik verheel u niet dat ik alles zal overschrijven wat het kenmerk
van uw geest draagt. Het zijn te zeldzame stukken om ze te vernietigen. Uw brieven
verdienen in handen te komen van het nageslacht”. Hij verzuimde trouwens ze te
verbranden, behalve, naar het schijnt, die welke een bijzonder intiem karakter hadden.
Dat verzekerde hij tenminste aan mevrouw de Charrière. Het is inderdaad zeer goed
mogelijk, dat Belle hem tederder en compromitterender brieven heeft geschreven
dan die, welke ons bewaard zijn gebleven. Men kan heden ten dage
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den heer d'Hermenches zijn blijkbare onfijngevoeligheid niet te erg nahouden,
aangezien wij het daaraan te danken hebben dat Philippe Godet voor mevrouw de
Charrière een gedenkteken heeft kunnen oprichten, onvergankelijker zelfs dan haar
werken. Wij moeten daaraan toevoegen dat de vrouwe van “Pontet” aan d'Hermenches
evenmin zijn brieven teruggaf, hetgeen ons op onze beurt in staat stelt die te
publiceren’. - Nog in een brief van 2 December 1772 komt d'Hermenches enigszins
gepiqueerd op de zaak terug: ‘Bent u dan zo onbillijk, te denken dat uw brieven, die
altijd mijn geluk en mijn bewondering zullen betekenen, ooit een voorwerp van
ongerustheid voor u kunnen worden? Ik heb er geen enkele bewaard, dien ge niet in
druk zoudt kunnen geven. Alle andere, even waard gedrukt te worden, maar welke
niet voor andere ogenblikken bestemd zijn dan die waarop ze zijn geschreven, heb
ik volgens onze vroegere afspraak verbrand. Toch zal alles wat ik van uw handschrift
bezit altijd tot uw beschikking zijn, lieve vriendin, geloof dat vrij! De redenen, de
motieven, de halve dreigementen doen mij verdriet, maar ik zal u daarvoor niet
minder steeds met aanbidding onderworpen zijn. Ik heb meer reden om u mijn
schamele geschriften terug te vragen! De wanorde die daarin heerst, die uitstorting
van vertrouwelijkheden waartoe gij me hadt geïnspireerd en die me vaak onvoordelig
doet uitkomen, de inkeer in mezelf waartoe ze me zouden nopen, zouden voor mij
nuttig maken wat voor u volmaakt nutteloos is.’ Wij weten nu dat Constant
d'Hermenches in dezen brief niet de volle waarheid sprak, maar wij hebben geen
reden om eraan te twijfelen, dat de aanhankelijkheid aan hun gewezen vriendschap
zijn beweegreden was, en evenmin behoeven we de oprechtheid in twijfel te trekken
van wat hij over zijn eigen brieven zegt. De vriendschap van Belle voor den achttien
jaar ouderen man, wat ook van weerskanten het erotisch element daarin geweest mag
zijn, heeft voornamelijk berust op een onmiddellijke en sterke geestverwantschap
tussen twee oorspronkelijke, veelzijdig begaafde, scherpzinnige en van huis uit
agnostische persoonlijkheden, die op schitterende wijze het geestelijk leven van hun
tijd weerspiegelen en vertegenwoordigen. Men mag aannemen dat ook hun gevoelens
in sterke mate aandeel hebben gehad in hetgeen hen verbond. De invloed, dien zij
op elkander hebben uitgeoefend in de lange jaren van hun verkeer heeft diepe en
onuitwisbare sporen op hun geest en gemoed achtergelaten. Dit alles is stellig van
groter belang dan de door
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de geschiedschrijvers ietwat opgeblazen kwestie van het teruggeven van Belle's
brieven. Men mag als waarschijnlijk aannemen dat heel het leven van Belle van Tuyll
een gelukkiger wending genomen zou hebben, ondanks het leeftijdsverschil, indien
een huwelijk met d'Hermenches niet van meet af aan onmogelijk was geweest. Zoals
de zaken nu stonden, deed een zonderlinge mengeling van eigenbelang en
onbaatzuchtigheid dezen laatste jarenlang ernstige pogingen ondernemen, zijn jonge
en diepvereerde vriendin uit te huwelijken aan zijn besten vriend.

Bellegarde
Zijn naam was graaf de Bellegarde, markies des Marches en de Cursinge; hij liep
tegen de vijftig en voerde een regiment aan in dienst van de Staten Generaal. Ruim
vier jaar lang was hij een geregeld terugkerend onderwerp in de overvloedige
briefwisseling tussen d'Hermenches en Belle. Zij ontmoetten elkander vluchtig te
Spa. In den aanvang scheen hij niet erg onder haar bekoring, en het initiatief ging,
gelijk bijna steeds, van Belle van Zuylen uit.
Vele anderen hadden reeds om de hand van de Hollandse jonkvrouw aanzoek
gedaan. Een zekere graaf von Anhalt, die nooit anders dan een beeltenis van haar
had gezien en secretaris was van Frederik de Grote, deed het op aandringen van dien
vorst, tot wien de faam der intelligente, vrolijke, spotzieke en originele freule van
Tuyll was doorgedrongen. Deze echter voelde niets voor de afhankelijkheid, welke
haar aan het Pruisische hof zou wachten. Tegen een anderen Duitsen candidaat, baron
Holstein, verzette zij zich nog sterker. Zij werd geheel in beslag genomen door haar
briefwisseling met haar vriend Constant d'Hermenches, dien zij slechts enkele malen,
meest nog onder de argwanende ogen van haar terughoudende ouders, kon ontmoeten.
Deze correspondentie, ondanks de vele moeilijkheden en tegenwerking met allerlei
voorzorgen in het verborgen en langs verschillende geheime wegen en tussenpersonen
gevoerd, placht ook haar nachten tot het aanbreken van den ochtend op te eisen,
zodat haar toch reeds niet sterke gezondheid daar soms onder leed. Voor twee andere
huwelijkspretendenten, Van Pallandt en Van Wassenaer van Obdam, deze laatste
nog verwant met de van Tuyll's, toonde zij ook niet veel belangstelling. Met
Bellegarde was het een ander geval, daar hier d'Hermenches het denkbeeld van een
huwelijk met geestdrift had begroet en warm aanbeval. Misschien werkte
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ook een romantische trek in het jongemeisje mee om de voorkeur te geven aan de
partij, waarmee de meeste moeilijkheden verbonden waren.
Want de moeilijkheden waren inderdaad vele. Meer nog dan tegen het
leeftijdsverschil maakte baron van Tuyll bezwaar tegen de gedachte, zijn dochter
aan een Katholiek te geven. Er ontspon zich een eindeloze correspondentie over de
vraag, of het huwelijk in Savoye als geldig beschouwd zou worden en of de paus, al
dan niet door bemiddeling van den nuntius, dispensatie zou verlenen. Intussen werd
de stemming op het kasteel Zuylen slechter. Om haar verdriet te vergeten nam Belle
van Tuyll les in het Latijn, en las Tacitus, Sallustius en Cicero. Maar hoewel Belle
in haar brieven aan d'Hermenches ten aanzien van Bellegarde haar verbeelding als
steeds op de meest openhartige wijze den vrijen loop laat, schiet het met de
werkelijkheid niet hard op. Er ontstaat een weinig verkwikkelijk gepingel over den
bruidschat, die aanvankelijk op ƒ 100.000 was gesteld, maar later weer minder belooft
te worden, hetgeen den ijver van den heer de Bellegarde zichtbaar verkoelt; hij zat
zwaar in de schulden. Belle is daarover echter niet gebelgd, maar valt hem bij, met
haar gebruikelijke nuchtere verstandelijkheid, welke overigens een zekere sensuele
dweepzucht van haar meisjesfantasie niet uitsloot. Dat d'Hermenches haar aanraadt,
aan Bellegarde kortere brieven te schrijven, daar hij een slecht lezer is, valt evenwel
in minder goede aarde. In deze gehele affaire vertoont zij overigens een soort van
koelbloedig doorzettingsvermogen om haar zin te krijgen: dit is reeds begonnen toen
zij d'Hermenches een uitvoerig en met veel overleg opgesteld concept zond van een
brief, dien deze aan haar vader zou moeten richten om de zaak op gang te brengen.
Wel schaamde zij zich een weinig voor deze list, maar haar vermaak in dit fijn
psychologisch spelletje behield de overhand.
Ten einde haar langdurige tribulatiën te vergeten, accepteert Belle in December
1766 een uitnodiging van kennissen te Londen. Om haar schitterende geestesgaven
wordt zij er in de uitgaande kringen zeer gevierd, en aanvankelijk bevalt het verblijf
haar goed; vooral haar contact met den wijsgeer David Hume valt in haar smaak.
Maar bij een nadere kennismaking komt al spoedig de critiek los op de Londense
wereld en de slechte omgangsvormen der Engelsen, en deze is niet mals. Alleen de
Italiaanse gezant maakt eigenlijk een onverdeeld gunstigen indruk op haar.
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Alles welbeschouwd, en hoewel zij vier jaren lang koppig aan haar huwelijksplannen
met Bellegarde, tegen den wens harer ouders, bleef vasthouden, was haar bevlieging
voor deze meer een aangelegenheid van het hoofd van van het hart. In 1765 bracht
Bellegarde evenals het vorige jaar een bezoek aan Holland. Op dit bezoek had het
meisje haar hoop gebouwd; zij werd echter teleurgesteld. Zij verkilde onder de stijve
beleefdheid van den markies, en was zo ontmoedigd dat zij zich dood wenste. Eerst
in 1768 komt evenwel de definitieve breuk, veroorzaakt door een schriftelijke uiting
van Bellegarde tegenover zijn vriend, waaruit duidelijk bleek dat hij niet al te zeer
meer op een huwelijk was gesteld. Waarschijnlijk op instigatie van Bellegarde speelde
zijn vriend haar dit briefje, schijnbaar per ongeluk, in handen. ‘Spreek mij nooit meer
over een echtgenoot’, schrijft zij aan d'Hermenches, ‘als ik er een wil, zal ik hem
zelf weten te vinden.’ Enkele maanden later bericht Bellegarde dat hij het plan opgeeft,
omdat hij zich Belle niet waardig oordeelt. Zij reageert verontwaardigd op deze
hypocrisie en schrijft aan d'Hermenches: ‘Hij is mij niet waardig! - Wat ben ik voor
zo bijzonders en wat moet ik dan wel hebben? Het ontbrak hem slechts aan wat
handigheid in zijn doen en zijn trouwplannen. Ik zou, geloof ik, van hem hebben
gehouden en hem met oprechtheid hebben geliefkoosd.’ (7 Juli). Aldus eindigde deze
vierjarige armzalige illusie, waaraan het meisje zich uit verlangen naar een andere
omgeving, en omdat zich niets beters voordeed, te goeder trouw had vastgeklampt.
Ondertussen waren in datzelfde tijdvak andere mogelijke huwelijkscandidaten
niet geheel uitgeschakeld geweest. Enkele van de minder belangrijke heb ik reeds
genoemd. Over een van de meest curieuze moet hier nog wat gezegd worden.

Boswell
James Boswell, een jonge Schot, vriend en levensbeschrijver van Johnson, die in
den laten zomer van 1763 te Utrecht kwam om rechten te studeren, bezat dat soort
van naïveteit, dat freule van Tuyll in een man altijd ontwapende. Hij kende haar nog
maar kort, toen hij reeds in een brief van zeventien kantjes zijn gemoed bij haar
uitstortte en haar de les las omdat zij niet voldoende beantwoordde aan zijn
conventioneel ideaal van een goede echtgenote. Hij beklaagt zich erover dat hij eerst
dacht, dat zij verliefd op hem was, maar zich vergist heeft. ‘Ge hebt geen
zelfbeheersing. Ge kunt niets verbergen. Ge scheent niet
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op uw gemak. Ge had een geforceerde vrolijkheid... Geef toe, Zélide9., dat uw
onbeheerste levendigheid u een slechten dienst zou kunnen bewijzen. Zij doet u
minder achten door den man wiens achting gij op prijs stelt... Ik zou niet met u
getrouwd willen zijn al kon ik er koning mee worden.’ Deze laatste verzekering lijkt
niet zeer ernstig gemeend, want in den verderen brief tracht hij haar op denzelfden
huichelachtigen schoolmeestertoon te vermurwen tot beloften van beterschap. Met
typisch mannelijk egoïsme roept hij uit: Het ergert mij te bedenken, welk een groot
aantal vrienden u heeft. Ik weet, Zélide, van verscheiden mensen met wie ge
correspondeert... Vergeef mij, met zulk een air van gezag tot je te spreken. Ik heb
de rol van Mentor op mij genomen... Zeg mij, dat je een zeer goede vrouw zult zijn...
Laat mij de vraag stellen, Zélide: zou je je neigingen ondergeschikt kunnen maken
aan de mening, misschien de gril van een echtgenoot?... Zou je rustig zes maanden
van het jaar buiten kunnen wonen? Zou je een vriendelijken indruk willen maken op
rondborstige, fatsoenlijke buren? Zou je net als iedere andere vrouw kunnen spreken
en je verbeelding evenzeer beheersen als je spinet?... Zou je je echtgenoot kunnen
opvrolijken wanneer hij neerslachtig is? Ik heb zulke vrouwen gekend, Zélide. Wat
denk je?
Het wonderlijke is, dat de anders toch lang niet op haar mondje gevallen Belle
van Zuylen Boswell niet in zijn gezicht uitlacht, maar zijn hofmakerij in sympathieke
overweging neemt. Zij had nu eenmaal een zwak voor argeloze, kinderlijke mannen;
dat was misschien het mannelijk element in haar. Zij laat zich dan ook rustig kapittelen
door den Schot over haar vermeende lichtzinnige levensopvatting en ongodsdienstige
denkwijze. ‘Op haar veertigste jaar’, schrijft hij aan zijn vriend Temple over de vrouw
wie hij het hof maakte, zij het dan tegen het einde van hun relatie, ‘op haar veertigste
jaar zal zij zeker een feeks zijn en zij is nu reeds bijna dertig’. - D'Hermenches, die
waarschijnlijk jaloers was, noemde hem een ‘fripon’, en naar het schijnt niet ten
onrechte. ‘Belle, die eens van Boswell had getuigd, dat hij eigenlijk te braaf was
voor deze slechte wereld, zoude er zeker vreemd van hebben opgehoord indien zij
had geweten, dat toen Boswell haar ten huwelijk wilde gaan vragen, zijne gezondheid
ten gevolge van zijn losbandig leven zo zeer geknakt was, dat naar hij vreesde, zijn
geneesheer hem de reis naar Holland niet zoude hebben durven toestaan.’10.
Onder zijn gepreek en zelfvoldane aanmerkingen komt freule
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van Tuyll eindelijk tot inzicht. ‘Ik zou niets waard zijn als uw vrouw’, voegt zij hem
toe, ‘mijn talenten zijn niet van subalternen aard.’ Door haar weifelachtigheid met
betrekking tot de haar geboden huwelijksmogelijkheden blijven zij echter nog langen
tijd met elkander in contact. Bijna kluchtig en zeer typerend is de aanleiding tot het
definitieve congé. Bedroefd over de breuk met Bellegarde, in den aanvang van 1768,
grijpt Belle van Tuyll elke gelegenheid aan om afleiding te vinden voor haar sombere
gedachten. Op dit geschikte ogenblik verschijnt een boek van James Boswell waarin
deze geestdriftig de zaak verdedigt van de Corsicanen en hun held Pascal Paoli, den
leider van den opstand tegen de heerschppij van Genua. Een boek, tussen twee
haakjes, dat wemelde van onjuiste voorstellingen, overdrijvingen en eenzijdigheden,
gelijk d'Hermenches later tevergeefs zou trachten haar aan te tonen; hij was op dit
gebied zeer deskundig, sinds Juni van dat jaar had hij voor langen tijd deelgenomen
aan de expeditie op Corsica. Belle wil het boek van Boswell in het Frans vertalen en
dit is voor den egocentrischen auteur voldoende om opnieuw op haar verliefd te
worden en zijn trouwplannen weer op te vatten. Maar zij wilde het boek, om het van
misvattingen te zuiveren, tevens enigszins bewerken en verkorten. Het resultaat heeft
zij zelf meegedeeld. ‘De auteur’, schrijft ze, ‘hoewel hij op dat ogenblik bijna besloten
was met mij te trouwen als ik het wilde, heeft aan mijn smaak geen syllabe van zijn
boek willen opofferen. Ik heb hem geschreven dat ik vastbesloten was nooit met hem
te trouwen en ik heb de vertaling opgegeven.’ En daarmee was ook deze tragi-comedie
geëindigd.
Men stelle zich inmiddels niet voor, dat de diverse tegenslagen bij
huwelijksvoorstellen of huwelijksvoornemens in den grond freule van Tuyll zo diep
deerden, dat zij een zwaarmoedige, levensmoede vrouw werd. Behalve te
's-Gravenhage ging zij veel uit logeren bij haar familie, de Bentinck's op Middachten,
en haar nicht op het kasteel Amerongen. Schilderen, muziek, beoefening der
natuurkunde en litteratuur hielpen haar den tijd korten, en niet het minst de stroom
van brieven, tintelend van geest, welke zij over verwanten en vrienden uitstortte. Het
leven op het slot Zuylen speelde zich af in een spheer van opgewektheid; er was
telkens aanleiding tot reeksen feestelijkheden; de koning van Denemarken kwam er
op bezoek, later prins Hendrik van Pruisen.
De eerste werkelijk zware rouw, die het meisje trof, was de dood
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van haar moeder in December 1768 ten gevolge van een inenting, welke bewerking
toen nog een nieuwigheid in een zeer experimenteel stadium was. In het gezin heerste
diepe verslagenheid. Het was gedaan met het mondaine en gezellige leven op Zuylen;
het bestaan werd voor Belle eentonig en droefgeestig. Behalve de correspondentie
met Constant d'Hermenches was de enige troost de tedere band met haar geliefden
broer Dirk, die voor zijn dienst echter meestal op zee was, en met haar nicht lady
Athlone-van Tuyll. Gezien deze versombering van haar omstandigheden; gezien de
relatie met den veel ouderen en als débaucheur bekenden d'Hermenches, welke
natuurlijk niet onopgemerkt had kunnen blijven; gezien ook de praatjes, waartoe de
vrijpostige meningsuitingen en onafhankelijke gedragingen van de freule aanleiding
hadden gegeven, de vele mislukte bruidswervingen en tenslotte het feit, dat zij nu
reeds haar een-en-dertigste levensjaar bereikt had, was het niet verwonderlijk, dat
Belle van Tuyll thans, aan het einde van haar bewogen en moeilijke jeugd, ernstiger
dan ooit aan een huwelijk begon te denken. Zij snakte ernaar, land en omgeving te
verlaten. Twee nieuwe pretendenten deden zich voor, graaf Wittgenstein en lord
Wemyss. Getrouw aan haar boven aangehaald woord tot d'Hermenches: ‘als ik er
een wil, zal ik hem zelf weten te vinden’, koos zij een derde.

Huwelijk
Charles Emmanuel de Charrière, heer de Penthaz, behoorde tot een uit Waadland
afkomstige familie van kleinen en verarmden adel, woonachtig te Colombier in het
vorstendom Neuchâtel. Hij was vijf jaar ouder dan Belle, die hem reeds heel lang
kende, daar hij, toen zij ongeveer achttien jaar oud was, op Zuylen vertoefd had als
huisonderwijzer van haar broers. Dit is de man, dien zij welbewust tot een huwelijk
tracht te brengen. De rustige, stille, stijve Zwitser, een fatsoenlijke, ingetogen man
met behoorlijke, doch niet meer dan middelmatige kwaliteiten van gemoed en geest,
zag vol angst en schroomvalligheid op tegen een verbintenis met een vrouw, die niet
alleen maatschappelijk maar ook door karakter en intellect zijn aard en zijn gaven,
alsook zijn gezichtskring, zozeer te boven ging. Een gewoon, braaf, rustig man - een
onberekenbare, weinig evenwichtige, schitterend getalenteerde vrouw. Niet zonder
humor schrijft De Charrière aan een familielid over de trouwplannen: ‘Ik zal in mijn
vrouw veel beminnelijke eigenschap-
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pen vinden, een beproefde aanhankelijkheid, kortom het voorwerp mijner keuze;
weliswaar heeft ze voor mij teveel geest, een te hoge geboorte, teveel fortuin, maar
men moet nu eenmaal over het een en ander kunnen heenstappen...’ (4 Januari 1771).
Zo werd de jonkvrouw van Zuylen eens te meer een voorwerp van verbazing voor
de Republiek en de hofkringen van Europa; zij, die met de aanzienlijkste en
luisterrijkste mannen van haar tijd had kunnen huwen verkoos een leven met den
oudgouverneur van haar broers, een leven waarin de zo vaak verwenste saaiheid van
Holland vervangen zou worden door die van een oud, doods buitentje bij Neuchâtel,
met een hoogbejaarden schoonvader en twee oude vrijsters als schoonzusters tot
huisgenoten. ‘Wie had dat kunnen denken?’ riep de stadhouder verbluft uit, en de
koning van Pruisen liet zich een dergelijke opmerking ontvallen. Maar d'Hermenches,
die haar het best kende, verwonderde zich niet: ‘Dat is nu net een inval voor een kop
als de uwe’, schrijft hij verbitterd (3 Juli 1770). Twaalf jaar had zij hem met koele
zelfontleding een inzicht gegeven in de verwikkelingen van haar zieleleven; hij kon
dus beoordelen hoeveel meer, dan zij meende, het verstand vóór het gevoel in deze
beslissing had meegesproken. De Charrière was goed, beschaafd, intelligent,
eenvoudig, niet mondain; hij was verlegen in hoge mate, zodat hij stotterde; hij
cijferde zichzelf weg. Een huwelijk met hem was de poort naar de verlangde vrijheid.
Maar waar waren hier voor deze vurige vrouw de mogelijkheden tot geluk? En wat
won zij erbij, de lijdelijke Van Tuyll's te verwisselen voor een ernstigen,
zwaarwichtigen, ordelijken echtgenoot?
Het spreekt van zelf dat de heer van Zuylen tegen deze mésalliance gekant was.
Belle erkent dat Wittgenstein een uitmuntende partij zou zijn in elk opzicht, maar
wellicht juist daarom doet de bitterheid harer langjarige teleurstellingen. haar met
zonderlinge eigenzinnigheid De Charrière boven hem verkiezen. En zij dreigt, wanneer
zij haar zin niet krijgt, niet Wittgenstein maar den slecht befaamden lord Wemyss
te nemen. Die mist verdienste en gevoeligheid; tegenover hem heeft zij geen scrupules:
‘want’, schrijft ze, ‘om mij een kans op meer geluk te geven, laat ik den man met
wien ik zou trouwen de kans lopen, zeer ongelukkig te zijn’. Zij zelf noemt deze
overweging ‘het vreemdst mogelijke motief voor een beslissing’. Maar Belle verbeeldt
zich, of wil zich verbeelden, verliefd te zijn op De

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

486
Charrière. Had zij werkelijk van hem gehouden, dan zou ze niet aldus, openlijk en
zonder iets te verbergen, de voor- en nadelen van de andere aanzoekers besproken
hebben.11.
D'Hermenches is inwendig woedend, al houdt hij zich galant en gereserveerd. ‘Het
is, geloof ik, een vlaag van waanzin’, schrijft hij. ‘Charrière is een uitstekend mens,
maar welk genoegen, welke baat kunt gij er ooit van hebben?’ (8 Augustus 1770).
En in denzelfden brief: ‘Voor u, Agnes12., zoals ik u ken, zou na enkele jaren uw
grootste geluk zijn, wederom een meisje te wezen zoals ge thans zijt. De echtgenoot,
wie het ook zij, zal zeer weinig te maken hebben met uw tevredenheid. Die zal
afhangen van de plaats waar gij zult wonen en van de relaties die ge zult aanknopen,
denk daar toch aan!’ Zij antwoordt 12 October d.o.v.: ‘Waartoe trachten aan te tonen
dat de meest begerenswaardige en begeerde dingen, eenmaal verkregen, ons geluk
niet uitmaken? Als dat zo is, wil ik het niet weten, wil ik hoop koesteren’.
Godet, uiteraard mild in zijn oordeel over zijn landgenoot, ziet de aangelegenheid
enigszins van een anderen kant: ‘De heer de Charrière, een zeer ontwikkeld man,
een zeer belangstellende geest, een karakter vol verhevenheid, was geenszins het
middelmatige wezen van het tweede plan dat men vaak in hem gezien heeft. Hij
aarzelde, met Belle te trouwen, omdat hij, ofschoon hij van haar hield, haar genoeg
kende om bij voorbaat zeker te zijn dat zij met hem niet gelukkig zou wezen, noch
met iemand anders. Zijn doorzicht misleidde hem niet. Men moet aan geluk geloven
om het te vinden. Belle geloofde er niet aan; zij had er nooit aan geloofd’.13.
Het huwelijk vond plaats op 17 Februari 1771 in het kerkje te Zuylen. Belle had
kiespijn en zenuwpijn; De Charrière had veel last van de punch die aan het diner
rijkelijk was geschonken. ‘Het afscheid van haren vader viel beiden zwaar. Voor den
ouden heer van Zuylen, wiens beide dochters thans getrouwd waren en wiens
ongehuwde zoons bij de landmacht en de zeemacht dienden, braken nu de jaren van
eenzaamheid aan... In het voorjaar van 1773 werd hij door een zwaar verlies getroffen,
zijn zoon Dirk... overleed te Napels. De zomer na zijn overlijden waren alle kinderen
van den heer van Zuylen in het ouderlijke slot vereenigd, ook mevrouw de Charrière
met haren echtgenoot. In 1775 kwam zij nogmaals uit Zwitserland over om haren
vader te zien. Het was de laatste maal, dat vader en dochter elkander ontmoetten,
den 1en September 1776 overleed de
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heer van Zuylen in den ouderdom van 69 jaren.’14.
Het huwelijk van de veelbesproken Belle, schijnbaar romantisch maar in
werkelijkheid veeleer een daad van redelijkheid - had zij niet gezegd, dat zij noch
door, noch zonder liefde gelukkig zou zijn? - dit huwelijk zou spoedig ook het einde
betekenen van den ‘briefroman’, waartoe zij lang geleden het initiatief had genomen
en die, mede door zijn geheimzinnigheid, zelfbewustzijn, geest en hart van Constant
d'Hermenches had gestreeld. Toen de plannen met markies de Bellegarde, welke hij
stellig mede in de hoop, dat hij bij het echtpaar veelvuldig zou kunnen vertoeven,
(terwijl hij thans zijn ‘adorable Agnès’ bijna nooit kon zien), had gesteund, - toen
deze en dergelijke plannen van de baan waren en Belle's leeftijd langzamerhand de
allerschitterendste partijen niet meer in aanmerking liet komen, had d'Hermenches
eraan gedacht dat hem, tegen alle afspraak, mogelijkerwijs zelf nog een kans geboden
zou kunnen worden: na zevenentwintig jaar huwelijk zette hij een echtscheiding
door. Toen had Belle's rusteloze verbeelding zich echter reeds op De Charrière gericht,
al trachtte zij, in haar beschrijvingen, zijn naam uit een soort gêne, zo lang mogelijk
voor haar sarcastischen aanbidder verborgen te houden. En diens verstandige
waarschuwingen op dit punt nam zij slecht op. Omgekeerd sloeg zij, ook wel uit
vrees voor nieuwe praatjes, naar aanleiding van zijn echtscheidingsplannen een, voor
haar ongewonen, moraliserenden toon aan. Het dépit van d'Hermenches over haar
huwelijk zal wel mede oorzaak zijn geweest van zijn lijdelijk verzet tegen het
teruggeven van haar brieven. Toen Ditie (zo werd haar broer Dirk in den familiekring
genoemd) zijn zuster kort na haar aankomst op huize Pontet te Colombier een bezoek
kwam brengen, vertelde hij haar dat te Genève en Lausanne praatjes liepen over haar
gewezen vriendschap met d'Hermenches, dien zij, naar deze zou hebben verbreid,
zelf tot echtgenoot had willen hebben. Het is de vraag of d'Hermenches zich inderdaad
onvoorzichtig uitgelaten heeft. Belle intussen, zeer onder den indruk van deze
Zwitserse kwaadsprekerij, besloot voorlopig naar buiten op denzelfden voet met hem
bevriend te blijven, ook weer uit den ouden angst dat hij misbruik van haar brieven
zou kunnen maken als hij, gelijk zij het uitdrukte, het recht meende te hebben
kwaadaardig te worden. - Maar d'Hermenches meende dat niet. Het behouden der
brieven is misschien weinig verdedigbaar, die welke hijzelf haar van haar huwelijk
af nog tot 1775 schreef, getuigen slechts
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van bezorgdheid, eerbied en bewondering. Ook bezocht hij nog in 1772 het echtpaar
te Colombier, al kon hij zich niet opschroeven tot waardering voor de landelijke
bevlieging tot idyllischen tuinarbeid, huishoudelijkheden e.d. waarvoor Belle in
geestdrift ontstoken was. ‘De twee oude vrienden, die bijna minnaars of gehuwden
waren geweest, begrepen elkander niet meer met een half woord. De betovering was
gebroken. In de tot wijsheid gekomen vrouw van den heer de Charrière bleef niets
meer over van het onstuimige en stoutmoedige meisje dat zich, den avond van een
bal, in de armen had geworpen van een mooien onbekenden officier. En de grijsharige
Don Juan brak een briefwisseling af welker verrukkelijk geheim, zonder schuldig te
zijn, zo vele jaren zijner leven had verzaligd. Hij hertrouwde voor het overige kort
daarna, in 1776...’15. Waarom zouden zij elkaar verder nog geschreven hebben? Zij
had geen vertrouwen meer in hem, de oude intimiteit was geëindigd. Anderzijds had
d'Hermenches weinig geestbedwelmenden stimulans meer te wachten van de
echtgenote van een braven, gelijkmoedigen man, nu de ‘incomparable Agnès’ was
afgedaald naar het proza van een redelijk huwelijk en voorlopig tevreden gesteld.
Wijs geworden door de ervaring, beproefd door een diepen rouw, vroeg zij slechts
rust in haar afzondering. Ze had voor haar vroegeren aanbidder niets meer van de
ietwat verwarrende heldin van vroeger; zag ze er niet zozeer van af, die te zijn, dat
ze hem voorzichtig de brieven terugvroeg welke zij betreurde geschreven te hebben?
D'Hermenches vond dat kleingeestig, en keerde zich af van deze vrouw waarvan hij
meer verwacht had.16. Het wilde, ontembare meisje was de echtgenote van een
bedaarden, vreedzamen man geworden.
Dit huwelijk was niet gelukkig. Was de oorzaak daarvan uitsluitend psychologisch,
of was die misschien tevens gelegen in een constitutionele frigiditeit van deze vrouw?
Wij weten het niet. Maar we mogen wel aannemen dat de uitmuntende en brave heer
de Charrière ook niet de geschikte werkelijkheid was, om zelfs maar een deel der zo
lang gekoesterde dromen van het verbeeldingrijke meisje in vervulling te doen gaan.
Haar ongeluk was, dat zij den levenshonger van een Emma Bovary verenigde met
den onbarmhartig critischen, scherp ontledenden en nuchter ontgoochelden blik van
haar meest bewonderden schrijver, Blaise Pascal. Van de eerste huwelijksjaren is
ons weinig bekend. Haar Lettres neuchâteloises cho-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

489
queerden en kwetsten de Zwitserse society niet minder dan Le Noble het in haar
jongemeisjesjaren die van Holland gedaan had. Kenschetsend voor dezen begintijd
is een opmerking in een brief aan Ditie, waarin zij veelbetekenend verzekert dat haar
verandering van staat haar minder veranderd heeft, dan bij een ander het geval zou
zijn. ‘Noch in gedachten, noch in woorden noch in handelingen voel ik mij gehinderd;
ik ben van naam veranderd en ik slaap niet alleen, dat is het hele verschil.’
Met haar gezondheid is mevrouw de Charrière blijven sulkelen. Reeds voor haar
huwelijk had zij altijd veel last van haar zenuwen gehad; ook nu gevoelde zij telkens
allerlei ongesteldheden, welke zij naar de mode van dien tijd, die daar nog geen
nauwkeuriger benaming voor had, haar ‘vapeurs’ noemde. Na haar dood zal het
blijken, dat zij sedert haar zestiende jaar aan een inwendige ziekte heeft geleden;
deze is het misschien ook, die haar de vreugden van het moederschap ontzegd heeft.
Jaar na jaar, overal, zoekt zij bij nieuwe bronwaterkuren en nieuwe geneesheren
tevergeefs verlichting. In 1783 consulteert zij zelfs te Straatsburg den beroemden
Cagliostro, die haar zekere gele druppels voorschrijft waarbij zij veel baat vindt.
Later, wanneer zijn zon taant, bij zijn processen en gevangenschap, kiest zij met
overtuiging zijn partij.
In den roman Mistress Henley heeft mevrouw de Charrière een beeld van haar
huwelijk gegeven. Zij bedoelde dit boekje als een soort van tegenhanger tot Le Mari
Sentimental van Samuel de Constant, waarin een echtgenoot zelfmoord pleegt omdat
zijn jonge vrouw hem teveel in zijn levensgewoonten hindert. Mistress Henley had
aanstonds veel succes, temeer daar de uitgaande wereld van Neuchâtel de
hoofdpersonen meende te herkennen. Men koos levendig partij, hetzij voor den man
of voor de vrouw.

Eerste huwelijksmoeilijkheden; het geneefse avontuur
Mistress Henley, hoewel natuurlijk niet volkomen autobiographisch, geeft toch den
sleutel tot de psychologische moeilijkheden in het huwelijk van mevrouw de Charrière.
De vrouwelijke hoofdpersoon ontleedt in een brief aan een vriendin, hoe zij haar
man ziet: onaantastbaar en goed en... wanhopig redelijk; het is hoogst irriterend dat
hij niet eens jaloers is. ‘Lieve vriendin, vuistslagen zou ik minder hinderlijk vinden
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dan al die redelijkheid. Ik ben ongelukkig. Ik verveel me, ik heb hier geen geluk
gebracht, ik heb er geen gevonden; ik ben alleen, niemand voelt met mij mee, ik ben
des te ongelukkiger omdat ik niets heb om me aan vast te houden, geen enkele
verandering heb te wensen, geen enkel verwijt te doen, omdat ik mij misprijs en
veracht wijl ik ongelukkig ben.’ - ‘Gelukkig ben ik niet jaloers, heeft de heer Henley
met een scheven glimlach gezegd. - Gelukkig voor u, heb ik geantwoord, niet gelukkig
voor mij; want als ge jaloers waart zou ik u tenminste iets zien voelen; ik zou gevleid
zijn; ik zou denken dat gij mij zeer op prijs stelde; ik zou denken dat gij mij vreest
te verliezen, dat ik u nog beval; dat ge althans denkt, dat ik nog iemand bevallen kan.
Ja! heb ik nog gezegd, zowel door mijn eigen levendigheid als door zijn
onverstoorbare kalmte geprikkeld, de onrechtvaardigheid van een jaloers, de drift
van een ruw man zouden minder hinderlijk zijn dan het flegma en de droogheid van
een wijze!... Ach! zei ik bij mezelf, niets van wat er in mij omgaat zal men begrijpen!
Geen van mijn gevoelens zal men delen! Al wat ik voel is dus bespottelijk, ofwel de
heer Henley is gevoelloos en hard. Ik moet mijn hele leven doorbrengen met een
man, in wien ik slechts een volmaakte onverschilligheid opwek, en wiens hart voor
mij gesloten is...’
Deze sentimenten en de enigszins neurasthenische inslag van de jonge vrouw
hebben geleid tot een min of meer tragisch liefdesavontuur, waarvan ons slechts
weinig concrete bijzonderheden bekend zijn geworden. In dit verband heeft een
passage in het onuitgegeven vervolg van haar posthuum verschenen roman Sir Walter
Finch eveneens onthullende betekenis: ‘Soms was ik geneigd geweest, minachting
te koesteren voor de verblinding, welke mijn echtgenoot ervan had weerhouden
jaloers te worden; nu achtte ik er des te meer een man om die, terwijl hij zichzelf
recht deed wedervaren en in de mening verkeerde dat ik hem zulks ook deed, geen
vermoeden had gehad van mijn bevlieging, en niet had gedacht dat hij of ik iets te
vrezen hadden, hij voor zijn eer, ik voor mijn rust, van een man die, tot mijn eeuwige
schaamte, zo gevaarlijk was geweest voor beide.’
Het voorval moet hebben plaats gevonden in den te Genève doorgebrachten winter
van 1783-'84. Direct daarna trekt zij zich, zonder haar man, in een oud huis te
Chexbres gedurende drie maanden in de eenzaamheid terug. Na een bezoek aan zijn
vrouw schrijft de heer de Charrière haar, te Colombier weer-
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gekeerd, in een navranten brief: ‘Ik ben zelden zo bedroefd geweest als toen ik uit
Chexbres vertrok; de vriendschap die ge me bij het ontbijt betoonde, verschillende
woorden van vriendschap die ge me tijdens mijn verblijf hebt gezegd,
tegenovergestelde gevoelens welke gij mij hebt laten blijken, het medelijden dat ge
bij me hebt opgewekt, de wens u spoedig weer in Colombier te zien en de vrees dat
zulks niet tot ons gemeenschappelijk geluk zou zijn, dat alles gistte in mijn hart en
gaf me een zwaar gevoel, een neiging om te huilen, die ik moeilijk kon beheersen;
mijn ziel was ten diepste verward en bewogen...’ Aandoenlijk is zijn bekentenis, dat
hij nu heel goed begrijpt, hoe zijn systematische en pedante koelheid haar moet
ergeren en humeurig maken, daar hij diezelfde fouten in zijn oudste zuster Henriette
ontdekt, in wie hij, naar hij schrijft, zijn eigen caricatuur ziet, zodat hij Belle's
ongeduld billijkt. Hij eindigt met deze smartelijke verklaring: ‘Ik heb mijzelf den
regel opgelegd, u niet over mijn gevoelens te spreken; toch kan ik niet nalaten u eens
en voor al te zeggen dat, ondanks alles wat ik sinds enigen tijd door u heb geleden,
uw heengaan bij mij een gevoel van droeve eenzaamheid heeft achtergelaten, dat
niet wijken wil... Adieu. Ge kunt u niet voorstellen hoe weinig ge uit mijn gedachten
bent. Adieu...’ (Resp. 2 Augustus 1784 en zomer 1785). De Chaillet, de jonge dominee
te Colombier en huisvriend van de familie, een scherpzinnig en geletterd man, tevens
opmerkelijk publicist, noteert in 1783, in zijn geheim dagboek, over mevrouw de
Charrière: ‘Zij is ongelukkig door de behoefte, hartstochtelijk bemind te worden,
door de onbevredigdheid die zij vindt in alledaagse vriendschappen; behoorlijke
lieden beschuldigt zij, te wijs, te redelijk lief te hebben, hun vriendschappen te veel
op het peil te houden van hun andere genegenheden, en zij heeft groot gelijk... ze
heeft net zo lief niets, zegt ze, als dat ze niet dusdanig bemind wordt dat men, om
haar te plezieren, doet wat noch rechtvaardig noch redelijk is. Wat zijn ze te beklagen,
die geëxalteerde wezens, die door de wereld zwerven zonder er de hulp van een
gelijkgezinde te vinden... Ze is nog eerder veeleisend dan liefhebbend, naar het mij
schijnt: dat is het noodlot van hen, die deze behoefte hebben; er is vaak in hun karakter
een hevigheid waardoor ze geen bevrediging kunnen vinden, en die belet dat men
zich aan ze hecht... Hoeveel lieden kunnen zich niet méér dan zij op deugdzaamheid
beroepen, en spreken daar toch goed van, omdat het netjes staat of uit domheid’.
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Over het raadselachtige drama in kwestie vernemen wij nog het meest door Benjamin
Constant, bij wien mevrouw de Charrière haar hart uitstortte tijdens haar verblijf te
Parijs in 1786 en '87. In zijn dagboek, het Cahier Rouge, noteert hij: ‘Omstreeks
dezen tijd maakte ik kennis met de eerste vrouw met een superieuren geest, die ik
gekend heb... Toen zij de dertig gepasseerd was had ze, na veel hartstochtelijke
liefdes waarvan enkele vrij ongelukkig waren geweest, tegen den wens van haar
familie den onderwijzer van haar broers gehuwd, een man van geest met een
fijngevoelig en edel karakter, maar de koudste en meest flegmatische, die men zich
denken kan. In de eerste jaren van haar huwelijk had zijn vrouw hem erg gekweld
om hem een levendigheid, gelijk aan de hare, op te leggen, en het verdriet, dat zij
daar slechts bij ogenblikken in slaagde, had al spoedig het geluk verwoest, dat zij
zich had voorgesteld van deze, in sommige opzichten ongelijke, vereniging. Een veel
jonger man dan zij, met een heel middelmatigen geest, maar met een knap gezicht,
was zeer sterk in haar smaak gevallen. Ik heb nooit alle bijzonderheden van deze
passie geweten; maar wat ze er mij van verteld heeft en wat er mij elders over is
medegedeeld, volstond om mij te doen begrijpen dat zij er zeer rusteloos en zeer
ongelukkig door was geweest; dat het misnoegen van haar man haar innerlijk leven
had verstoord en dat, toen de jonge man, die er het voorwerp van geweest was, haar
in den steek had gelaten voor een andere vrouw met wie hij getrouwd is, zij enigen
tijd in de afschuwelijkste vertwijfeling had doorgebracht. Die vertwijfeling heeft
zich ten goede gekeerd voor haar letterkundige faam, want zij heeft haar het mooiste
van haar boeken ingegeven. Het heet Caliste en maakt deel uit van een roman die
uitgegeven is onder den titel Lettres écrites de Lausanne.’
Zo is het. ‘Drie-en-veertig is Mme. de Charrière en eigenlijk heeft zij nooit
liefgehad. Zij heeft met de liefde gespeeld, zij heeft over de liefde getheoretiseerd,
zij houdt van haar echtgenoot, maar een alles overheersend gevoel, een werkelijke
liefde, die haar meesleurt, haar verstand doet zwijgen en haar alles doet vergeten,
heeft zij nooit gekend. Nu is zij drie-en-veertig en nu is het te laat. Zij weet voor het
eerst en tot haar diepe ellende, wat het leven tot dusver voor haar verborgen heeft
gehouden. Zij heeft lief, brandend lief, en de jonge man, die dat gevoel heeft gewekt,
trouwt met een jong meisje.’ Aldus Marie Anne Tellegen17.. De schrijfster is van
mening dat het nooit tot een werkelijke verhouding tussen de twee gekomen is, maar
er
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is geen enkele grond waarop wij dat zouden aannemen; het tegendeel is waarschijnlijk.
Gelijk Benjamin Constant in zijn boven aangehaalde dagboekfragment opmerkt,
heeft mevrouw de Charrière haar tragische ervaringen uit Genève getransponeerd
tot een fictieve geschiedenis in den kleinen roman Caliste. Over dit boekje schreef
zij veel later, waarschijnlijk omstreeks 1800, in een in 1904 ontdekten brief aan den
heer Taets van Amerongen het volgende zinnetje; het verraad hoeveel van haar eigen
harteleed zij had overgedragen op de hoofdfiguur van het werkje, waarop wij straks
nog terugkomen: ‘Ik deed het te Parijs drukken, en sindsdien heb ik niet meer den
moed gehad, het over te lezen: ik had teveel gehuild terwijl ik het schreef’.

Wezenlijke karaktertrekken
Dat in het huwelijk van mevrouw de Charrière niet haar echtgenoot de meest te
beklagen partij was, al was ook zijn leven weinig benijdenswaardig, wordt begrijpelijk
door een van die fijne zinrijke opmerkingen, welke haar brieven zo'n bijzondere
waarde geven: ‘...het is slechts een zeer onvolmaakt genot, te zien dat men het
voorwerp is van een gevoel dat men niet deelt, en van twee mensen die van elkaar
houden lijkt mij degeen, die meer liefheeft, gelukkiger dan degeen die meer wordt
liefgehad.’ (20 Juni 1795, aan haar jonge vriendin Henriette L'Hardy). Aldus de late
levenswijsheid van Belle, toen zij na een bewogen leven op enkele maanden na
vijfenvijftig jaar oud was.
De opmerking getuigt van onbaatzuchtigheid, en deze eigenschap trad zeer bij
haar op den voorgrond. Echter heeft uit het voorafgaande de lezer haar ook reeds
voldoende leren kennen, om in te zien hoe weinig, in het algemeen, een karakter als
het hare geschikt was om gelukkig te worden. Zij was door en door onconventioneel,
en kwam daardoor telkens in botsing met haar omgeving; de ongekende
vrijmoedigheid in haar zelfonthulling tegenover anderen is er een ander uitvloeisel
van. Bij al haar spontane behoefte aan vrijheid, vrolijke extravagantie e.d. was zij
echter in den grond zeer ernstig, en geneigd tot voortdurend streng
gewetensonderzoek. Godet weet geen ander voorbeeld in de Franse litteratuur ‘van
een vrouw die zich met een zo verwonderlijke helderziendheid heeft ontleed.’ ‘Zij
doet zichzelf volledig recht wedervaren, ten goede of ten kwade, met de
onpartijdigheid van iemand, die gewoon is, zich te verdubbelen om zich te zien
leven.’ Haar brieven zijn, ‘zo al niet op-
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rechter, dan toch waarheidlievender dan de Confessions van Rousseau’. ‘Dit
psychologisch doordringingsvermogen is niet minder opmerkelijk, wanneer zij het
op anderen toepast.’18.
Een relatie uit haar latere jaren, mevrouw Thérèse Huber, voor wie de oprechtheid
en het scherpe inzicht van mevrouw de Charrière in den omgang niet altijd aangenaam
waren geweest, oordeelt in een brief, enkele weken na het overlijden van deze laatste
geschreven, aldus over haar: ‘...toen ik haar leerde kennen had zij genoeg van het
mondaine leven; de bangelijke middelmatigheid van de mensen om haar heen, de
weerstand waar overal, en zelfs in haar naaste omgeving, haar smaak, haar gewoonten,
haar meningen op stuitten; de teleurstelling, welke haar hart onophoudelijk ondergaan
had, het naderen van den ouderdom, dat alles had haar lastig gemaakt. Zij was zo
stoutmoedig mogelijk in al haar meningen, maar zonder zekere nauwe grenzen, door
de Franse conventie gesteld, te buiten te gaan; intens levend, heerszuchtig,
grootmoedig, altijd nobel, tot in de grootste onbillijkheid, nobel zoals ik niemand
gekend heb, met een rusteloze activiteit; snijdend in haar oordeel, vaak cynisch in
haar wijze van uiteenzetten, maar onweerstaanbaar verleidelijk wanneer ze een
verovering wilde maken...’
Inderdaad, deze zeldzame vrouw, enerzijds sceptisch en verdraagzaam, maar aan
den anderen kant vol respect voor elke onverdraagzame mening waar een vurige en
eerlijke overtuiging achter zat, beschouwde de waarachtigheid als een plicht, en voor
bekrompen maatschappelijkheid gevoelde zij slechts weerzin. Haar kamenier Henriette
had enige jaren geleden een buitenechtelijk kind gekregen, en mevrouw de Charrière
had haar beschermd tegen de haatdragende, kwaadaardige, praatzieke en
wraakzuchtige geborneerdheid van het hypocriet provinciale Neuchâtel. Henriette
Monachon bleef in haar betrekking, het kind werd in de buurt goed opgevoed.
Ongelukkigerwijze deed het feit zich in 1796 opnieuw voor en thans zouden ook de
invloedrijkste relaties (staatskanselier en procureur-generaal) en hardnekkigste
verdediging van haar meesteres de opnieuw verleide schone niet langer kunnen
beschermen: na ruim een jaar moest mevrouw de Charrière, meer dan ooit door de
rechtzinnige en beperkte Zwitserse geestesgesteldheid verbitterd en gedégoûteerd,
den strijd opgeven en werd Henriette door de autoriteiten uit het vorstendom
verbannen. De predikant de Chaillet, een goede vriend des huizes, verklaarde, toen
het tweede bedrijf van dit kleine drama begonnen was, dat hij
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met mevrouw de Charrière zou breken als zij er ditmaal niet toe kon besluiten het
meisje, zij het dan met verzekerde vooruitzichten, weg te doen. Hij ondertekende
dien brief naar gewoonte, gelijk al zijn brieven: ‘Chaillet, dienaar van Jezus Christus’.
Bij het lezen waarvan mevrouw de Charrière uitriep: ‘men kan niet zeggen: zo heer,
zo knecht’.
Hoe gering van betekenis deze aangelegenheid ook moge lijken, zij bracht eindeloze
zorgen en verdrietelijkheden mee voor mevrouw de Charrière, die aan Henriette
Monachon inniger verknocht was dan aan tal van aanzienlijke personen. Zij, die
geweigerd had Voltaire te leren kennen en zo koud als ijs was geweest tegen mevrouw
de Staël, had niet geaarzeld lange uren te besteden om den argelozen en onbedorven
geest van de kinderlijk lichtzinnige Henriette op te voeden, door den philosooph
Locke met haar te bestuderen en haar Latijnse lessen te geven. Thans werd zij
verwikkeld in een eindeloos getwist en gewroet om haar beschermelinge, vanwege
een haar toch reeds niet vriendschappelijk gezinde wereld.
Dit alles was echter nog niet van ingrijpend belang vergeleken bij hetgeen zou
volgen. Want reeds naderde het noodlot, dat het leven van mevrouw de Charrière
van binnen uit onbarmhartig zou teisteren en tenslotte verwoesten.

Benjamin Constant
Benjamin (de) Constant (de Rebecque) was nog geen negentien jaar oud toen hij
voor het eerst mevrouw de Charrière, bij een van haar schaarse bezoeken aan Parijs,
ontmoette. ‘Hun situatie en karakter hadden zoveel punten van overeenkomst, dat
ze er als het ware door gegrepen werden’, merkt Gustave Rudler op19.. Constant had
een bewogen jeugd achter zich en reeds speelschulden. Hij kon het niet vinden met
zijn bijzonder strengen vader, die kolonel was in het Zwitserse leger in dienst van
Holland, was toch zeer op hem gesteld, doch stoorde zich helemaal niet aan hem.
Vroeg ontgoocheld door het Parijse leven en de toen opkomende wijsbegeerte, zonder
den vasten steun van beginselen, gezins- of vaderlandsliefde grootgebracht, zodat
hij alleen op eigen denken was aangewezen, bezat hij de juiste praedispositie om een
mateloze verering op te vatten voor mevrouw de Charrière in wie hij alles, wat
hemzelf spontaan bezielde, overdachter, wijzer en fijner terugvond.
De band is al direct na de kennismaking zeer sterk. Constant noteert in zijn Cahier
Rouge, dat zijn geestdrift den echtgenoot
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niet verontrusten kan, daar hij zevenentwintig jaar jonger is dan mevrouw. Inmiddels
ontstaat tussen de zesenveertigjarige vrouw en den negentienjarigen jonkman een
soort van intellectuele roes; niet slechts dagen maar ook nachten lang blijven ze met
elkaar praten. Deze roes zal jaren en jaren duren.
Zij zijn verliefd op elkanders geest. Constant doet haar de meest openhartige en
onversluierde confidenties over zijn leven, met een uiterst amusant en oorspronkelijk
verteltalent. Harerzijds is mevrouw de Charrière, met haar enigszins tot domineren
geneigden aard, er dol op, dit intellect van den allereersten rang, gelijk zij er nog
nooit een ontmoet had, deze waarlijk vrije en oorspronkelijke persoonlijkheid, te
leiden en te stimuleren. Het wordt een ware hartstocht voor haar.
Deze twee zielen waren voor elkaar geboren. Zij deelt in al zijn woeste en
wonderlijke avonturen, zijn mislukte verloving, zijn voortdurende vlucht voor zijn
vader, zijn bijna zonder geld ondernomen zwerftocht door Engeland, zijn verblijf
aan het hof van den hertog van Brunswijk, een functie welke hem door zijn vader is
opgedrongen. ‘Anders dan bij de meeste andere passies, doet deze niet de gevoelens
en daden van Benjamin rondom zich kristalliseren... In Parijs zelf, onder de ogen
van mevrouw de Charrière die zich op de hoogte doet of laat brengen, doorkruisen,
verhitten, schokken een huwelijksplan, een voorstel tot schaking, een
zelfmoordpoging, omgang met deernen en in speelholen, een hele koorts, een hele
nachtmerrie van zinneloze verkwisting den voornaamsten “hartstocht” van Benjamin,
zonder daaraan afbreuk te doen; dit alles verwijst mevrouw de Charrière naar den
tweeden rang, zonder haar de eerste plaats te ontnemen.’ - Zij laat hem zijn vrijheid.
‘O, hij gêneert zich niet voor haar!’20. Tussen dit alles door komt hij herhaaldelijk te
Colombier op bezoek, waar zij tot den ochtend bijeen blijven in gesprekken, die een
vuurwerk zijn van geest. In alles is ze zijn vertrouwelinge. Zodra zij niet meer bijeen
zijn, hetzij doordat hij niet meer te Colombier vertoeft en op een verre reis is, hetzij
ook dat hij te harent logeert, maar op dat ogenblik niet meer in haar kamer verblijft,
schrijven zij elkander lange brieven, soms twee, drie per dag, waarin zij elkaar elk
detail van hun leven vertellen. Brieven vol spot en onbarmhartige critiek op hun
omgeving, zichzelf en anderen; meesterstukjes van vernuft en stijl en
oorspronkelijkheid; en vooral fascinerend door het boeiende en steeds confidentiëler
contact tussen twee markante persoonlijkheden.
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Wat mevrouw de Charrière tot de ontwikkeling en de verrijking van het innerlijk
leven van Benjamin Constant heeft bijgedragen, is onschatbaar. Vast staat echter,
dat zijn van nature reeds zo twijfelzuchtige, ongestadige en weerbarstige jeugd,
gezien van het standpunt ener maatschappelijke carrière, door hun extravagante
briefwisseling en den omgang met de gerijpte vrouw gedesoriënteerd is.
Philippe Godet neemt aan, dat er in de lange jaren van hun relatie geen
ongeoorloofde omgang tussen de twee bestaan heeft, en ik ben geneigd, zijn mening
te delen. Er was een alles beheersende intellectuele passie, en een innerlijke
verwantschap zo sterk, dat juist daardoor misschien de laatste consequentie niet
getrokken is. Sainte-Beuve heeft zich vermoedelijk in den aard van deze verhouding
vergist21..
Ik sprak hierboven van de ietwat desoriënterende werking, welke dit wonderlijk
rijke geestelijke contact op Constant moest hebben, althans in zuiver sociaal opzicht
en b.v. in het oog van zijn vader. ‘Mijn gesprekken met mevrouw de Charrière waren
in mijn geest iets als gist’, schrijft de jongeman. ‘Ik ben ervan overtuigd, dat zonder
mijn gesprekken met mevrouw de Charrière mijn gedrag in dien tijd veel minder
waanzinnig zou zijn geweest.’ ‘De conversatie van mevrouw de Charrière, haar
kracht en rijkdom en excentriciteit, hield mij in een soort van geestelijke
dronkenschap, welke niet weinig bijdroeg tot mijn dolheden in dat tijdvak.’ Hij voegt
er aan toe, dat zij zich geenszins bewust was van dit resultaat. ‘Het past ons niet, de
verantwoordelijkheid van mevrouw Charrière te overdrijven... Haar geringschatting
voor de erkende beginselen en het gebruikelijk gedrag had alleen zo'n geweldigen
weerklank, omdat ze terechtkwam bij een wezen dat zelf ongeregeld en explosief
was. Zij stelde een mechanisme in beweging dat opgewonden en gereed was’.22.
Lange brieven over zichzelf, vol zielkundig avontuur en inzicht, schreef hij haar
van overal, uit herbergen, of rijdend op zijn mageren schimmel. Eenmaal vijftien
kanten folio. Deze brieven waren de tegenhanger van de eindeloze bladzijden, welke
Belle twintig jaar geleden uit Zuylen aan zijn oom had geschreven. Maar toen was
d'Hermenches de verrukte toeschouwer, die een schone en onalledaagse ontplooiing
van een jeugdig leven bekeek, aanmoedigde, toejuichte; nu waren de rollen omgekeerd
en was het Belle zelf.23.
Den herfst en winter van 1787-'88 bracht Constant, natuurlijk
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weder tegen den wil van zijn vader, in Zwitserland en voornamelijk te Colombier
door. Deze tijd behoorde tot de gelukkigste van beider leven. Na opwindingen,
zinneloze verkwistingen, burleske avonturen van allerlei aard, een tragi-komi-sche,
niet zeer serieuze zelfmoordpoging en zeer ernstige, sombere doodsgedachten, na
zijn wonderlijke eenzame ritten op zijn wonderlijke witte paardje, was Benjamin
Constant stiller geworden. De kille ironie van zijn vader had hem voorbereid tot de
waardering van de aangename huiselijkheid, welke hij op Pontet vond en die hij thuis
nooit gekend had. Het zuiver intellectuele stadium van de vriendschap is te Parijs
afgesloten; te Colombier wordt zij eenvoudiger, menselijker en emotioneler. Met
steeds minder woorden konden de toekomstige schrijver van Adolphe en de schrijfster
van Caliste volstaan om behagen in elkanders gezelschap te vinden.
Hoezeer ook door hun leeftijd gescheiden, waren zij van elkander bezeten. Zij
hadden gemeen de overbewuste ontleedzucht van alle ogenblikken, vraagstukken en
situaties, welke voor hen zo nodig was als het leven zelf. ‘Benjamin was een libertijn
wanneer zijn hoofd ernaar stond, gelijk hij in andere stemmingen een eerzuchtig
schrijver of een politicus werd; maar een denker was hij altijd; en nooit werkte zijn
verstand met verbazingwekkender helderheid dan wanneer zijn gevoelens erbij
betrokken waren. Wat hij gemeen had met mevrouw de Charrière - die snelle
helderheid en onophoudelijke bewegelijkheid van den geest, - was niet een stemming,
maar de man zelf. Dit begrijpend, hem hierdoor vasthoudend, had zij zoveel vat op
hem als een vrouw maar kan hebben’24..
Met zijn mengeling van verbeelding en logica was Benjamin Constant haar tweede
ik, even psychologisch geïnteresseerd en in den grond even eenzaam als zij. Het
dynamische van haar geest, altijd gestuit tegen den onaandoenlijk redelijken heer de
Charrière, vond nu weerklank bij een even beweeglijke persoonlijkheid, welke
bovendien door zijn komieke hulpeloosheid in practische aangelegenheden,
voortkomend uit de gescheidenheid van gedachte en daad, haar aantrok, evenals dit
bij Boswell het geval was geweest. ‘Hij was gecompliceerd, edelmoedig,
schilderachtig, ongelukkig’.25.
De kracht der obsessie aan den kant van Constant berust weer op andere factoren.
De uitzonderlijkheid van zijn karakter grenst aan het abnormale en heeft uiteraard
een diepe eenzaamheid tengevolge. Mevrouw de Charrière kende en begreep
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hem instinctief en was dus de enige die in deze eenzaamheid vermocht door te dringen.
Zij alleen voelde, hoe zijn impulsieve lichtzinnigheid en speelsheid, evenals bij haar
zelf, een verbijsterde en gewonde loyaliteit en ernst moesten verbergen.

Neergang der verstandhouding
mevrouw de Staël
‘Eén ding begreep zij niet bijtijds: dat Benjamin het moede zou kunnen worden, te
worden begrepen’26.. Die vermoeidheid begint wanneer Benjamin Constant weer
eens, zeer tegen zijn zin, op aandringen van zijn vader, zich met moeite van Colombier
losscheurend zijn functie aan het hof van Brunswijk heeft opgevat. Hij beschrijft zijn
vriendin de belachelijkheden en kleingeestigheden van het hofleven; elke zin ademt
zijn liefde, want zo moeten wij dit gevoel wel noemen, en ongeduld, om haar weder
te zien. Belle had echter weinig gevoel voor één kant van dezen mens vol
tegenstrijdigheden. Zij kon zich niet indenken dat de jonge, buitenissige, impertinente,
onhandige, gevierde kamerjonker van den hertog onder meer ook, wanneer het in
hem opkwam, een eerzuchtige kon zijn. Voorlopig nog niet eens zozeer in zijn
politieke loopbaan (dat komt later); maar dat zijn vriendin, die verder met alles zo
meeleefde, geen waardering, neen, niet eens belangstelling had voor zijn
groot-opge-zette La Religion, zijn levenswerk, waarvan hij het laatste deel eerst bij
zijn dood zou beëindigen - zie, dat kon hij in zijn hart toch niet zetten. Na zijn vertrek
uit Colombier bleek, in haar brieven naar Brunswijk, een zeker nieuw element zijn
intrede te hebben gedaan: een soort van terughouding ten aanzien van zijn volkomen
en fanatieke overgave. Uit haar antwoorden op zijn betuigingen van aanhankelijkheid
blijkt steeds meer een onoverwinnelijk wantrouwen en ongeloof in zijn genegenheid.
Dit brengt Constant nu eens tot woede, dan weer tot diepe wanhoop. De kwestie is,
dat mevrouw de Charrière dadelijk na het vertrek van Benjamin Constant blootstond
aan een kruisvuur van ongunstige berichten over hem, wellicht waar, wellicht
grotendeels laster; berichten, welke haar vriendschap voor hem zeer moesten kwetsen.
En dan was er nog iets anders. ‘Met zoveel doorzicht als mevrouw de Charrière had,
kan een vrouw van zesenveertig jaar niet verwachten, een jongmens als Benjamin
onder haar enkel intellectuele betovering te behouden; uit angst, dupe te zijn, vindt
ze het beter hem te verstaan te geven, wat noodzakelijk moet geschieden. Maar door
het zo-
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zeer te voorzien, verhaast ze het...’27.
In den zomer van 1793 en vervolgens nog eens voor vier maanden in December
van hetzelfde jaar, is Benjamin Constant weder te Colombier; voor mevrouw de
Charrière zijn deze maanden haar laatste gelukkige tijd geweest. Zij had nog heel
haar overwicht op den jongere. ‘Groot was op dat tijdstip hun vertrouwelijkheid, die
intellectuele vertrouwelijkheid welke hen voor elkaar nodig maakte en die was
voortgekomen uit een zelfde los-staan van alles, een zelfde afwezigheid van leidend
beginsel, een zelfde en bitter gevoel van waartoe? Waartoe handelen, inderdaad?
Waartoe geestdriftig zijn? Waartoe leven? Waartoe? Dit vat, helaas, voor mevrouw
de Charrière haar kijk op het mensenlot samen. Dit verklaart haar koortsachtig
dilettantisme, die naar aanleiding van alles opvlammende, maar een weinig lege
activiteit zonder nauwkeurig doel, in welke de arme ontgoochelde haar leven heeft
opgebrand. En dat verklaart ook waarom Benjamin, langen tijd onder den ban van
het scepticisme te Colombier, als het ware een kreet van bevrijding slaakte toen hij
nieuwe horizonten ontdekte, welker bestaan hij niet vermoedde en die hem plotseling
werden geopend door een jonge, geestdriftige vrouw, die vurig verlangde naar daden
en naar het verjongen van de wereld’28.. Maar over deze later.
Dat Benjamin geen kind meer is en de soort psychologische voogdij van zijn
vriendin lastig begint te vinden, blijkt uit den toon van ietwat geërgerde
onafhankelijkheid, welke steeds meer in zijn brieven opduikt. Op 6 Juni 1794 schrijft
hij: ‘Geloof me, onze twijfel, onze geslingerdheid, al deze bewegelijkheid die, geloof
ik, ontstond doordat wij meer geest hebben dan de anderen, zijn grote hinderpalen
voor het geluk in den omgang...’ Dergelijke opmerkingen waren reeds een critiek
op het ongeneselijk scepticisme van haar, die hij zo liefhad; zij betekenen een
verzwakking van den invloed van haar onverstoorbaar objectieve geest en kondigen
reeds de diepere oorzaak der latere verwijdering aan. Mevrouw de Charrière voelt
het zelf wel. Ze schrijft: ‘Constant verwijt me, dikwijls oorzaken te haten, waarvan
ik de gevolgen waardeer, iets te wensen en het tegelijk te vrezen, iets goed- en af te
keuren, in tegenspraak met mijzelf. Daar zit wel iets in’. (6 October 1794, aan baron
de Chambrier d'Oleyres). - Een dergelijk verwijt was een voorteken, dat er iets in
hun betrekkingen zou gaan haperen. Zonder steunpunt wegzinkend in ontkenningen,
gevoelde Constant
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behoefte aan een minder verstandelijke, een positiever kracht in zijn leven. ‘Het
romantisme is een noodzakelijke kracht; het pessimisme en de eenvoud zijn wellicht
meer waar en edeler, maar de mensen zijn gematigdheid spoedig moede’29..
In hoofdstuk x van zijn boek geeft Geoffrey Scott ons een scherp en treffend beeld
van de diepere psychologische gronden der verwijdering tussen Benjamin Constant
en zijn zielsvriendin, waaruit ik hier enkele hoofdpunten wil samenvatten. Zolang
Constant slechts een schilderachtige nieuwigheid voor haar was geweest, had
mevrouw de Charrière zich vol blijdschap hieraan overgegeven. Thans, nu zij van
hem hield, kwam haar rede tussenbeide en werd waakzaam. Van zijn eenzaamheid
te Brunswijk uit hunkerde Constant naar de vastheid, rust en troost van haar
genegenheid. Maar in dezelfde mate hulde zij zich in een nevel van argwaan,
achterdocht en koel ironisch ongeloof. Na de tranen, die ze over Caliste had geschreid,
na den minnaar dien ze te Genève had verloren, wilde zij niet nog eens die pijn
doormaken. ‘De wereld staat iemand niet toe, te denken dat men nodig of voldoende
kan zijn voor een enkel medemens’, schrijft zij Constant. Het lijkt haar voorzichtig,
dien waan dan ook te verstoren. Hij antwoordt: ‘Ik heb in u vaak dat neerslachtige
en nederige wantrouwen opgemerkt, maar ik vraag u, bedenk dat het al de vreugde
van onze vriendschap vernietigt... Hoe kunt ge denken dat ik daarop ooit geen prijs
- een groten, oneindigen prijs - zal stellen? Ge zijt even wreed als onredelijk; en zo
ge in dit wantrouwen volhardt, dat ik ronduit meer beledigend dan nederig noem,
zal uw vriendschap, waarvan ik voor al het geluk ter wereld geen afstand zou willen
doen, voor ons beiden een bron van smart worden. In Godsnaam, genoeg van deze
reserve.’
Maar het lot wilde dat deze vrouw, die jaren lang Bellegarde van wien zij niet
hield, het hof had gemaakt, thans, nu zij hield van Benjamin Constant, dezen slechts
wanhopig kon maken door haar twijfel. Diep innerlijk besefte ze, dat ze een zoveel
jonger man niet zou kunnen vasthouden, en verborg haar verdriet door een toon,
welke luchtig en vrolijk weigerde, de situatie ernstig op te vatten. Het resultaat was,
dat zij haar eigen, vurigst begeerd geluk vernielde.
‘Ge hebt de bron vernietigd van alles wat ik nog aan vrolijkheid had’, schrijft
Constant. Maar bij haar waren sinds haar kinderjaren hart en verstand op voet van
oorlog geweest. Haar trots en haar wijsgerigheid deden haar daarbij partij kiezen
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voor den kant van den geest. ‘Wat was een gebroken hart - zelfs haar eigen vergeleken bij een verkeerd syllogisme? Op Benjamin's treffend en genereus beroep
antwoordde zij door meedogenloos op deszelfs logische tekortkomingen te wijzen.
En Benjamin's knecht vond zijn meester in tranen’30..
Al haar activiteit - haar boekenschrijven, haar lesgeven aan dorpskinderen, haar
omgang en correspondentie - had geen gericht doel. ‘Zij diende om den tijd door te
komen; zij hielp haar de eenzaamheid van Colombier vergeten en de razendmakende
lijdelijkheid van den heer de Charrière, aan wiens inerte tegenwoordigheid ze voor
altijd geketend was; ...bovendien belette zij dat Benjamin haar gedachten en
verbeelding in beslag zou nemen. Haar trots wilde niet toegeven dat een menselijk
middelpunt nodig was voor haar geluk.’
‘Hij verlangde haar tederheid; zij bleef erop staan, hem haar “begrip” te geven.
Hij was haar philosophie moede: die leek te zeer op zijn eigene. Zijn pessimisme
had opgehouden, een intellectueel speelgoed te zijn; de werkelijkheid ervan was
begonnen hem te verschrikken. Benjamin was een erfelijk pessimist, de Constant's
waren zwaarmoedig geboren’31..
‘Zij was niet veranderd, zij bleef dezelfde, terwijl Constant niet meer op zichzelf
geleek. Zij gevoelde vaag, op honderden manieren, dat hij haar ontsnapte; zij vond
hem niet meer vóór zich; hun vriendschap werd ondermijnd, verloor haar grondslagen.
En inderdaad, van den dag af dat Benjamin van zijn pessimisme was genezen en
voor een philosophie van vertrouwen en hoop was opengesteld, was zijn conflict met
mevrouw de Charrière onvermijdelijk. Zij verhaastte hun uiteengaan door haar eisen.
Zij werd oud, haar tyrannie werd zwaarder, haar exclusivisme enger. Ze wilde alles
of niets. De jaloersheid van haar denken was even groot als die van haar genegenheid.
Hij werd daarentegen verstandelijk en zedelijk groter; hij had de neiging, aan een
dagelijks misplaatster voogdij te ontsnappen. In den grond ging hun vriendschap,
die ondanks hun leeftijdsverschil was aangeknoopt, door ditzelfde verschil teloor.
De tijd deed zijn werk.’32. - Zijn huwelijk met Wilhelmina von Cramm, hofdame van
de hertogin, had nooit het minste verschil gemaakt in zijn gevoelens ten opzichte
van mevrouw de Charrière; de echtscheiding echter, in Maart 1793, waarnaar hij
reeds zo langen tijd verlangd had, overviel hem plotseling dubbel met een gevoel
van eenzaamheid.
Kleine wrijvingen over schijnbaar onbelangrijke aangelegen-
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heden waren te beschouwen als voorboden van de ophanden zijnde verwijdering. In
April 1794 schrijft Isabella de Charrière een brief aan Constant, die in Göttingen is
op weg naar Brunswijk, een brief, waarin zij zich en passant niet onwelwillend, maar
toch ook niet met warmte uitlaat over het echtpaar Huber (waar ze overigens bijzonder
veel voor deed), waarmee ook Benjamin Constant bevriend was. In zijn antwoord
beklaagt Constant zich daar vrij venijnig over. En in een volgenden brief insisteert
Constant plagerig: ‘Ik heb hem drie brieven geschreven en schrijf hem vandaag den
vierden’33..
Van ernstiger aard was trouwens reeds het incident van enige jaren geleden geweest,
dat ik hier kort weergeef. In dienstaan-gelegenheden wordt Constant's vader, de
kolonel, door enige van zijn Zwitserse officieren, die naijverig zijn op zijn hoge
positie, van allerlei zaken beschuldigd, hetgeen leidt tot een langdurig proces voor
den krijgsraad. De heer Juste de Constant die, naar het schijnt, niet eerloos maar
onvoorzichtig te werk is gegaan, vindt het beter voorlopig te verdwijnen. Benjamin
neemt met vuur de verdediging van zijn vader op zich en beweegt hemel en aarde
voor diens eerherstel. Het blijkt dat er van beschuldiging van malversaties geen
sprake is geweest, maar slechts van een zuiver militaire aangelegenheid, een opstand
in zijn regiment, waarvoor zijn officieren hem aansprakelijk stellen. Terwijl nu zijn
vader in Den Haag tracht revisie van zijn vonnis te krijgen, waarschuwt Isabella den
zoon, en dit uitsluitend om zijn bestwil, voor zekere kwade geruchten die over den
ouden heer de ronde doen. Reeds enigen tijd geïrriteerd door een ietwat gespannen
toon in hun correspondentie (hij wilde zijn vrouw meebrengen, waar Isabella zichtbaar
weinig zin in had - het is later trouwens toch gebeurd -, harerzijds verweet zij hem,
dat hij te weinig aandacht schonk aan haar mededelingen en overdenkingen), reageert
Benjamin met een door hem nog nooit tegenover Isabella de Charrière aan den dag
gelegde onhebbelijkheid. Hij verwijt haar in heftige woorden haar vage toespelingen,
zegt dat zijn vaders gedrag ‘oneindig verdienstelijk’ geweest is, en eist dat zij zijn
brieven zal verbranden, gelijk hij het de hare gedaan heeft. (14 Sept. 1789). Isabella
is ten zeerste gegriefd. Ze schrijft, dat ze al zijn brieven zal verbranden indien hij
voluit ondertekent dat de hare zonder uitzondering zijn verbrand; ze weerleegt waardig
zijn verwijt over haar waarschuwing in het belang van zijn familie, en tekent voluit
I.A.E. van Tuyll van Serooskerken de Charrière.
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Dan voegt ze er een naschrift aan toe, waarin ze nog eens kort haar handelwijze
rechtvaardigt en verduidelijkt, en ze gaat met de vriendelijkheid zo ver, te verklaren,
dat zo hij tot inkeer mocht zijn gekomen, zij alles vergeten heeft; ze herinnert kort
aan de bedragen die hij haar man nog schuldig is, en eindigt met de verzekering, dat
zij reeds verscheidene brieven heeft verbrand en alleen de onschadelijke bewaard,
welke zij zich echter bereid verklaart op zijn eerste verzoek alsnog eveneens te
vernietigen. Dit antwoord verzond zij, maar ging het vervolgens op de post terughalen.
In de plaats daarvan zond zij den volgenden dag aan een gemeenschappelijke kennis,
een nichtje van Constant, een briefje over het geval, dat een waar meesterstukje van
diplomatie is. Aldus kalmeerde Constant en kreeg vergiffenis. Hoewel onherroepelijk
harde woorden gezegd waren, ging de vreemde en onevenwichtige correspondentie
van weerskanten weer haar gewonen gang, tot na vier jaar het volkomen
onvergeeflijke zich voordeed; - tot het verschijnen van mevrouw de Staël.
‘Wie zal zeggen, hoezeer ze, door die langdurige ruzie en haar ongerechtvaardigd
despotisme, zelf haar nederlaag had voorbereid en Benjamin naar mevrouw de Staël
toe gedreven?’34. Nog lang voordat er sprake was van enige rivaliteit, had Isabella
een antipathie tegen deze vrouw. ‘Haar genre, haar geest, haar stijl zijn die van het
ogenblik, die van haar leermeesters’, schrijft zij over Zulma aan d'Oleyres; ‘...dit
alles geschreven met een soort slordigheid, brutaliteit, gewiekstheid, soms doende
alsof ze raadsels wil opgeven, soms alsof ze wil frapperen en verbazen door nieuwe
woorden of bizarre wendingen... Van ganser harte vergeef ik mevrouw de Staël, tot
haar eeuw te behoren. Maar daar kan ik mij niet onder rangschikken, evenmin als ik
mij jonger kan maken dan ik ben. Ik haat die aanstellerij... Het komt mij voor dat als
ik haar bij me had, ik oorzaak zou zijn dat ze zich schaamde over dat vals vernuft,
die voorgewende warmte... Laat ze zich maar laten bewonderen door haar ware
beoordelaars, haar gelijken, haar tijdgenoten.’ (14 Juni 1794). De onstuimige dochter
van Necker blaakt van geestdrift voor de auteur van Caliste; zij schrijft haar brieven
en komt er op bezoek, maar stuit slechts op de grootste koelheid en critiek. Op 24
September 1794 schrijft mevrouw de Charrière aan haar vriend over het tweede
bezoek van mevrouw de Staël, die hij nog niet kent. Het is slechts haar talent van
converseren, dat enige genade vindt in de ogen van Isabella. ‘Er zit geen werke-
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lijkheid in haar.’ En: ‘Ge moest haar gauw eens zien’. Haar oordeel was streng, maar
nog niet onrechtvaardig. Mevrouw de Staël was vol eerbied gekomen, bijna verlegen
tegenover de vrouw, wier scherpe critiek op personen zulk een formidabele reputatie
had. Zij had Caliste tien maal gelezen; dat dit waar was, bleek trouwens toen ze zelf
Corinne schreef. Maar alle complimentjes stuitten af op de ijzige koelheid van de
gastvrouw. Deze twee vrouwen kenden elkander instinctief. Met haar intellectuele
eerlijkheid en objectiviteit moest mevrouw de Charrière zichzelf bekennen, dat haar
bezoekster stellig veel beter, talentrijker en overtuigender sprak dan schreef; zij
meende zelfs, dat Constant mevrouw de Staël na hun eerste ontmoeting enigszins
onrecht had gedaan, toen hij geschreven had: ‘c'est à cracher’. Maar bij de samenkomst
van deze beide buitengewone vrouwenfiguren hing er als het ware iets in de lucht
van ‘de verachting van de denker voor de rhetoricus, het ongeduld van de classicus
voor de romanticus, de woede van de aristocraat voor de parvenu - van de grote
dame, wier keus het was, onopvallend tussen boeren te leven, voor de “ambassadrice”
die nooit goede manieren had geleerd. De diepe trots van traditie werd gesteld
tegenover de aanmatiging van succes; het vertrouwen der jeugd daagde het vertrouwen
der rijpheid uit. En de oudere vrouw haatte de jongere’35..
Maar nu ontmoet Benjamin Constant mevrouw de Staël nog eens, minder vluchtig
dan den eersten keer, en brengt een paar dagen in haar gezelschap door. Zijn oordeel
is volkomen veranderd; hij is vol geestdrift en waardering, en hoewel hij zulks nog
voorzichtig formuleert, blijkt het toch duidelijk uit zijn brief van 3 September 1794
aan Isabella. Een brief van 27 October d.o.v. laat voor mevrouw de Charrière geen
twijfel meer over, en is dan ook waarschijnlijk bedoeld om haar elke illusie te
ontnemen. Een zinnetje als dit moest wel een dodelijke steek zijn, recht in Isabella's
hart: ‘Ik heb sinds enigen tijd het geluk, onvruchtbare gewaarwordingen af te wijzen,
en ik houd er niet van, in het verleden te verwijlen wanneer ik nog op een toekomst
kan hopen’. Volgt een vlammende lofrede op mevrouw de Staël, in de meest extatische
termen, klaarblijkelijk expres gekozen om Isabella te laten begrijpen hoe de zaken
staan. Op het gebruikelijke slot: ‘Ik hoop u spoedig te zien’ antwoordt Isabella dan
ook subtiel: blijf waar je bent, het weer is hier slecht in Colombier, en daar ge toch
weer spoedig naar het buitenland vertrekt, is het maar beter dat wij ons eraan wen-
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nen, dat wij vroeg of laat zonder elkaar moeten leven. Over het geval Staël schrijft
ze gematigd en politiek, maar zonder haar spijtigheid te kunnen verhelen.
Constant laat zich intussen drijven op de machtige wilskracht van mevrouw de
Staël. Zij wil hem overal heen hebben, naar Parijs, naar Weimar; zij wil hem betrekken
in den strijd tegen Napoleon; zij prikkelt zijn eerzucht en zoekt voor hem den weg
naar den roem en een zetel in het Gerechtshof. In den wervelwind van haar energie
sleept zij hem mee, weg van wantrouwig scepticisme en eerlijke geestelijke klaarheid,
weg van de achttiende eeuw en mevrouw de Charrière, naar de spheer van haar eigen
woordenrijke en luidruchtige romantiek. Het was de zege van den nieuwen tijd over
den ouden.
Zo was dan de lang voorziene breuk gekomen. Het contact kwijnde weg, en betrof
voornamelijk nog maar onverschillige, min of meer zakelijke aangelegenheden.
Daaronder blijft een wond, die niet heelt. Mevrouw de Staël, vol plannen, met de
hele wereld in connectie, of in twist, is veel beter geschikt voor hem dan ik, schrijft
Belle aan mejuffrouw L'Hardy. En, fijntjes: ‘Toch toont hij zich zeer gehinderd over
onze breuk, maar dat komt doordat hij weinig gevoelig is voor onze verkoeling.’ (2
Mei 1795).
Zelfs Godet geeft toe, dat de vijfenvijftigjarige vrouw ongelijk had, te verwachten
dat een jonge man vol toekomst en talent voorgoed genoeg zou hebben aan de veilige
haven van haar huis, ongelijk, voor hem nooit aan een openbaren werkkring of
letterkundigen naam te denken. Met welk recht verbood zij hem ‘les longs espoirs
et les vastes pensées’, teneinde slechts voor haar eigen genoegen de werkeloosheid
te verzekeren van een man, die door zijn superioriteit klaarblijkelijk tot grote dingen
was bestemd? Maar zij geloofde nooit aan het leven, nooit aan daden. Vroeg
ontgoocheld, verliefd op het ideeënspel, een grote behoefte aan activiteit verenigend
met het besef van de nietigheid der menselijke actie, had ze dezen eveneens te
vroegtijdig ontgoochelden jongen ontmoet. Haar invloed was overweldigend, maar
moest noodzakelijkerwijs ophouden bij het einde van zijn jongelingstijd. Toen werd
hij zich van zijn daadkracht bewust. Mevrouw de Staël deed hem zien waar zijn lot
lag; zij deed zijn hoop, zijn werkkracht ontwaken.
‘Met hem verloor mevrouw de Charrière alles. Zij zag zich de leiding ontglippen
van dezen, zo lang aan den haren onderworpen, schitterenden geest, welken zij acht
jaar lang had ge-
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vormd, gescherpt, en in een voortdurende en verrukkelijke opwinding gehouden. Nu
zag zij hem den weg der ijdele eerzucht betreden, op het voetspoor van een vrouw,
die door haar romantisch optimisme en gevoelsuitstortingen altijd een instinctieven
en diepen afkeer bij haar had opgewekt... Zij wilde liever met hem breken dan hem
delen met de “ambassadrice”. Zij - en niet hij, het is van belang daarop den nadruk
te leggen - gaf deze zuiver intellectuele verbintenis op, die den charme van haar leven
uitmaakte, die het liefste voedsel van haar geest en hart was. Sindsdien sloot zij zich
op in haar eenzaamheid en voedde zich met haar verdriet. De diepe twijfelzucht dezer
onevenwichtige ziel verklaart, voor wie erover nadenkt, haar grote dwaling en haar
grote smart. Thans is zij ten prooi aan een zwaarmoedigen ouderdom, welke het hart
van zijn laatste illusies berooft, gelijk de winter het woud ontdoet van zijn geheimenis.
De winter is voor haar begonnen. Tien jaren blijven haar nog te leven. Zij zullen
steeds droeviger zijn, tot aan dien luguberen Decembernacht toen ze na een langen
en zwijgenden doodsstrijd den laatsten adem uitblies’36..
Een enkelen keer hebben zij elkander nog gezien; tegen het einde van 1798 heeft
Constant zijn oude vriendin nog eens te Colombier opgezocht, toen hij allang zuchtte
onder het ondraaglijk zware juk van de dochter van Necker. Ook de correspondentie
is nooit volledig opgehouden; met zeer grote tussenpozen schreef zij hem nog wel
eens om hem een of andere opdracht voor een boodschap te geven. Doch het beeld
van de ‘intrigante Dulcinea’ kwam telkens tussen haar en Benjamin staan en
verbonden daarmede, het hatelijke denkbeeld dat hij carrière wilde maken en iemand
worden.
Maar ook Benjamin Constant is nooit geheel over het verlies heengekomen. In
1804 noteert hij vol weemoed in zijn Journal intime: ‘Vandaag bezoek gehad van
Henriette Monachon, die mij levendig de jaren, doorgebracht bij mevrouw de
Charrière, in de herinnering heeft teruggeroepen. Het zijn zeven jaar dat ik haar niet
gezien heb; het zijn er tien dat elke betrekking tussen ons geëindigd is. Met welk een
gemak verbrak ik toen alle betrekkingen die mij vermoeiden! Hoe achtte ik mij zeker
in staat, andere naar mijn wens aan te knopen! Wat voelde ik mij in het volle bezit
van het leven, en welk verschil hebben tien jaar teweeggebracht in mijn gevoel! Alles
schijnt mij onzeker en op het punt, voor mij verloren te gaan. Zelfs wat ik heb, maakt
mij niet gelukkig. Maar ik ben den leeftijd voorbij, waar-
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op de lege plekken weer worden aangevuld, en huiver ervoor, wàt dan ook op te
geven, daar ik in mij niet het vermogen voel, iets te vervangen.’

Politieke meningen
Ten aanzien van de staatkundige opmerkingen, welke Constant in zijn brieven uit
Brunswijk naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk maakte, had mevrouw
de Charrière steeds een zekere terughoudendheid in acht genomen; op een mismoedige
wijze koesterde zij twijfel tegenover elke zekerheid op dit gebied, vooral ook in
verband met den geringen dunk, dien zij van den mens in het algemeen had. Toen
Benjamin Constant zich onder de onstuimige aanvuring van zijn nieuwe lief steeds
meer ging ontwikkelen tot een figuur met politieke denkbeelden, bemoeiingen en
ambities, werd ook de critiek hierop van Isabella duidelijker afgetekend. Haar twijfel
achtte zekerheden en activiteit op dit gebied vulgair en dom; hoeveel te meer, nu zij
de onuitstaanbare Staël erachter gevoelde. Het standpunt, of liever het gebrek aan
standpunt van de verbitterde en vereenzaamde vrouwe van Pontet komt tot uiting in
een briefje aan haar jeugdige vriendin Henriette L'Hardy, aan wie ze schrijft: Men
weet heden ten dage niet, of indolentie niet beter is dan waakzaamheid. ‘Mijn
scepticisme neemt steeds toe, en ik zou zover kunnen komen, dat ik zelfs midden in
een tyrannieke monarchie niet zeer democratisch ben, noch zeer aristocratisch
temidden van het meest ordeloze republikeinendom. Niets is zo slecht, dat zijn
tegendeel niet nog slechter kan lijken.’ (26 Sept. 1794).
De Franse Revolutie was in vollen gang, een stroom van réfugiés zocht veiligheid
in Neuchâtel en vele emigranten waren te gast in den tuin te Colombier. Meestentijds
slaagden zij erin, bij mevrouw de Charrière het gevoel van medelijden te doden,
doordat zij de leegheid en overleefdheid van den Fransen adel demonstreerden.
Onuitputtelijk in vriendelijkheid tegenover verdienstelijke lieden, had zij intellectueel
geen voorkeur voor een van beide partijen in dezen strijd. In een brief beklaagt zij
zich, dat deze houding haar wordt kwalijk genomen. ‘Ik kan niet sterk genoeg de
verwachtingen delen van de overtuigde democraten, noch mijn handen wringen gelijk
hun tegenstanders. Noch mijn verontwaardiging, noch mijn toejuiching, noch zelfs
mijn pleiten is voor iemand genoeg. En als ik over muziek spreek inplaats van over
politiek, dan is ook dit onwelkom.’
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Wij kennen de schrijfster van dezen brief genoeg, om te weten dat deze houding niet
voortkwam uit geestelijke indolentie, al gebruikt zij dit woord ook in een hierboven
aangehaalde passage. Neen, wat haar ervan afhield, zich met enige geestdrift met
een der beide partijen te vereenzelvigen, was de stem van haar verstand, haar afkeer
van veralgemeningen en afgetrokken verstelseling. Haar denken was ondogmatisch,
en te levend voor het abstracte. Ook wekte de practijk van den staatkundigen strijd
haar minachting. Zij was een vrouw, die boven de meeste aanzienlijken der uitgaande
wereld en boven de halfintellectuelen van het enge Zwitserse wereldje, den omgang
verkoos met de eenvoudigen, de nederigen, het volk. Ze had de zeer sterke,
aangeboren behoefte aan persoonlijk goeddoen, en een even groot natuurlijk
wantrouwen tegen maatschappij- of wereldhervormingsplannen. Haar diep patricische
natuur kende slechts de individuele menselijke verantwoordelijkheid tegenover
individuele medemensen, maar deze dan ook zeer sterk. Wat tot systeem werd,
wantrouwde ze. Vandaar haar aversie tegen de toenemende politieke bemoeiingen
van mevrouw de Staël en Benjamin Constant. Daartoe zal ook wel hebben bijgedragen
‘dat Belle van Tuyll een echt kind der achttiende eeuw was, die eeuw van het denken,
maar van een denken dat buiten het werkelijke leven omging, en tegelijk de eeuw
der meest volkomen lichtzinnigheid die zich niet kon voorstellen, dat denken tot
handelen moest leiden en evenmin kon vermoeden dat, zo men zelve niet aan de
toepassing zijner denkbeelden dacht, er anderen waren die vroeg of laat deze
toepassing wel degelijk zouden ter hand nemen’37..

Muziek
‘Als ik over muziek spreek...’ zegt Isabella in een hierboven geciteerden brief. Muziek
was een der meest geliefde uitingsmogelijkheden van dezen veelzijdigen geest. Zij
bracht uren aan haar spinet door, zij zong, ze componeerde. Zij liet Zingarelli,
directeur van het conservatorium te Napels en leraar van Bellini, overkomen, die
enige seizoenen te Colombier doorbracht. Deze in zijn tijd vrij bekende musicus
moest haar helpen bij het componeren van de operamuziek op de door haar zelf
geschreven teksten van l'Olympidade, Zadig (naar Voltaire), en Le Cyclope. De
partituren zijn verloren gegaan. Madame de Charrière heeft met heel haar hart aan
de muziek gehangen, die haar in moeilijke tijden troostte. Het is opmerkelijk dat,
terwijl zij
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vrijwel geen enkele van haar litteraire werken onder haar naam publiceerde, zulks
wel het geval was met de drie bundels composities welke zij heeft uitgegeven. Haar
correspondentie van 1791 staat vol over Zadig, opera in drie bedrijven. Wij kunnen
aannemen dat Zingarelli van dit dilettantenwerk de techniek enigszins verzorgd heeft,
maar de man was diep te beklagen en de scènes waren niet van de lucht. Hij
waardeerde haar kleine composities, doch moest haar tenslotte wel noodgedwongen
steunen in haar hobby voor het schrijven van grote operamuziek.
Stellig was goede muziek een hartstocht van haar; stellig speelde ze goed
clavecimbel en zong ze verdienstelijk: al wat ze deed voor haar plezier deed ze
immers met smaak. Bovendien staat het vast dat zij meer tijd heeft besteed aan haar
composities dan aan haar letterkundige werken, en dat Zadig en Le Cyclope haar
meer moeite gekost hebben dan Caliste of de Lettres neuchâteloises. Maar Philippe
Godet verhaalt hoe iemand, die een sonate van mevrouw de Charrière had horen
uitvoeren, tot hem zeide: ‘Ik vrees dat die muziek niet goed is: ik heb haar begrepen’.
Godet voegt hieraan toe: ‘Het is zeer heldere muziek, inderdaad verschrikkelijk
helder, en een zekere sierlijkheid van gang verhindert niet, dat zij kinderlijk is’38..

Denkbeelden over opvoeding
Al deze in vele richtingen tastende activiteit zou wellicht een rustiger en gestadiger
expressie hebben gevonden, indien mevrouw de Charrière aan een kind van eigen
vlees en bloed de zorgen had kunnen wijden, welke ze thans besteedde aan deze
velerlei ondernemingen, aan het verkeer met verwante personen welken zij richting
gaf, of aan het onderwijs en de opvoeding van eenvoudige dorpsmeisjes, in wie zij
iets zag. En wie zal zeggen hoeveel onderdrukte moedergevoelens meespraken in
het sentiment voor Constant, dat haar zo lange jaren beheerst heeft?
Het is een gemeenplaats, te zeggen dat de natuur wreed is; maar welk een waarheid
tevens wanneer men bedenkt, wat Isabella onthouden bleef! Immers zij was een
geboren opvoedster. De Histoire de Cécile, de kleine briefroman die aan Caliste
voorafgaat en waarmee samen het de Lettres écrites de Lausanne vormt, getuigt van
een meesterlijke intuïtie in wat het hoofdbestanddeel van het werkje is: een schets
der wijze, waarop men een dochter van een jaar of zestien zou moeten opvoeden.
Ook Sir
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Walter Finch et son fils William (Genève, 1806) behandelt in romanvorm het
paedagogische probleem; een vader geeft zijn zoon allerlei raad, totdat hij den
volwassen leeftijd heeft bereikt. Hij geeft hem geen leefregels - daaraan gelooft hij
niet - maar een schat van eigen waarnemingen en overdenkingen, welke de zoon
later op de juiste wijze zal waarderen.
Ook ten aanzien van de opvoeding overigens huldigde de schrijfster het scepticisme,
dat haar denken geheel doortrok. In een brief aan mevrouw de Sandoz-Rollin denkt
zij terug aan haar gouvernantes e.d., en verbaast er zich over, ‘hoe weinig de eerste
grond van het karakter zich door de opvoeding, de ervaring laat wijzigen. De vormen
veranderen een weinig, en dat is alles. Geef u geen eindeloze moeite: uw kinderen
zijn ongeveer wat ze zullen zijn’. In een brief aan de Chambrier d'Oleyres schrijft
ze over de buitenlandse architecten, de enige die volgens haar mooie huizen te Genève
hebben gebouwd: ‘Ik zou misschien ophebben met hun wetenschap, als ik niet meende
dat wetenschap nergens goed voor is. Ik zal er anders over spreken als men mij
iemand laat zien, dien zij gelukkig heeft laten leven en rustig sterven’. (14 Januari
1804).

Laatste levensjaren
Rustig sterven! In droefgeestige, teruggetrokken stilte spelen de laatste jaren van
mevrouw de Charrière zich af, ofschoon haar onvermoeide activiteit tot het einde
door duurt. Zeer klein is de kring der intieme vrienden en trouwe gasten geworden;
Henriette L'Hardy, César d'Ivernois, de familie de Chaillet zijn de voornaamste.
Gebroken is ze nog niet. Wanneer ze, in het voorjaar van 1799, bezoek krijgt van
Willem van Tuyll, den oudsten zoon van wijlen haar broeder Vincent, onderwerpt
zij vol ijver haar zo lang verwaarloosde garderobe aan een onderzoek en vult haar
aan. Hij schrijft in zijn dagboek, hoezeer hij opzag tegen de ontmoeting met de
geduchte vrouw, wier gezondheid zo veel te wensen laat, en die de reputatie heeft
van snijdende spotzucht: ‘het hart zonk mij in de schoenen’ (in het Nederlands in
den Fransen tekst). Hij is echter verrukt over de kennismaking. Hij komt aan haar
bed zitten, hij krijgt wat bladzijden uit het manuscript van Finch te lezen. ‘Deze
ochtend’, schrijft hij aan zijn moeder, ‘was te spoedig om. Mijn tante heeft een
buitengewoon amusanten geest. Ze is helemaal niet veeleisend... Ze komt nooit naar
beneden om te eten, maar gebruikt alleen wat
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soep in haar bed... Ze was heel vrolijk en liet me tranen lachen. Ik ken niemand die
beter spreekt, noch zo gemakkelijk... Geen spoor van pedanterie of strengheid. Ze
is heel tevreden over mijn Frans...’
Toch was de grond van dit alles een zwarte zwaarmoedigheid. In een van haar
latere brieven aan Benjamin Constant bekent zij: ‘Het is waar, dat ik helemaal niet
vrolijk ben; maar mijn lot, dat zijn einde nadert, interesseert mij niet erg meer; ik
heb nooit een opzet gehad, nooit heb ik met vurige eerzucht iets nagejaagd. Ik wenste
iets op een gegeven ogenblik, en dan weer iets anders, en telkens wanneer ik dat,
waarvan ik enige ogenblikken genoten had of waarop ik had gehoopt, moest missen,
betreurde ik het en werd bedroefd. Ik heb niet geloofd dat men zelfs zijn lot maakt,
ik heb niet teveel van mijzelf verwacht. Mijn leven noch mijn herinneringen vormen
een eenheid; mijn plannen hadden er geen. Het moet, het kan althans anders zijn met
u; toch had ik dat niet kunnen denken. Wat mij verwondert is, dat ik nog leef, en het
bevreemdt mij ook dat ik hier en daar nog enig leven en beweging in mijn ziel ontdek.
Maar die beweging is niet veel zaaks, want op het ogenblik dat ik het eenvoudigste
wens of vraag, heb ik de overtuiging dat het niet zal gebeuren’. (16 Maart 1802).
Deze brief, zegt Godet39., is de smartelijkste bekentenis van een doelloos en hopeloos
leven, van de ellende ener slechts aan zichzelf overgeleverde ziel.
Drie jaar later, den vijfden Juni 1805, eindigt ze een brief aan denzelfde aldus:
‘Bij de wensen, welke ik voor u koester, is er één vuriger dan de andere: moogt gij
tevreden zijn over uzelf! - Ik ben altijd ontevreden over mij’. Overigens zijn haar
brieven in dezen tijd, gelijk dat vaker geschiedt tegen het einde van een leven, vervuld
van gedachten aan vroeger, gelukkiger dagen en van de gezichten van hen, die
heengingen.
Diep somber moet de stemming in het huis te Colombier in die laatste jaren zijn
geweest. Een van de bijkomende, maar toch niet geringe oorzaken is eerst later
ontdekt, door den burgemeester César d'Ivernois, die over de stemming op het
riddergoed aan Willem van Tuyll, met wien hij bevriend was geraakt, op 6 Juni 1806
zal schrijven: ‘Ik meen u reeds gezegd te hebben, dat droefgeestigheid, en de
humeurigheid die er het treurige gevolg van is, heel het huis van uw tante hadden
vervuld. Ik zie thans dat er een andere reden tot verdriet was: de aanblik van de
wanorde die in de zaken heerste en het vooruitzicht van een onvermijdelijke ruïne
als dat zou doorgaan. Voorlopig bromde
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men op elkaar; ieder zocht op zijn manier er zich overheen te zetten en niemand had
den moed, of misschien voldoende gezag, om over bezuiniging en reorganisatie te
spreken.’ Mevrouw de Charrière, die nooit iets lang had volgehouden en al haar
grillen had gevolgd, was bijna geruïneerd aan het einde van haar leven.
Men mene echter niet dat alleen twist, wrijving en somberheid Isabella's nadagen
gekarakteriseerd hebben. Ook tot de serene rust van een late levenswijsheid had zij
zich opgewerkt. ‘Weet, dat ik mij elken ochtend koninklijk amuseer wanneer ik de
vogels uit de streek zie gaan zitten op de daartoe voor mijn venster aangebrachte
plank, die elken avond met hennepzaad wordt bestrooid. Gisteren echter vonden ze
er geen toen ze bij het dageraden kwamen aanvliegen: men was bang geweest dat
de sneeuw 's nachts alles zou bedekken. Toen begonnen die arme drommeltjes, in
hun hoop teleurgesteld, en die al een gewoonterecht hadden, ongeduldig te tjilpen.
Ik moest ze gauw te ontbijten geven. Vandaag twisten en vechten ze als mensen. De
vogel die door een sterkere wordt verdreven vliegt naar den boom, brengt de takken
in beweging en komt dan terug, bij zijn korten overtocht doet intussen de zon zijn
geveerde buikje glinsteren... Vaarwel liefje. Mijn vogelschelmpjes zijn snoezig.
Dikke heel brutale mussen; andere vogels, elegant, moedig, een rood buikje, een
slank kopje; en dan gekkerdjes, laag op hun poten, levendig, die op muizen lijken.’
(Februari 1798 aan mevrouw de Sandoz).
Reeds eerder vindt men charmante tekenen van haar dierenliefde. Aan den
kamerheer van den koning van Pruisen, die haar een verwend teefje ten geschenke
heeft gegeven, antwoordt ze: ‘Ik ben het nooit met den heer Chaillet eens geweest
op het punt van dieren. Hun geluk is stellig waard, dat men het begeert, en
gemakkelijker te bereiken, dan dat van den mens, een zo vreemd en verwikkeld
wezen, dat men hem vaak veel kwaad doet door hem goed te willen doen’. (Maart
1799). En aan haar vriendin mevrouw de Sandoz-Rollin schrijft zij over het beestje:
‘Soms moet ik lachen om den invloed dien zij op mijn leven heeft. Hele uren lang
doe ik niets, om haar niet te storen. Mensen die mij voor zeer ijdel houden, zouden
verbaasd zijn als ze zagen, hoe ik liever “miss” laat slapen, dan dingen doe die mij
den meesten bijval zouden kunnen bezorgen.’
Het aandoenlijkst breekt deze liefde tot de dieren zich baan in de slotpassage van
een brief, waarvoor wij even naar haar vier-
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entwintigste jaar terug moeten gaan en gericht tot Constant d'Hermenches. Ze zegt
daar dat de verhalen, welke ze vernomen heeft over zijn vroegere
liefdesgeschiedenissen, geen zeer groten indruk op haar gemaakt hebben, en vervolgt
dan: ‘Een veel vluchtiger iets deed mij meer verdriet: mijn oudste tante... herinnerde
zich vier jaar geleden, in den begintijd van onze kennismaking, dat u tien of twaalf
jaar daarvoor een hondje mishandelde waar mevrouw d'Hermenches veel van hield.
Ik heb dat niet vergeten, want ik was er boos om. Van een andere vrouw dan de zijne
houden is minder een misdaad dan een ongeluk; hartstocht opofferen aan plicht is
iets moeilijks; maar het hondje van zijn vrouw niet slaan is zo gemakkelijk! het slaan
is gemeen. In het algemeen gesproken is het gewoonlijk gemener, iemand een klein
dan een groot verdriet te doen.’ (Dec. 1764). Van de beschuldiging overigens, dit
tussen haakjes, wist d'Hermenches zich op aannemelijke gronden vrij te pleiten.
(Brief aan Isabella van Tuyll, Dec. 1764).
Deze en dergelijke details (b.v. ook de liefderijke bijzonderheden en waarnemingen
welke ze in een brief van 21 Juli 1800 aan mevrouw de Sandoz weergeeft betreffende
een armen en vlijtigen volksjongen, dien ze onder haar hoede had genomen en wien
ze lessen liet geven, of die in andere brieven betreffende het meisje Marianne Ustrich,
een ander protegéetje) doen zien hoe levend het hart van mevrouw de Charrière was
gebleven. Zij doen zien hoe deze vrouw van geest vol gevoel was, bijna overgevoelig.
Dit alles hield ook verband met een karaktertrek waarop ik reeds mocht wijzen: haar
zin voor het concrete, haar aristocratisch verantwoordelijkheidsbesef. Dit laatste hing
weer samen met haar weerzin tegen gezwollen phraseologie: het was, alsof zij er een
voorgevoel van had, hoe de negentiende eeuw, met haar verval van het classicisme,
voor een groot deel door dit romantische kenmerk beheerst zou worden, en door haar
critieklozen overvloed van te gemakkelijke, te welsprekende, te vage en te lege
woorden zou ten onder gaan.

Dood
Toen in 1799 Henriette Monachon haar meesteres moest verlaten, was mevrouw de
Charrière genoodzaakt, naar een nieuwe kamenier uit te kijken; zij verzocht Huber,
in Duitsland een zekere Dorothée op te sporen, die vroeger negen jaar bij haar gediend
had. Huber moest haar na onderzoek berichten, dat Dorothée al tien jaar geleden was
gestorven. ‘Dat is dus uit’,
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antwoordt zij. ‘De dood onderbreekt alles, de goede en de slechte pogingen. Hij is
een groot eindiger.’
Ook voor haarzelf zou nu de grote eindiger komen. De Chambrier d'Oleyres tekent
den zevenentwintigsten December 1805 op: ‘Mevrouw de Charrière is hedenochtend
te Colombier gestorven, na een maand te zijn weggekwijnd. Haar laatste tijd is triestig
geweest... Een bijna voortdurende neerslachtigheid, niet meer van die bevliegingen
welke haar vroeger uit haar apathischen toestand haalden; na alles geprobeerd, en
nergens meer zin in te hebben, en geen troost meer vindende in een zeer ontwikkelden,
zeer fijnen geest, waarvan zij geen profijt voor haar geluk heeft weten te trekken.
Zij heeft tot den dag vóór haar dood haar geestelijke helderheid behouden, maar kon
zich moeilijk meer uitdrukken. Ze was vijfenzestig jaar, was op haar dertigste gehuwd,
en had het ongeluk gehad te onafhankelijk te zijn voor haar en andermans geluk.’
De domineesvrouw schrijft aan haar dochter, dat mevrouw de Charrière zonder
veel pijn, maar uiterst zwak, benauwd en onrustig na zes weken ziekte, over welker
aard en gevaarlijkheid men het niet eens kon worden, overleden is. Het blijkt nu, dat
ze sinds haar zestiende jaar een hard gezwel in haar ingewanden heeft gehad, waaraan
zij is gestorven. ‘Haar zwakheid was den laatsten tijd ontzettend’, schrijft de heer de
Charrière in Januari 1806 aan zijn neef van Tuyll; ‘ze gebruikte alleen nog maar een
beetje wijn met water; zij verlangde te sterven.’
Geen gedenkteken, geen steen (zij waren toen verboden), geen inschrift wijzen de
plaats aan waar Isabella van Tuyll haar laatste rustplaats gevonden heeft. Omstreeks
1920 is trouwens het oude, in onbruik geraakte kerkhof van Colombier verkocht, en
de nieuwe eigenaar heeft er een tennisveld van gemaakt... Waar eens het onkruid
woekerde over de groeve van haar, die een van de belangrijkste vrouwen van haar
eeuw is geweest, hebben nu de jeugd en het leven hun rechten genomen.
Wat den heer de Charrière betreft, den eersten tijd na zijn verlies schijnt hij vrijwel
kinds te zijn geworden. Hij legateerde een wijngaard aan mejuffrouw Henriette
L'Hardy, uit dankbaarheid voor de aan zijn vrouw bewezen vriendschap, maar tevens
vroeg hij haar ten huwelijk, hoewel mejuffrouw L'Hardy op het punt stond zich te
verloven en ruim drieëndertig jaar jonger was dan de onbestorven weduwnaar.
Onnodig te zeggen dat hier nooit iets van gekomen is. De heer de Charrière, die later
blijkbaar weer wat meer zichzelf is geworden, is nog geen twee-
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en-een-half jaar na zijn vrouw en ongeveer twee maanden na den dood van mevrouw
Gaullieur-L'Hardy (zij stierf in het kraambed) overleden: in-April 1808, in den leeftijd
van 73 jaar.

Deschriften
Van de geschriften van mevrouw de Charrière kan ik in dit bestek geen volledig
overzicht geven. De bibliographie echter in den tweeden druk van Godet bevat aan
oorspronkelijke uitgaven vijfentwintig nummers, ongerekend de herdrukken en drie
muziekuitgaven. Ook zij is nog onvolledig; de volledige bibliographie is opgenomen
in de eerste editie van zijn boek. Verscheidene titels zijn in den loop van deze Inleiding
trouwens reeds ter sprake gekomen. Slechts bij enkele wil ik nog even stilstaan. Bij
de Lettres neuchâteloises is het curieus te weten, dat het lezen van Sara Burgerhart
de aanleiding is geweest, dat mevrouw de Charrière ze heeft geschreven.
De Observations et Conjectures politiques (Verrières, 1788) werden in 1793, daar
zij, gelijk de meeste geschriften van mevrouw de Charrière, anonym verschenen
waren, door een boekhandelaar te Lausanne in zijn catalogus vermeld onder den
naam van den graaf de Mirabeau. Isabella schrijft aan Constant, die haar dit gemeld
had, dat ze wel ingenomen is met de vergissing, indien althans degeen, die haar
begaan heeft, in plaats van het publiek niet een of andere handige boekhandelaar is,
wien het er slechts om te doen was, aan een anonym geschrift een naam toe te dichten
die gunstig was voor den verkoop. Het boekje werd te Parijs zeer opgemerkt, vooral
om de scherpe aanvallen op de ‘lettres de cachet’. Zij liet er enige maanden later
Lettres d'un Evêque français à la nation op volgen.
De Lettres écrites de Lausanne (Toulouse, 1785) bevatten oorspronkelijk onder
dezen titel uitsluitend de Histoire de Cécile. In 1786 verscheen te Parijs Caliste, ou
Continuation des Lettres écrites de Lausanne, Seconde partie. Reeds in 1785 ging
mevrouw de Charrière rond met het plan, een tweede deel van haar roman te schrijven.
De delen staan overigens vrijwel op zichzelf, de band is vrij los. Cécile is een
onbedorven jong meisje, dat in 1784 in de uitgaande wereld van Lausanne komt,
vergezeld van haar moeder, die zich telkens op even oorspronkelijke als fijngevoelige
wijze ervan rekenschap geeft, hoe zij haar dochter moet opvoeden. Vooral haar
overdenkingen en raadgevingen ten aanzien van de zich uiteraard op dien leeftijd
voordoende aanbidders zijn de moeite waard. Interessant is de
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weergeving van de cosmopolitische wereld van Lausanne in die dagen, met haar
lords en Duitse prinsen, haar philosophen en schrijvers, den abbé Raynal, Sébastien
Mercier, de Necker's en vele anderen. De eigenlijke intrigue is magertjes, gelijk
veelal bij deze schrijfster. Van alle hofmakerij heeft op het jonge meisje die van een
jeugdigen lord, die met een ouder familielid als mentor de wereld rondreist, den
meesten indruk gemaakt. Ongelukkigerwijze kan hij er niet toe besluiten, haar ten
huwelijk te vragen, zodat zij tenslotte vertrekt. Het is merkwaardig, op te merken
hoe een ver doorgedreven neiging tot aarzelen hier aldus, in het negatieve, den gang
van zaken beheerst, evenals in Caliste het geval zal zijn, en evenals later wederom
zal geschieden in Adolphe van Benjamin Constant. De brieven, veelvuldig getuigend
van onzekerheden en inzichten omtrent de vrouwelijke opvoeding, worden door de
moeder van Cécile gericht tot een familielid in Languedoc. De opmerkingen over de
verschillende pretendenten naar de hand van de schone Cécile sprankelen van geest.
De jonge Engelsman zelf dreigt aan het geluk voorbij te zullen gaan: hij is sympathiek,
charmerend, beschaafd, maar zwak en besluiteloos: hij komt niet tot een aanzoek en
denkt er over, naar Engeland terug te keren. Dan begrijpt Cécile, dat haar waardigheid
vergt, zelf te vertrekken; ze gaat met haar moeder eerst naar het platteland, dan naar
Languedoc. Zal zij den vreemdeling, indien hij haar niet terugroept, vergeten? De
geschiedenis eindigt hier, en menigeen heeft haar het verwijt gemaakt, dat de
onzekerheid van het slot weinig bevredigend is. In ieder geval weet men nu, dat de
Engelsman een goede waarschuwing tegen de besluiteloosheid en haar gevolgen:
verdriet en geluksgemis, bij de hand zal hebben, in den persoon van zijn gouverneur,
wiens geschiedenis ons verhaald wordt in Caliste.
Dit is het aanknopingspunt tussen de overigens zo zeer verschillende twee
vertellingen. Deze vorm van compositie is uiterst overwogen en verhult meer
kundigheid dan het oppervlakkig lijkt. De schrijfster schijnt op goed geluk te schrijven,
de ene brief geeft aanleiding tot den andere, maar bij nauwkeuriger toezien vindt
men onder dezen schijn van achteloosheid een precies plan en een bewuste
gedachtenontwikkeling.
Over Caliste kan men zich zelf een oordeel vormen. Het boek had ook kunnen
heten: William, de tragedie der onzekerheid; en zo Caliste naar onzen smaak te mild
over William oordeelt, moeten wij niet vergeten hoeveel onzekerheid mevrouw de
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Charrière zelf in zich had. Ook hier is het kader rondom de vertelling weder
zorgvuldig en met geest getekend; evenzo de plaatselijke zeden, die het verhaal
precies situeren. Godet wijst er terecht op, dat het een vergissing is, in dezen roman
een rehabilitatie te willen zien van een slachtoffer der maatschappelijke
onrechtvaardigheid. Niets staat verder van den geest - en het tijdvak - van mevrouw
de Charrière. Geen opstandigheid wordt verdedigd; integendeel, Caliste buigt voor
de voorschriften der sociale orde, zij aanvaardt de hardheid der publieke mening en
is aandoenlijk door haar stoïsche gelatenheid tegenover een samenleving, die haar
een vergrijp verwijt dat niet het hare is. Ik wees er reeds op dat mevrouw de Staël
schrijft, Caliste tien keren gelezen te hebben. En Godet zegt: ‘De kunst van mevrouw
de Charrière is van een zo fijne hoedanigheid, de vernuftigheid van haar manier gaat
schuil onder zoveel gemakkelijke gracieusheid, de scènes van het locale leven zijn
in hun wezenlijkste trekken met een zo uitdrukkingsrijke soberheid aangeduid, haar
stijl is zo van nature vrij van elke gezwollenheid, van elk effectbejag, dat lezers die
haast hebben den rijkdom van een boek als de Lettres de Lausanne zelfs niet zullen
vermoeden. Er bestaat geen roman, die onbetekenender moet lijken voor wie den
inval krijgt, hem verstrooid door te neuzen’40..
Steeds ontdekt men andere vernuftige gedachten, nog niet bemerkte nuances, in
het werk van mevrouw de Charrière. Meestal heeft het, bij alle luchtigheid van toets
en schijnbare nonchalance, een ernstige geestelijke of morele vraagstelling ten
grondslag; zulks is het geval bij Honorine41., evenals bij den hier besproken roman.
‘Meer dan enige andere vrouw’, aldus mevrouw Huber in een brief over onze
schrijfster, ‘is zij geheel aanwezig in elk van haar geschriften; hartstochtelijk en
redenerend, gewaagd en de deugd eerbiedigend, twijfelmoedig ten opzichte van alle
speculatieve begrippen, maar zeer verzekerd omtrent de plichten van elken
levensstaat... Mevr. de Ch. had er behagen in, zich te vereenzelvigen met de
personnages van haar romans... Zij schreef niet zozeer voor het publiek als voor
zichzelf; in haar bezigheden was het, dat zij werkelijk leefde, het werkelijke leven
was voor haar slechts toevallig, bijna onwerkelijk; haar romans, haar politieke
brochures, haar toneelstukken bevatten dan ook de geschiedenis van haar ziel in het
tijdvak waarin zij ze schreef, met de denkbeelden welke haar in dien tijd
bezighielden... Men begrijpt waarom haar publiek altijd zeer gering is geweest: om
haar te waarderen moest men
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haar kennen of op haar lijken, twee zeer eervolle of kostelijke toestanden, maar die
slechts zelden, hetzij samen hetzij afzonderlijk, zijn voorgekomen... Het was een
hartstocht bij haar, heur werken te vervolmaken, zij luisterde met aandacht naar de
opmerkingen van haar vrienden, ze corrigeerde en herschreef zelfs met verbazenden
ijver... Intussen zag ze zich graag gedrukt en was zeer gesteld op goedkeuring, maar
dat was de behoefte aan een hevige gewaarwording, geen ijdelheid welke zij zocht
te bevredigen. Daar zij zich in al haar werken met de op dat ogenblik in zwang zijnde
denkbeelden bezighield, is een groot gedeelte fragmentarisch gebleven; een ander
maal schijnt het belang ontastbaar te worden, voordat het boek uit is, merkt de lezer
vaak dat de hoofdgedachte niet voldoende was om het kader te vullen, hetwelk de
auteur gekozen heeft; maar mevrouw de Charrière heeft geen bladzijde geschreven,
welke de oorspronkelijkheid en de grote gevoeligheid van haar ziel niet tot uitdrukking
brengt...’
‘Uw romans’, schrijft mejuffrouw Bontems haar, ‘zijn maar weinig roman: geen
avonturen, luidruchtige voorvallen en herhaalde liefdesschilderingen... Gij schrijft
om denkbeelden te uiten die ontstaan in uw gevoeligen, bedachtzamen geest, zo
uiterst verlicht en daarbij toch zo uiterst natuurlijk. Uw kaders zijn slechts
voorwendels; voor de grote meerderheid der schrijvers zijn de kaders alles... Men
kan het betreuren dat gij u, bij een zo opmerkelijk talent, slechts houdt bij vluchtig
geschetste werken: gij schenkt den lezer verwachtingen zonder tal; hij ziet dat hij
alle mogelijke genoegen van u kan verwachten; sterke gedachten, schitterende beelden,
gratie van stijl, alles hebt gij in u, maar gij wilt slechts een ogenblik schrijven, gij
wilt slechts schrijven om uw brein te verlossen van de inzichten van den dag. Als
gij verplicht waart, of liever u ertoe aangelokt gevoelde, een doorwrocht werkstuk
te maken, welks intrigue, welks historie een boeiende belangwekkendheid had, dan
zou, daarvan ben ik overtuigd, niemand zoveel presteren als gij.’
Met hoeveel ernst Isabella oordeelde over het handwerk van het schrijven, ziet
men uit een opmerking in een van haar brieven aan d'Oleyres: ‘In het algemeen kan
men zijn gedachte niet eenvoudig genoeg maken; men kan zich vóór, tijdens en na
het schrijven niet genoeg afvragen: “wat wil ik, wat heb ik willen zeggen?” En: “heb
ik het gezegd?” En: “heb ik alleen dàt gezegd?” Want men moet zozeer meester
worden over zijn uitdrukkingen, dat men alleen zegt hetgeen men wil zeggen.’ (24
Sept.
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1797). En bij haar leven heeft zij de genoegdoening gehad, dat de eigenaardige
mengeling van gratie en kracht welke de charme was van haar talent, een élite van
fijne geesten voor zich gewonnen heeft: juist die lezers, wier bijval voor haar trots
voldoende was, koesterden een discrete en diepe bewondering voor haar. Na haar
dood zou de scherpzinnige Sainte-Beuve de eerste zijn die weder de aandacht op
haar vestigde.
Wèl is de hierboven uit een brief aangehaalde opmerking juist, dat Belle geheel
in haar geschriften aanwezig was. ‘Kan men met die toverkracht, natuurlijkheid,
precieze waarheid schilderen wat men niet ondervonden heeft, wanneer men trouwens
slechts een halve artist is?’42. Uit de Lettres neuchâteloises, Cécile, Caliste en Mistress
Henley kan men haar ganse innerlijke leven aflezen, van dat zij in Zwitserland kwam.
In den roman Trois femmes43. is het, zoals Philippe Godet het uitdrukt, ‘of men haar
hoort spreken, denken en spreken, terwijl ze haar ondervrager, - Benjamin, Huber
of Chaillet, - die plotselinge vergezichten opent op den geheimzinnigen achtergrond
van de ziel. Zij had over alles nagedacht, zij dwong ieder, die haar naderde, na te
denken. Dat is de dienst, dien zij het meest ononderbroken aan haar vrienden heeft
bewezen en aan haar lezers zou bewijzen als die haar overbleven. Haar romans zijn
minder het werk harer verbeelding dan de vrucht van haar zedekundige overdenkingen,
een zoeken van de wijsheid: “Waar is het ware? Waar is het goede? Welke is de
plicht?” Op speelse wijze stelt zij deze essentiële vragen. Dat is de reden waarom
haar boeken nooit af zijn: zij kunnen vervolgen hebben zonder dat er een ontknoping
komt. Want heeft men ooit alles gedacht?’44. ‘Overal komt men er de tegenspraak
van neiging en vooroordeel tegen, van wens en conventie, hart en samenleving, de
fundamentele disharmonie der menselijke wezens, wier gevoelens er niet in slagen
tot elkaar te komen, overal de wrede domheid des levens, versterkt door de wrede
onbewustheid der mensen, beklagenswaardige bewerkers en slachtoffers van hun
eigen ongeluk’45..
Landgenoten hebben het betreurd, dat Belle niet in haar eigen taal heeft geschreven;
zelfs haar tijdgenoten. Van Lelieveld schrijft uit Leiden aan prof. R.M. van Goens:
‘Jammer zoude het zijn indien een zo aanzienlijk vernuft hare vermogens niet
besteedde ten dienste van haar vaderland, Hollandse karakters maalde in een Hollandse
taal’; en: ‘Ach was die juffer zo goed om in 't Duits te schrijven46., welk een eer voor
Holland! welk
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een voordeel indien de burgerman door haar aan het lezen raakte’47.. Men kan het
inderdaad jammer vinden, dat de geschriften van onze landgenote, doordat zij door
oorzaken en omstandigheden buiten haar schuld niet in het Nederlands zijn
geschreven, niet in breder kring de aandacht hier te lande hebben kunnen trekken.
Hier staat tegenover dat het den roep der Nederlandse cultuur ten goede moet zijn
gekomen, dat op deze wijze Isabella van Tuyll Europese vermaardheid heeft kunnen
erlangen.

Samenvattend oordeel
Wij hebben gezien dat Belle van Zuylen, zolang zij in de Republiek woonde, ofschoon
zeer bemind door wie haar goed kenden, met weinig welwillendheid werd beschouwd
door de aanzienlijke kringen waartoe zij behoorde. Zij had den naam van vreemd en
inconsequent te zijn, vol venijnige critiek op haar landgenoten en geringschatting
voor het gebruikelijke. Men nam haar kwalijk dat zij met verschillende mannen
correspondeerde en dat haar scherpe epigrammen van mond tot mond gingen: wie
zich daar heden mee amuseerde, was morgen, wanneer ze hem zelf betroffen, gebelgd.
Wij hebben gezien hoe zij, reeds in de dertig, een huwelijk deed dat iedereen
verbaasde na de schitterende partijen welke zij van de hand had gewezen, een huwelijk
met een man die noch aantrekkelijk noch rijk was. Wij hebben gezien wat er van dit
huwelijk en haar leven in Zwitserland geworden is, eerst door een korte en hevige
passie welke haar verlaten en ontredderd liet, dan door een langdurige en in haar
soort unieke verbintenis met een jongen geestverwant, waarbij zij veel gevonden zal
hebben wat zij als jong meisje in de grotendeels schriftelijke relatie met zijn oom
gezocht had.
En wij zien hoe dit tragische, innerlijk eenzame leven, dat weinig geluk kende,
toch schoon is geweest, omdat het eerlijk en met noodwendigheid voortvloeide uit
den adel van ziel en karakter, welke het tot in kleinigheden beheerst hebben. Alvorens
afscheid te nemen van Isabella van Tuyll, willen wij nog eens uit de woorden van
Philippe Godet, die haar van de latere onderzoekers het beste heeft gekend en
liefgehad, samenlezen welke de eigenschappen waren, die haar lot hebben bestuurd.
‘Haar hoogste eerzucht was, waar te zijn. Deze diepste behoefte aan waarheid, die
het kenteken en de schoonheid van haar ziel was, heeft zij trachten op te wekken bij
allen, die haar na-
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der zijn gekomen; wanneer zij ze in anderen ontmoette, dan gaf haar hart zich dadelijk,
en onherroepelijk. Waar zijn, dat is zichzelf zijn. Zij heeft haar recht verdedigd, in
alle dingen haar hart, haar geweten en haar rede te volgen. Vandaar het conflict dat
van haar eerste jeugd af ontstaat tussen haar en het milieu waarin zij opgroeit. Het
is haar onmogelijk, uit plicht of gewoonte enig traditioneel denkbeeld te eerbiedigen.
Een leer of mening die ze kant en klaar vindt, hebben voor haar geen waarde dan
voor zover zij ze, om zo te zeggen, door nadenken voor haar eigen gebruik heeft
vernieuwd. Maar ze zal dan ook in anderen elk geloof of persoonlijke mening kunnen
respecteren, zelfs het verst afstaande van haar opvattingen. Deze onafhankelijkheid
en deze onkreukbaarheid van geest behoedden haar voor alle klasse- en
geboorte-vooroordelen die rondom haar bloeiden. Het aristocratische gevoel was bij
haar de trots ener vrije ziel, welke vooral jegens zichzelf veeleisend was. Tussen de
mensen zag zij geen ander verschil dan een in zedelijke waarde, welke zij steeds
terugbracht tot den allereersten plicht der oprechtheid. Zij gaf om anderen naar de
mate dat zij zichzelf waren. Streng jegens mensen van de grote wereld die niet gewoon
zijn natuurlijk en waar te wezen, betoonde zij zich voorkomend en uitermate
toegeeflijk voor de nederige lieden, de kleinen, de onontwikkelden, die openhartiger
zijn wat ze zijn.’
‘De oorspronkelijkheid van haar oeuvre zowel als van haar karakter bestaat uit
die onafhankelijkheid van geest welke over elk ding zelfstandig denkt en zich in haar
volheid bevestigt... Zij heeft die soort van zedelijken moed, die regelrecht afgaat op
de kern der dingen, het wezenlijke, en alles verwaarloost wat conventioneel is.’ Haar
stijl, met zijn vasten greep en levendige en duidelijke wendingen, is geen dag
verouderd. Hij laat een indruk van doorzichtigheid, want goed schrijven betekent
voor haar, niets verwards of onduidelijks te laten in de uitdrukking van haar gedachten.
Dit streven schaadt soms zelfs het gemak van haar zin en overlaadt dien met
voorbehouden en verbeteringen die getuigen van de waakzaamheid harer
rechtschapenheid en haar zorg voor de juiste schakering... Al is zij nog zozeer vrouw,
- haar gevoeligheid en nerveusheid zijn hevig, - toch blijft haar rede de baas. Zij let
op haar indrukken, ontleedt en beoordeelt ze. Zij had dit zeldzame voorrecht, dat
vrouwen en mannen voor haar een even vurige vriendschap hebben gekoesterd; dat
ligt aan de verwikkeldheid van haar
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intellectuelen aanleg. Want zij verenigde met fijnheid van begrip, met het subtiele
aanvoelen en de aantrekkelijkheid van haar geslacht, mannelijke en sterke
eigenschappen: het vermogen, zelfs bij mannen zeldzaam, haar redenering te
onttrekken aan de ondoordachte schokken der gevoeligheid, zich los te maken van
het bijzondere geval om tot het algemene beginsel te stijgen, een consequentie te
volgen, met één oogopslag de bestanddelen van een vraagstuk te overzien, er het
kernpunt uit te halen. Daarom riepen vrouwen zo graag haar raad in, zeker, in haar
een gids en steun te vinden.
‘Toch was zij zozeer vrouw als men het maar zijn kan, door de behoefte zich te
geven, toe te wijden. Haar stralende goedheid, ijverig en edelmoedig, heeft de meest
mogelijke gratie en fijnheid; zij voorkomt, zij voorvoelt; zij is actief en onvermoeibaar.
Haar vlijtige pen produceert elk ogenblik romans en toneelstukken met het enkele
doel, hulp te verlenen aan een Duits gezin in behoeftige omstandigheden; zij zal
handig en vasthoudend gunsten zoeken ten bate van andermans meest verdiende
tegenspoeden. Zij is vol medelij zelfs voor hen die zij niet kan lijden. Wie zij lief
heeft kan voor altijd op haar trouw en genegenheid rekenen. Toch wordt zij grillig
en wispelturig genoemd, hetgeen niet geheel onjuist is; want het kost haar moeite de
levendigheid van haar humeur te beheersen...’
Haar ongeneeslijk scepticisme heeft haar het meest doen lijden. Zij was niet dwaas
en gevoelloos genoeg, om haar illusies en geloof in de menselijke dingen te hebben
behouden. ‘Haar leven heeft geen doel gekend, omdat in haar ogen het menselijk
leven geen zin had.’ Haar fatalisme en determinisme waren ingeworteld, maar gingen
sinds haar jeugd gepaard met een stoïsche geestkracht en trotse gelatenheid. Zij
voelde dat zij den gang der wereld niet kon veranderen, en dat het mensenhart door
alle eeuwen hetzelfde is gebleven. Om te geloven aan den vooruitgang, dien droom
der toenmalige wijsgeren, kende zij te goed de eigen zwakheden. Maar actief bleef
zij, overal pogend het persoonlijk leed te verzachten; zij hield van het leven al vond
zij het slecht.
‘Voor zichzelf hoopt ze niets, en beweegt in de leegte, wetend dat het leegte is.
Zij lijdt onder dat hogere, bewuste en beredeneerde verdriet, ontstaan door het gevoel
van het niets dat het leven is, de vergeefsheid van het streven en de algemene
domheid.’ Vandaar de beweeglijkheid en onrustigheid van haar daden; slechts wat
men voor een ander doet, schenkt nog enige
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bevrediging. Het is dwaas bepaalde omstandigheden te betreuren, waar de gehele
‘condition humaine’, het gehele menselijk tekort zo beklagenswaardig is. Ook litterair
succes heeft alleen zin als stimulans voor onze ideeën, maar is overigens weinig
waard. ‘Dit geeft dat onsamenhangende, dat haar leven beheerst, die afwezigheid
van orde en consequentie, welke zij zonder verbazing vaststelde. Ze geeft toe aan
den inval van het ogenblik, zij gehoorzaamt aan de bijna altijd verheven en
edelmoedige opwelling, die haar verlokt; daar geeft zij zich met vuur aan over, met
het diepe genot zich volledig te voelen leven. Zij weet voordat zij gaat schrijven, dat
alle geest en talent ter wereld niets zullen veranderen aan hetgeen bestaat’48..
Zij alleen, uit de wereld der Van Tuyll's, had iets gevoeld van den adem van dien
nieuwen geest, welke de Revolutie zou heten. Maar zij was te scherpzinnig,
ontgoocheld en critisch-wantrouwend om voor dien nieuwen tijd te kiezen. Haar echt
achttiende-eeuwse mentaliteit meende dat logica de beste basis was voor de inrichting
van ons leven. Zeer treffend noemt Geoffrey Scott49. haar ‘een karakter, zo gulzig
om te leven, zo sceptisch tegenover het leven’, en beschrijft daarmee de zelfde,
tragische tweespalt, welke Maurois50. deed schrijven: ‘ze is een voorbeeld van de
grootheid en de zwakheid der menselijke rede’.
Wij voor ons zullen haar boeiende en innemende gestalte het liefst voor ogen
houden, waar ze voor die pijnigende verscheurdheid den troost heeft gevonden der
uiting; in dat kleine, roerende en onvergetelijke verhaal dat Caliste is.
1942
Belle van Zuylen (Madame de Charrière), De Geschiedenis van Caliste. Uit het
Fransch vertaald en ingeleid. Amsterdam, L.J. Veen's Uitgevers-Maatschappij N.V.,
1942.

Eindnoten:
1. Voor deze en vele andere gegevens in deze Inleiding heb ik een dankbaar gebruik gemaakt van
Philippe Godet, Madame de Charrière et ses amis. Godet, hoogleraar te Neuchâtel, heeft aan
deze meesterlijke biographie twintig jaar arbeid besteed. Zij verscheen in 1905 te Genève, en
werd in - door de zorgen van des schrijvers dochter - enigszins verkorten vorm in 1927 te
Lausanne herdrukt. Alle latere publicaties over mevrouw de Charrière zijn eerst mogelijk
geworden door het pionnierswerk van Philippe Godet. Ik zal daarnaar slechts verwijzen waar
ik letterlijk aanhaal.
2. Lettres de Belle de Zuylen (Madame de Charrière) à Constant d'Hermenches 1760-1775,
publiées par Philippe Godet. Paris,Genève, 1909. Brief van 25 Juli 1764 (Lettre 23).
3. O.c. Brief van 27 Juli 1764 (Lettre 25).
4. Les Mariages manqués de Belle de Tuyll (Mme de Charrière). Lettres de Constant d'Hermenches
publiées par la Baronne Constant de Rebecque en collaboration avec Madame Dorette Berthold.
Lausanne, 1940
5. Lettres de Belle de Zuylen, t.a.p.
6. Voorbericht tot de eerste uitgave van Madame de Charrière et ses am is.
7. Les Mariages manquzés, t.a.p.
8. Les Mariages mainqués, t.a.p.
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9. Dezen naam placht Boswell aan Belle te geven naar den titel van een anonym geschriftje van
haar hand uit 1763, dat niet in druk verscheen, en waar al spoedig een Addition au portret de
Zélide aan werd toegevoegd, waarin zij een soort van jeugdzelfportret trachtte te geven.
10. Mr. W.H. de Beaufort, Belle van Zuylen en Constant d'Hermenches. De Gids, LXXIII, 8.
11. Les Mariages manqués, t.a.p.
12. Dit was de naam waarmee d'Hermenches Isabella Agneta Elisabeth van Tuyll altijd aansprak.
13. Lettres de Belle de Zuylen, Avant-propos.
14. Mr. W.H. de Beaufort, De meisjesjaren van mevrouw de Charrière. De Gids, LXXII, 4.
15. Les Mariages manqués, t.a.p.
16. Madame de Charrière et ses amis, t.a.p.
17. Brieven van Belle van Zuylen aan Constant d'Hermenches. Groot-Nederland, December 1933.
18. Lettres de Belle de Zuylen.
19. La Jeunesse de Benjamin Constant. 1767-1794. Paris, 1909. Men zie hierin vooral de
voortreffelijke en subtiele karakterschets van Isabella in Livre III e.v., en in chap. III daarvan
(en verspreid) de uitstekende ontleding van haar betrekkingen met Constant.
20. O.c., t.a.p.
21. Ook Johan van der Woude stelt de relatie in zijn roman Belle van Zuylen (Amsterdam z.j.) als
een werkelijke liaison voor, maar gezien de vrijheid van den romanschrijver, is dat zijn goed
recht. De kwestie blijft echter historisch onzeker en is overigens van geen belang.
22. La Jeunesse de Benjamin Constant, t.a.p.
23. Deze en enkele andere gegevens, in het bijzonder betreffende de relatie tusschen Belle en
Constant, heb ik dankbaar ontleend aan Geoffrey Scott, The Portrait of Zélide. London, 1925.
Ik acht het niet nodig, hiernaar telkens te verwijzen, tenzij bij letterlijk aanhalen van den tekst.
24. The Portrait of Zélide.
25. Ibidem.
26. O.c., t.a.p.
27. Madame de Charrière et ses amis, t.a.p.
28. O.c., t.a.p.
29. André Maurois in zijn Préface tot de Franse vertaling van het boek van Geoffrey Scott door
Philippe Neel: Le Portrait de Zélide. Paris, 1932
30. The Portrait of Zélide, t.a.p.
31. O.c., t.a.p.
32. La Jeunesse de Benjamin Constant.
33. Men kan dit natuurlijk ook voor iets anders houden dan treiteren. ‘Ik prijs het in Benjamin’,
aldus Rudler t.a.p., ‘dat hij sterk en loyaal de rechten der vriendschap heeft gehandhaafd
tegenover de eisen van een afgunstige en heerszuchtige vriendin, wie hij trouwens niets van
zijn genegenheid ontroofde.’
34. La Jeunesse de Benjamin Constant.
35. The portrait of Zélide, t.a.p.
36. Madame de Charrière et ses amis.
37. De meisjesjaren van mevrouw de Charrière.
38. Madame de Charrière et ses amis.
39. O.c., t.a.p.
40. Lettres écrites de Lausanne. Histoire de Cécile; Caliste, par Mme de Charrière. Avec une
Préface de Philippe Godet. Genève, 1907. Préface.
41. L'Abbé de la Tour, ou recueil de nouvelles et autres divers. Leipzig 1798-1799. Tome II.
Honorine d'Userche, nouvelle de l'Abbé de la Tour suivie de trois dialogues. 1798.
42. La jeunesse de Benjamin Constant.
43. L'Abbé de la Tour, ou receuil etc. Tome I: Trois femmes, nouvelle de l'Abbé de la Tour. Paris,
1798.
44. Madame de Charrière et ses amis.
45. La Jeunesse de Benjamin Constant.
46. Bedoeld is: Nederduits.
47. Brieven aan R.M. van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende. Utrecht, 1884. Geciteerd
bij Mr. W.H. de Beaufort, Belle van Zuylen etc.
48. Madame de Charrière et ses amis, passim.
49. The Portrait of Zélide.
50. Préface van Le Portrait de Zélide.
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Nieuw dubbelportret van Benjamin Constant
In het najaar van 1794 maakte Benjamin Constant kennis met Mme de Staël. Bij de
eerste ontmoeting boezemde ze hem niets dan weerzin in: ‘c'est à cracher’. Maar dat
zou spoedig veranderen, en zijn gevoelens voor deze onstuimige vrouw betekenden
het einde van zijn langzamerhand, na lange jaren, toch reeds bezwaarlijk geworden
vriendschap voor de zeven en twintig jaar oudere Isabella A.E. de Charrière-van
Tuyll van Serooskerken van Zuylen. Haar sterke, oorspronkelijke maar critisch
negatieve geest moest het verliezen tegen den nieuwen tijd, tegen de vulgaire maar
gezonde vitaliteit van de zoveel jongere vrouw. De Staël's ambitieusheid vond
weerklank in het door Belle onderdrukte element in Constant's aanleg, strekte
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zich aanstonds, imperialistisch en bemoeiziek, ook over zijn carrière uit en werd
tweepersoons.
De in dit verband niet onbelangrijke vraag, of de ‘amitié amoureuse’ tussen
Benjamin Constant en Belle van Zuylen geheel ‘platonisch’ is gebleven, is uit de
beschikbare bronnen, hoe talrijk ook, nooit kunnen worden vastgesteld. Misschien
zal de eerste integrale uitgave der Journaux Intimes, die thans door Alfred Roulin
wordt voorbereid, hierover opheldering geven. Zeker is, dat Germaine de Staël, de
wilskrachtige dochter van den wilskrachtigen Necker, alle zeilen heeft bijgezet om
den buit binnen te halen. Zij heeft met den uiterlijk zo dynamischen maar in den
grond passieven jongeman niet veel moeite gehad. Zeker is ook, dat zij hem daarmee
heeft losgemaakt van de diepste geestverwantschap en zielsvriendschap die in zijn
leven zijn geweest. Wel zijn Belle en Constant op den duur ‘goede vrienden’ gebleven.
Hoe kan het ook anders; hadden zij elkaar niet vele jaren alles toevertrouwd in lange
brieven, soms zelfs wanneer hij bij haar in Colombier logeerde, in de schaarse
ogenblikken dat hij niet in haar kamer vertoefde, nog twee, drie per dag. Maar het
wezenlijke van hun hechte verbondenheid was nu te niet gedaan, oude genegenheid
sloot critiek niet langer uit en zij zagen elkander met andere ogen.
Een kleine passage in Adolphe getuigt nog van Belle's onvergankelijken invloed
op Constant's leven. Voor het overige heeft men in dit boek een enigszins romantisch
omgedichte psychologische beschrijving te zien van Constant's ‘amoureuze perikelen’
met Mme de Staël. Maar haar identiteit heeft de auteur met zoveel ijver willen
camoufleren, dat hij de vrouwelijke hoofdfiguur in vrijwel elk opzicht tot het
tegenovergestelde heeft gemaakt van wat de realiteit was. Hetgeen natuurlijk het
goed recht is van den romanschrijver.
De soort van geestelijke passie, die Benjamin Constant ketende aan Mme de
Charrière, op andere wijze even tyranniek als haar opvolgster, is dus vervangen door
zijn verbintenis met de vurige Staël. Uit haar aard was deze op ietwat vrouwelijke
mannen aangewezen en zij vond in haar zwakken en uiterst besluitelozen Benjamin
een, niet geheel weerlozen, prooi. Mede speculerend op zijn snel ontvlambaar meelij,
onderwierp en beheerste ze hem met geweld en dreigementen. Vijftien jaar lang
ongeveer heeft ze zich hardnekkig, bot, woest en onweerstaanbaar aan hem
vastgeklampt. Vijftien jaar lang was hun verbond een degraderend en zenuwslopend
opgaan in ruzie's,
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heftige scène's en steeds terugkerende scheldpartijen. Voor ons op een afstand nogal
belachelijk, voor de betrokkenen een hel. Met dit onderscheid, dat Mme de Staël
juist in deze kwelzuchtige emoties nog een zekere onontbeerlijke erotische bevrediging
vond, terwijl Constant naar bevrijding haakte maar zich toch tot zijn eigen woede
en wanhoop uit een zekere zelfkwellende onderworpenheid niet kon losmaken.
‘...lorsque nous avions épuisé nos forces physiques par la dispute, l'intimité succédait
subitement aux plus épouvantables orages.’ Tot de onbegrijpelijke lijdzaamheid van
Constant moeten ook hebben meegewerkt de door hem in dit verband dankbaar
aanvaarde leerstellingen van de te Lausanne gevestigde secte der Piëtisten.
Evenals in Adolphe heeft Benjamin Constant, behalve zichzelf, ook Mme de Staël
uitgebeeld in een eerst enkele maanden geleden gevonden en door de erfgenamen,
die tot nu toe altijd tot schade van de litteratuurwetenschap overdreven terughoudend
waren, ditmaal voor den druk vrijgegeven nagelaten roman. Sober, duidelijk hoewel
gereserveerd, en met die volkomen rake, schaamteloos objectiverende zelfcritiek die
een van zijn grootste charmes is, schetst Constant in Cécile (Paris, Gallimard, 1951)
zijn rampzalige liaison. Cécile is echter tot Germaine de Staël een passender sleutel
dan Ellénore uit Adolphe. In 1807 stelt de auteur haar nog voor als min of meer het
beklagenswaardig slachtoffer van zijn ziekelijk aarzelmoedigen dubbelganger
Adolphe. In den onlangs op het spoor gekomen, vermoedelijk vier jaar lateren roman
blijft Constant dichter bij de waarheid. Hij heeft hem dan ook voltooid noch
gepubliceerd. Hij legt daar den nadruk op de loodzware dwangzucht, waarmede Mme
de Malbée (Staël) hem in haar macht houdt. Een macht, waaraan hij natuurlijk toch
ook wel, door eigen ambivalentie, in liefdehaat is gebonden. Het relaas van dit conflict
is van een pijnlijke, scherp waarnemende en modern aandoende eerlijkheid. De
voornaamste stof van het autobiographisch vrijwel geheel betrouwbare fragment
Cécile is het verhaal, hoe de invloed van die ambivalentie een kleine vijftien jaar
lang zijn vereniging met de vrouw die hij meende lief te hebben, zijn huwelijk met
Cécile de Walterbourg in den weg heeft gestaan. Deze naam staat in den roman voor
dien van gravin Charlotte von Hardenberg, toen nog getrouwd met baron von
Marenholtz, met wie Benjamin Constant, sedert 1788 kamerjonker van den hertog
van Brunswijk, nog tijdens zijn onge-
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lukkig en kortstondig huwelijk met Wilhelmina von Cramm, hofdame van de hertogin,
had kennis gemaakt.
De onvoltooide Cécile eindigt in 1807, zonder oplossing. Ondanks voortdurend
herhaalde trouwbeloften en liefdesbetuigingen had Constant Charlotte, toen hij in
1804, dank zij allerlei voorwendsels tegenover de achterdochtige Staël, haar voor
het eerst weder te Parijs ontmoette, in elf en een halfjaar niet weergezien. Dat
Charlotte, die van de oorzaak hiervan volkomen op de hoogte was, harerzijds in haar
gevoelens niet heeft gewankeld, mag zeldzaam heten. Het was een typisch romantische
trek in Benjamin Constant, dat hij een weerzin had tegen de werkelijkheid, haar
trachtte te ontvluchten en haar niet aan kon. Zijn vooropgezette gemoedsbewegingen
belemmerden een aanpassing aan de reële gebeurtenissen en situaties. Telkens
wanneer hij, door zijn onbetrouwbare houding, dreigde voorgoed Charlotte te
verliezen, vlamde zijn liefde vurig op, geraakte hij in een wanhopige stemming en
bewoog hemel en aarde om haar te behouden en terug te winnen. Zodra hij zich
echter haar bezit verzekerd zag en zij vol vertrouwen en overgave en ten koste van
grote offers ergens op zijn toegezegde komst wachtte, deinsde hij voor een ontmoeting
terug, zag zijn gevoel voor haar wegebben en liet haar in den steek. Hij had den
bekenden hang van de romantiek naar ‘dat wat ge niet hebt; daar waar ge niet zijt’.
Na ongeveer vijftien jaar is Constant toch met Charlotte getrouwd. Het huwelijk, na
het eerste jaar, was ongelukkig.
Zo sluit zich de ring: na aanleiding te zijn geweest van de afbraak van de
vriendschap met Belle heeft de fatale binding van Constant aan Mme de Staël ook
het zich vormen van nieuwe banden, het opbouwen van een nieuw leven verijdeld.
Toen te langen leste, na de breuk met Mme de Staël, het huwelijk met gravin von
Hardenberg toch nog tot stand kwam, was het te laat. Door al het gebeurde waren
de mogelijkheden voor een gewone liefdesverhouding reeds tot in de wortels
bedorven.
Wat de feitelijkheden van het verhaal betreft, klopt Cécile, op geringe wijzigingen
in de dateringen na, met wat ons uit Le Cahier Rouge en de onvolledige editie der
Journaux Intimes van de historische toedracht bekend was. Misschien is het dus
consideratie met de nog levende hoofdfiguren geweest, misschien ook alleen maar
zijn bekende grillige ongedurigheid en nukkige wispelturigheid, waardoor Benjamin
Constant dezen kleinen roman nooit heeft voltooid en uitgegeven. Het eerst thans
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aan het licht gekomen manuscript heeft wel zeer ‘sua fata’, zijn eigen lotgevallen
gehad. Een onstabieler, zwervender leven dan van Constant is moeilijk denkbaar.
Zijn vele verplaatsingen maakten, dat hij overal kisten met verschillende stukken,
manuscripten, documenten achterliet wanneer hij weer naar een andere bestemming
vertrok. Zo, met zijn bekende achteloosheid (hij hechtte niet veel waarde aan zijn
litterair werk) heeft hij waarschijnlijk ook de onvoltooide Cécile in een van die kisten
achtergelaten zonder er verder meer veel aan te denken. In 1813 liet hij op deze wijze
een kist achter bij een relatie te Göttingen, in 1816 bij een bankier te Brussel, wiens
naam hij later vergeten was. Eerst in 1831, nadat hij het overlijden van Benjamin
Constant had vernomen, stuurde deze bankier de kist aan diens weduwe. De kist uit
Göttingen liet Constant zich in 1726 naar een nicht in Lausanne zenden, maar daar
hij zelf inmiddels weer naar elders was vertrokken heeft hij deze bij zijn leven niet
meer terug ontvangen. Of het deze kist was welke ook het handschrift van Cécile
heeft behelsd is onzeker. Het was bekend geworden dat deze roman zich in de
nalatenschap moest bevinden en allerlei dwaze en onjuiste geruchten erover zijn in
de litteratuurgeschiedenis der 19de eeuw doorgedrongen. Als gezegd, de erfgenamen
van Constant zijn nooit erg scheutig geweest met het vrijgeven van papieren uit zijn
nalatenschap en toonden daarmede gering begrip voor de betekenis van letterkundige
kunstwerken. De verminkte staat, waarin wij de Journaux Intimes bezitten, spreekt
in dit opzicht de boekdelen die ons onthouden zijn. Gelukkig heeft de tegenwoordige
eigenaar, Rodolphe de Constant-Rebecque, die het m.s. van Cécile heeft
teruggevonden, dit met andere belangrijke papieren uit de nalatenschap geschonken
aan de Bibliotheek van Lausanne en, wat zwaarder weegt, de publicatie toegestaan.
Deze is nu onlangs tot stand gekomen door de goede zorgen van Alfred Roulin. Wij
danken daaraan de kennismaking met een van de bewonderenswaardigste geschriften
van de Franse litteratuur der vorige eeuw.
Litterairhistorisch heeft, na ruim een eeuw van zoeken en gissen, het opduiken
van Cécile, dit dubbelportret van Benjamin Constant en Mme de Staël, nauwelijks
onbekende gegevens en geen nieuwe aspecten toegevoegd aan ons beeld van deze
beiden. De publicatie moet echter als vrucht ener ontdekking worden beschouwd die
voor de letterkunde van grote betekenis is. In de eerste plaats om de treffende
schoonheid van dezen ro-
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man, een staal van proza dat al de kenmerken van Constant's genialiteit draagt. Het
werk is zo superieur als men het tegenwoordig maar bij hoge uitzondering tegenkomt.
Het is tevens zo onverouderd en in zijn wezenstrekken zo ‘modern’ dat het, door
niet-Constant-kenners, als men het voor hedendaags werk zou laten doorgaan nooit
onderkend zou worden als honderdveertig jaar oud. En verder is er de niet te
onderschatten geschiedletterkundige waarde van deze verrassende verschijning.
Immers, al moge ze niet bepaald een nieuw licht op den auteur en diens leven werpen,
ze heeft toch vele trekken en contouren daarvan verscherpt, verhelderd en
verlevendigd.
1952

Hongaars natuurtalent
Sommige gevoelens schijnen den mens wel voor eeuwig ingeschapen. Al de jaren,
al de geslachten, met hun onafgebroken wisseling en onrust in het Niets verloren
gegaan gelijkeen stroom zich in zee stort, hebben er sporen van achtergelaten. Even
vast en onwankelbaar als het geweld der elementaire natuurkrachten of de wetmatige
terugkeer der seizoenen, bleef die aloude trek, altijd weer nieuw, in ons hart bewaard.
Zolang de menselijke sterveling op aarde was, is of zijn zal, wordt aldus zijn
bestaan beheerst door de grote, eenvoudige en onweerstaanbare machten van Droom,
Liefde en Dood. Zij zullen vorm geven aan zijn ziel en lichaam, zij zullen hem doen
lachen, schreien, zingen, vloeken, juichen, klagen, bidden... Eerst door deze
sentimenten - bekend maar nooit doorgrond: een onweer, een wonder - zal hij het
diepste ervaren, zich bewust worden, te leven.
Dichter is niet ieder, die aan zulke gevoelens uiting geeft; want dat doet, op zijn
manier, elk mens wel eens, hetzij jong of oud, de rijpste en de meest wijze even goed
als de oppervlakkigste, lichtzinnigste. Maar diegene is dichter, die deze emoties
zodanig tot uitdrukking vermag te brengen, dat zij als het ware een nieuw accent
verkrijgen. Hij is het, die ze zo oprecht overgegeven, zo intens aandachtig, zo volledig
en onvervalst heeft beleefd, dat ze in een ongekenden glans kwamen te staan; in een
blijvender spheer, met algemener achtergrond, dan van ons persoonlijk lot alleen.
Dichter is, wie zo zielvol, zo treffend en bezwerend en indringend weet te spreken
van wat zijn hart be-
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weegt, dat hij zijn gewaarwordingen, maar verdiept, maar verhevigd, maar zuiverder,
op een ander overbrengt als een onvergetelijke onthulling van diens eigen innerlijk.
Dichter is hij, ten slotte, wiens adem, wiens stem aan onze vergankelijke gevoelens
een toon en gang geeft, waarin we plotseling iets onvergankelijks horen. Dan
herkennen we, door de tijden en volken en generaties heen, hun duurzame geldigheid.
Dan ontdekken we, aan hun menselijke broosheid, de eeuwigheid.
De poëzie van Giza Ritschl heeft door haar kinderlijke directheid en door haar
onloochenbare echtheid, die ontdaan is van allen opsmuk, een geheel eigen en
aanstonds herkenbaren toon. Een argelozer dichterschap dan het hare is ondenkbaar.
De naïefheid van haar wendingen, de uiterst simpele uitdrukking waarin zij haar
vorm vindt, de als in oude, bontgekleuide volksliedjes zo natuurlijke inventie en
eenvoud van haar woordkeus, zijn wellicht mede toe te schrijven aan de
omstandigheid, dat zij, Hongaarse van geboorte, eerst tegen haar dertigste jaar - nog
voor het begin dezer eeuw - naar Nederland kwam. Want doordat zij de talen waarin
haar liederen zijn gedicht, onze taal en het Duits, eerst heeft moeten leren, zijn ook
de soberste en gewoonste schakeringen daaruit fris gebleven voor haar
onbevangenheid: iets altijd weer nieuws, en dat niet afsleet. Dit moet ertoe hebben
bijgedragen, dat, van den aanvang af, zo verschillende figuren als Van Eeden, Borel,
Verwey en Kloos warme genegenheid en belangstelling voor haar fel, levendig werk
hebben getoond.
Aldus heeft Giza Ritschl, naast de eerste Nederlandse dichteressen van haar tijd,
de poëzie van ons taalgebied helpen verrijken. Het werk vergt van den lezer niets
anders dan dat, waarvan het zelf in zo hoge mate getuigt: een volledige en schier
uitbundige overgave. Debuterend in 1901, heeft zij een vijftal bundels het licht doen
zien, den laatsten in 1914. In 1939 heeft een der beste romantische dichters ener
nieuwe generatie, Hendrik de Vries, een voortreffelijk ingeleide en saamgelezen
Keur uit liefdeverzen van Giza Ritschl bezorgd, ter ere van de toen zeventigjarige
dichteres.
Van het vele, dat daarna nog is ontstaan, geeft de thans verschijnende bundel een
in overleg met de dichteres getroffen keuze, waarin geen chronologische orde gevolgd
is, maar een indeling volgens het wezen der gedichten. Het was haar innigste wens,
de publicatie van haar laatste verzen, welke zij zelf de bekroning van haar leven
genoemd heeft, nog mee te maken. Dit
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heeft niet mogen zijn: de uit de oorlogsomstandigheden voortgekomen vertraging
heeft zulks helaas onmogelijk gemaakt. Den 26en April 1942 is Giza Ritschl te
's-Gravenhage op 72jarigen leeftijd overleden; haar gedachten waren, gelijk de laatste
jaren voortdurend, vervuld van dit, haar dierbaarste boek. Nu het niet de troost van
haar ouderdom is kunnen worden, zal het althans een onverwelkbare lauwerkrans
op haar graf zijn.
Giza Ritschl, Zangen van Droom, Liefde en Dood. Den Helder, N.V. Uitgeverij vh
C. de Boer Jr, 1942

In LX aetatem H.W.J.M. Keuls
Echte poëzie heeft geldigheid voor gisteren, vandaag en morgen. Zij stoelt in den
eigen tijd, waaruit zij zich voedt als de plant uit haar wortelsappen, maar gaat tevens
dit tijdelijke te buiten en te boven.
Overziet men het dichterlijk oeuvre van Keuls, dan vindt men daarin ook enige
‘tijdgedichten’, gelijk men die b.v. ook vindt in van den tijd zo afkerige dichters als
J.C. Bloem en A. Roland Holst. Ook bij Keuls blijven zij grote uitzondering. Maar
het is een dwaling, te menen, dat de verzen van Keuls in mindere mate hedendaags
zouden zijn dan poëzie die meer regelrecht, in de uiterlijke kenmerken harer
verschijningsvormen of in de onmiddellijke aanleiding tot haar ontstaan, dat
tijdselement in zich draagt. De prosodie van Keuls moge in haar gestaltelijkheid zich
bij de dichterlijke overlevering onzer postmediaevale beschaving aansluiten - dit
werk is de uiting van een rijk persoonlijk, eigen leven van thans. Het spreekt een
gevoel uit, in onsterflijke, donkere diepten geboren en traag, traag naar het daglicht
doorgedrongen, waar het zich volgedronken heeft, in smartelijk genot, met den
deerlijken alsem van het vergankelijke nu en hier. En zo, uit ziel en wereld, uit
eeuwigheid en tijd gemengd, vindt dat gevoel den trillend gespannen, vurig
doorleefden, en dan weer met voltooide, peinzende aandacht geladen toon, dien wij
ook weer juist in de bewogenheid van vandaag herkennen en ervaren als de
aangrijpende stem der dichtkunst. Die toon is het, welke altijd weder de dichterlijke
traditie nieuw bezielt.
Deze poëzie is ganselijk doortrokken en verzadigd van de edelste classiciteit.
Gebonden in de beslotenste vormen, strenge
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grenzen voor de vertolking harer rijpe, wijde harmonie kiezend, stroomt en vloeit
zij niettemin, opgeweld uit den nood die het hart van een mens van heden aandrijft,
meer dan menige uiting van opzichtig modernisme. En zij wordt, in de onfeilbaarheid
van haar greep op het alleen-juiste, het treffendste woord, in haar kunstig verwikkelde,
als het ware ineengewonden en dan verrassend tot de bevredigende ontknoping
geleide zinswendingen, in heel haar meesterschap over de taal en het vers, tevens
bewogen en gedragen door dat onvergankelijk blijvende, dat aan de spheer der
schoonheid eigen is en van geen tijd of plaats meer weet.
H.W.J.M. Keuls behoort naar mijn mening tot de beste vier of vijf Nederlandse
dichters van zijn generatie en zijn tijd. Zijn schone en voorname verzen getuigen er
van, hoe zelfs in een dieptepunt der beschaving gelijk wij thans doormaken, de geest
levend blijft en, ook in een periode van ondergang, onoverwonnen en onbedwingbaar:
Een harteklop slaat dag en nacht voorbij,
Een lach bevrijdt van eeuwen slavernij,
Een vonk verrukking in ontwakende oogen
Voert over God en wereld heerschappij.

Mei 1943
H.W.J.M. Keuls, Doortocht, 1883-1943. Amsterdam, Vijfpondenreeks 1943.

Wij zijn klein geworden
Het is toch niet aan te nemen, dat er zoveel minder talenten zijn dan vroeger. Hoe
komt het dan, dat er in de wereld van de journalistieke schrijvers geen mensen meer
zijn, die waarlijk uitblinken? Geen figuren van grote gestalte, zoals De Koo was, of
de unieke P.L. Tak, of Frans Coenen? Zou het kunnen zijn, dat de talenten er nog
wel zijn, maar dat in dit vak nu eenmaal een combinatie van talent en karakter word
vereist, die men bezwaarlijk meer vindt, karakter dan vooral gedacht in den zin van
persoonlijkheid? Of zou de oorzaak hierin zijn gelegen, dat het publiek zozeer
vergroofd, verstompt en vervlakt is, vergeleken met dat van den aanvang dezer eeuw,
dat de grote journalistieke figuren geen gehoor meer zouden hebben en niet meer
opgemerkt worden? Ik maak mij sterk, dat wanneer fragmenten
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van het edelste proza der 19e eeuw, zeg stukken uit Potgieter, uit Bakhuizen, uit
Jacob Geel of Busken Huet, op een actueel onderwerp toegepast onder pseudonym
in de meest gelezen dagbladen van heden zouden worden afgedrukt, of zelfs
weekbladen, geen sterveling daar meer aandacht of bewondering voor zou hebben,
dan voor de grove, pretentieuze en gestolen grollen van een Ome Nelis of voor de
slecht gestelde, goed betaalde en stuntelige demagogie van een voor zijn doctoraal
gesjeesd jongmaatje.
Neen, de tijden dat de geest aandacht en prestige wekte zijn voorbij. En hiermede
is het verval van de journalistiek volledig verklaard. Als een onderdeel daarvan is
mede opgehelderd, waarom er voor de letterkunde geen gezaghebbende critiek meer
bestaat. Een geestelijke spheer, een gelijkgezind milieu is nodig, om deze op levende
warmte te houden. Waar is echter het blad in groten stijl, geleid door markante figuren,
dat voor een eminente critiek zulk een omgeving schept? En daarmee een publiek,
gewend en getraind om die dan te volgen en te doen weerklinken? Geen dagblad,
geen weekblad, geen maandblad, dat meer die vaste critische lijn heeft, die vol
vertrouwen aanvaard en gevolgd wordt door duizenden lezers. Geen grote gestalte
meer in de critiek, combinatie van persoonlijkheid en talent, die, hoezeer bijwijlen
menselijkerwijze falend in een incidenteel oordeel, in algemene trekken op grond
van kennis en kunde, van wijsheid en geest en onwankelbare waarheidsliefde en
integriteit, het gezag bezit dat zij verdient. Wel tientallen niet onbegaafde
stukjes-schrijvers zonder gezag bij een vast publiek en zonder eigen nieuwen en
vooral persoonlijken inbreng in onze litteratuurcritiek.
Wij zijn klein geworden...
1947

De hoofdige boer1.
Een ieder kent uit zijn schooljaren het gedicht van Staring, waarin hij verhaalt hoe,
nadat een brug naast een doorwaadbare plaats bij het dorpje Almen was gelegd om
de kerkgangers te gerieven, één boer uit koppigheid en met onbezweken trouw aan
zijn voorouders weigerde, er over te gaan, maar steeds gekaplaarsd de ongezonde
en ongerieflijke doorwaadplaats bleef gebruiken. Dat was dan dom van dien boer,
maar ik voor mij
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heb nooit begrepen, waarom altijd met een zekere geringschatting over een ‘laudator
temporis acti’ wordt gesproken, ook wanneer deze gelijk heeft en volkomen terecht
den euvelen moed toont, iets uit het verleden te prijzen tegenover het heden, op
gevaar af gesteenigd te worden door een even zelfingenomen als ononderlegden
mode-vernieuwer.
De nieuwe spelling is thans een uitgemaakte zaak: ‘res judicata’. Tenminste voor
zoover op het oogenblik te overzien valt, want met het wisselen der regeeringen is
in definitief geloofde besluiten op dit terrein reeds zoo vaak verandering gekomen,
dat nu voor de toekomst alles mogelijk lijkt. Als lid van het bestuur der Vereeniging
van Letterkundigen maar evenzeer persoonlijk heb ik, reeds sedert de eerste pogingen
van den heer Marchant op dit gebied, steeds weer opnieuw meegewerkt aan de
protesten, die daartegen zijn ondernomen.
Toch, men mag het betreuren of niet dat het dan nu toch eindelijk zoover is
gekomen, men kan niet blind zijn voor het voordeel, dat althans de volkomen
chaotische anarchie op spellingsgebied hierdoor vermoedelijk zal verminderen en
wellicht, tenzij wederom een toekomstige regeering van nieuwe inzichten ten dezen
zal blijk geven, ten slotte verdwijnen.
Het heeft dan ook geen zin na te pleiten en ik gevoel geen behoefte aan propaganda
tegen de nieuwe spelling nu mijn medestanders en ik het verloren hebben. Wij waren
slechts enkelen, die buiten de vereenigingen ad hoc en de organen op dit terrein om,
op eigen hand van tijd tot tijd een nutteloos protest lieten hooren tegen de
taalverarming die ons land bedreigde. Een protest ook laatstelijk nog toen ten dezen
een officieele commissie was benoemd waar van Vlaamsche zijde althans schrijvers
in zitting hadden, maar waarin van Nederlandsche zijde de litteratuur niet was
vertegenwoordigd! Maar moedeloos en strijdensmoede hebben wij tenslotte ons bij
het onvermijdelijke neergelegd, gelijk bij zooveel bedroevends in dezen tijd. En dat
zelfs Donkersloot, die toch eigenlijk een aanhanger van de nieuwe spelling is, in de
Eerste Kamer de buigings-n voor de daar uitgaande stukken door zijn initiatief heeft
weten te behouden, wijst er toch wel op, dat men zich ook bij de overwinnaars zelf
niet zoo prettig en engelrein gevoelt.
Wat ik hier dan ook zeg is niet om anderen tot iets te bewegen, maar zuiver pro
domo. Dat mag òòk wel eens, want ik heb het gevoel dat ik er toch tegenover den
lezer iets als een verantwoording van heb af te leggen, waarom ik deze Kronieken2.
in de
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oude spelling blijf schrijven. En laat mij daar eerst aan toevoegen, dat ik hierin niet
alleen sta, maar dat een aantal Nederlandsche en Vlaamsche auteurs daaraan ook in
de toekomst blijft vasthouden, niet alleen wat de ‘n’ als buigingsuitgang betreft, maar
ook ten aanzien van de ‘sch’ en van de ‘ee en “oo”’ in open lettergrepen.
Misschien zullen wij nu gelden voor zonderlingen, oude sokken, de laatsten der
Mohikanen. De jeugd is door de eeuwige wisselingen in het spellingsonderwijs allang
te zeer bedorven om ten aanzien van deze materie een eigen gezichtspunt te vinden
of te zoeken en heeft alleen maar onzekerheid en redeloosheid kunnen opdoen in
spellingszaken. Maar toch geloof ik niet, dat men ons zoo zal beschouwen, ervan
afgezien dat het mij persoonlijk ook niets zou kunnen schelen. De zorgen hieromtrent
mogen voorbehouden blijven aan hen, die voortdurend met een oog naar publieken
bijval hun publiciteit soigneeren. Het zijn steeds diegenen geweest, die aanhoudend
gepreoccupeerd werden door den angst, in de oogen der lezers te verouderen en te
weinig ‘dernier cri’ te zijn, welke het snelst bleken te verouderen.
Een onaangename consequentie der nieuwe regeling zou kunnen zijn, dat in
bloemlezingen, bij ons leven, of herdrukken na onzen dood verschenen, tegen onzen
uitdrukkelijken wil in, de spelling werd gewijzigd. Maar ik meen, dat de auteurswet
hiertegen waakt, indien althans toezicht wordt gehouden op de toepassing daarvan,
iets, waaraan het nog wel eens hapert. Een nadeel voor de uitgevers kan, naar mijn
overtuiging, ons handhaven van de oude spelling niet opleveren. Het groote publiek
en eerst recht het meer litteraire publiek staat tegenover de spellingskwestie vrij
onverschillig. Wat de laatste groep betreft, voor zoover zij belangstelde in geschriften
uit de 17de of 18de eeuw heeft ze er nooit eenig bezwaar in gezien, dat deze anders
waren gespeld. Integendeel, ik heb wel eens de ontstemming geconstateerd van lezers
van de overigens zoo voortreffelijke Vondel-uitgave van Verwey omdat de verzen
in de nieuwe spelling waren overgebracht.
Pro domo dan ten slotte dus de opmerking, dat ik liever Hoofdige Boer blijf dan
toe te stemmen in het schrijven van confectie-Nederlandsch. Conservatief? Niemand
zal het invallen mij in het algemeen tot de reactionnairen te rekenen! Ik ken waarlijk
ook wel de argumenten van de nieuwe spellers en ik zou onmiddellijk bereid zijn
geweest, mijn luiheid overwinnend, volgens hun regels te gaan meespel(l)en (hoe
ellendig onduidelijk en ver-
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warrend door het supprimeeren van de letterverdubbeling van heldere beklemtoonde
vocalen het woordbeeld ook zou worden), indien inderdaad, gelijk zij beweren, alleen
dat gezichtsbeeld van het geschreven woord ging veranderen en niet ook de taal zelf
werd aangetast. Maar het (facultatief) opheffen van ‘der’, van ‘haar’ bij een vrouwelijk
substantief, van den buigings-uitgang, in poëzie vaak zoo onontbeerlijk en die het
zichtbaar onderscheid tusschen mannelijk subject en object wegneemt, betreft
geenszins meer de spelling, maar de taal. Ik zeg niet, dat altijd en overal deze vormen
gehandhaafd moeten blijven, en dat een te groote klove tusschen spreektaal en
schrijftaal niet ongewenscht is. Maar alleen de auteur kan beoordelen wanneer en
waar hij die vormen wil handhaven. Dat is zijn vrijheid en zijn recht.
Hij is de drager van de beschaving en van de cultuur van zijn volk; hij is er de
vernieuwer van en niet de menschen van de leerboekjes. De dichters en de schrijvers
maken de taal. Laten de schoolmeesters er met hun vingers afblijven. Die komen pas
later. Om ònze taal te leeren aan het komend geslacht.
1947

Eindnoten:
1. Dit stuk is in de oorspronkelijke spelling blijven staan.
2. Bedoeld zijn de Kronieken, verschenen in het weekblad De Stem van Nederland.

Rede gehouden ter terdenking van P.C. Hooft op 21 mei 1947 in het
Rijksmuseum te Amsterdam
Wij zijn hier bijeengekomen om den dag te gedenken, waarop vandaag 300 jaren
geleden Pieter Corneliszoon Hooft is gestorven. Aan zijn nagedachtenis wordt door
het gehele land hulde gebracht; Amsterdam heeft in het bijzonder reden, om hem te
herdenken. Hij is op den Nieuwendijk geboren als zoon van den burgemeester dezer
stad. Hij heeft gewoond op de Keizersgracht en een week nadat hij in Den Haag was
gestorven is hij in de Nieuwe Kerk aan den Dam ter aarde besteld.
De waarde van de herdenking van Hooft zal eerst op den duur vastgesteld kunnen
worden naar de mate waarin zij een meer blijvende belangstelling voor hem heeft
doen ontstaan. De betekenis van een kunstenaar is niet altijd af te lezen van de
erkenning die hem door zijn volk ten deel valt. De kwaliteit van
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de liefde voor de litteratuur, zoals die in het algemeen in de moderne tijden zich in
ons land heeft ontwikkeld, is bij brede lagen van de bevolking niet zeer hecht. Dit
is natuurlijk nog sterker het geval, wanneer zich daarbij de moeilijkheden van de taal
uit de eerste helft van de 17de eeuw voordoen. Maar ook in zijn eigen tijd was P.C.
Hooft een man, wiens werk, al werd hij toen groter dan Vondel geacht1., door zijn
verfijndheid niet tot een grote massa kon spreken. Het succes van Warenar, waarin
de volkstaal en de volkstoon klinken, was een uitzondering: deze comedie naar
Plautus werd juist geschreven om voor de Academie de kosten op te brengen van
het treurspel Baeto.
Hoe was de toestand van het volk waartoe Hooft zich richtte? Zijn geboortejaar
was ook dat van de afzwering van Philips. Zijn jongelingsjaren vielen in een tijd van
staatkundige eenheid, maar die nog zwak was, en van een fantastisch snel opbloeiende
welvaart van zijn vaderstad. De eerste phase van den vrijheidsstrijd was afgesloten.
Ze liet als erfenis onrust en rechtsonzekerheid, zij het in mindere mate na de wisseling
der eeuw dan toen de omwenteling tegen het vreemde, maar wettige gezag op volle
sterkte was. Het was een tijd van gemoedsverwarring, politieke en religieuze twisten,
van een nieuwen gewetensdwang en excessieven geloofshaat, al bleef het volk in
wezen nuchter en geneigd tot individuele vrijheid.
Dit alles heeft misschien bijgedragen tot den onwillekeurigen en gewilden afstand
tussen Hooft en zijn tijdgenoten. Laten wij het erkennen: ondanks enkele heerlijk
eenvoudige liedjes was hij een moeilijk en intellectualistisch auteur. Barlaeus schrijft
hem na de ontvangst van een gedicht: ‘Uwe veirsen, vermaarde Heer, heb ik eenige
maalen doorleezen. Want met eens te leezen kon ik al den verborgen zin en deszelfs
schrandre slaagen niet begrypen’2.. Geeraardt Brandt zegt in zijn levensbeschrijving
van Hooft: ‘'T is wel waar dat zommigen in 't eerste eenigen weêrsmaak vonden in
zyne zuivere Duitschheit en beknoptheit; maar een weinig oeffenings in 't leezen, en
't naaspeuren van zyne taalschikkinge, maakte zynen styl in 't kort smaakelyk voor
kiesche ooren.’3. Het is duidelijk, dat men in de taal van Hooft den man beluisterde
van den nieuwen tijd, van het volk gescheiden door de klove die de Renaissance in
het leven der moderne volken heeft doen ontstaan.4.
Deze distantie heeft tot in de 19de eeuw doorgewerkt. De Hooftuitgave van
Leendertz, in 1861 aangekondigd, in 1871 begon-
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nen, had nog geen 200 intekenaren en het duurde wel 25 jaar eer zij wat ruimere
belangstelling trok5..
Slechts zelden, zoals in Warenar of in het aardige liedje ‘Als Jan Sybrech sou
belesen’, slaat hij den volkstoon aan. Maar er is nog een andere aanwijzing voor
Hooft's verstandelijken aard, en dat is zijn gereserveerdheid. Over zijn naaste
bloedverwanten vindt men in zijn lyrische poëzie geen woord. Geen woord over zijn
moeder, geen woord over zijn vereerden en voortreffelijken vader, al zwijgt hij b.v.
niet bij den dood van Heemskerck, Sweelinck en Hendrik de Keyser, die niet eens
tot zijn naaste vrienden behoorden6.. Hij zelf zegt, dat hij schuw is om zijn gevoelen
te pronk te stellen7., en luttel onderhaevigh aan heftige ontroerenissen8..
Toch was zijn gevoel daarom niet oppervlakkig. Na den dood van zijn eerste
vrouw, Christina van Erp, schrijft hij aan Tesselschade: ‘Die noit anders dan spelden
en spijkers opzocht, om, 't geen hy beminde, naghelvast in zijn herte te maeken, hoe
kan 't hem daer af gescheurt worden, zonder ongeneeslijke reeten te laeten?’ ‘Ick en
zoek de rouw niet, maer zy weet my te vinden. Dujsendt en dujsendt dingen daeghs
haelen mijn schaede op, en meeten ze ten breedsten wt’9..
Inmiddels sluit dit een grote mate van gelijkmoedigheid niet uit, deels door
wijsgerige scholing verworven, maar toch ook aan een enigszins verstandelijken
aanleg toe te schrijven. Wanneer Ida Quekels hem afwijst om met zijn neef Willem
Hooft te trouwen, schrijft hij zonder een spoor van wrevel een fraai bruiloftsgedicht.
Hetzelfde doet hij wanneer de bekoorlijke Suzanne van Baerle zijn huwelijksaanzoek
weigert en de hand aanvaardt van Constantyn Huygens, die vijftien jaar jonger is
dan Hooft. Na den dood van Brechje Spieghels, die vermoedelijk zijn grootste liefde
is geweest en in de meest tragische omstandigheden sterft, ciseleert hij een aantal
kunstige grafschriften in het Frans, Latijn, Italiaans en Nederlands. Drie maanden
na den dood van Christina van Erp herstelt hij zich van zijn droefenis en reeds een
jaar later ziet hij uit naar een nieuwe echtgenote. Hij zal dan nog twee jaar op
vrijersvoeten blijven, tot zijn hertrouwen met Heleonora Bartelotti. Waarbij men
bedenke, dat Vondel en Huygens, eveneens in de kracht van hun leven weduwnaar
geworden, nimmer zijn hertrouwd.
De uit Italië gekomen nieuwe opvatting der liefde in platonischen zin was misschien
mede een factor in Hooft's liefdegevoelens. Het reeds door Coornhert gemaakte
onderscheid tussen
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liefde en min, tussen geestelijken en lichamelijken hartstocht, vindt men op talloze
plaatsen in Hooft's lyriek terug. Ook wordt zijn erotiek soms opgevangen in de typisch
renaissancistische pastorale, in welk genre de eigenaardige vermenging van het
natuurlijke en het onnatuurlijke, het eenvoudige en het gezochte, het ware en het
opgeschroefde, het spontane en het conventionele treft. Het is veelbetekenend voor
Hooft, dat in de eerste en mooiste lezing van zijn gedicht Galathea de verstandelijke
bedenkingen het sterkst blijven bij den minnaar, in tegenstelling tot den dialoog van
Romeo en Julia, waarmee het dikwijls vergeleken is. Veelbetekenend ook, dat hij
onder de Nederlandse dichters den groten maar cerebralen Huygens het hoogst stelde.
Den Renaissance-invloed zien wij overal in den uiterlijken tooi en rompslomp van
mythologie, maar ook in de hogere opvatting der liefde, passende bij de ernstige
levensbeschouwing van ons volk10.. Het meest echt en persoonlijk was zeker zijn
natuurgevoel, al moest ook dit zich vaak uiten in de conventionele taal en beelden
die door den tijd en de buitenlandse voorbeelden werden gedicteerd.
Door zijn kennis, zijn veelzijdigheid, zijn waardering van het vrije en natuurlijke
menselijke gevoel was Hooft een groot humanist. Daartoe had zijn hele opleiding
bijgedragen. Ook heeft hij Descartes nog ontmoet en bewonderd. ‘Hij greep naar de
opkomende ideeën’, zegt Doorenbos, ‘terwijl Cats, Huygens en Vondel in de felle
kerkbegrippen hunner dagen genoeg verzadiging vonden’11..
Zijn tweejarige reis door Frankrijk en Italië heeft Hooft met het werk van Ronsard
en Petrarca in aanraking gebracht. Invloed van de Italiaanse humanisten zien we in
het feit, dat hij te onzent voor het eerst den briefvorm tot een litterair genre heeft
verheven12.. Minder als uiterlijkheid zien wij dien invloed in zijn rechtsgevoel, in zijn
vredelievendheid en zachtmoedigheid, in zijn moralisme. Al deze hoedanigheden
heeft Hooft gesymboliseerd in het ideale volk van zijn treurspel Baeto13..
Als echt humanist is Hooft eclecticus, zegt Veenstra in zijn proefschrift over de
invloeden op Hooft. Hij is geen oorspronkelijk denker geweest. ‘Hij weet echter
keuze te doen. Het zijn de groote geesten uit het nabije en verre verleden, die hem
op zijn levenspad de weg hebben gewezen.’ ‘Zijn roem steekt niet in zijn originaliteit,
maar in zijn begaafdheid de denkbeelden, die het bezit zijn van de geestelijke élite
van alle tijden; in de Nederlandsche taal een vorm te geven’14.. Dit lijkt mij zeer juist.
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Oorspronkelijkheid was in dien tijd geen verdienste. Hooft was een echte
Renaissance-geest, die met evenveel weetgierigheid als schoonheidszin den mens
en de wereld verkende en ontdekte. ‘Hij boeit’, zegt Busken Huet, ‘omdat hij ons
zoo levendig doet gevoelen welke zeldzame vereeniging van hart, van brein, van
wetenschap en wijsbegeerte, ook afgezien van de onmisbare hoeveelheid kunst of
genie, in een groot dichter vereischt wordt’15..
De Renaissance stelde voor het eerst het belang voorop van de menselijke
persoonlijkheid in haar aardse, wereldse zelfbevestiging en ontplooiing. De geest
zocht voor het eerst sinds de Antieken het weten en de schoonheid om zichzelfs wil
en uit waarheidsliefde. De veelzijdigheid der vermogens en mogelijkheden vond
haar centrum in den mens, van zich bewust. Onuitwisbaar voor het verdere leven
moet voor Hooft de indruk zijn geweest toen hij, zó jong nog, in Italië, in het
geboortelandzelf van dit nieuwe cultuurbesef, met de dragers daarvan in contact
kwam. Uit deze bron gedronken te hebben gaf hem een voorsprong op de meesten
van zijn kunstbroeders.
Hooft was van een sceptische natuur. Hij is daarin zeer gesterkt door den groten
invloed, dien Montaigne, de philosooph uit Gascogne, op hem heeft gehad. ‘De
Gascoensche wijzeman, zoo waenloos, zoo oordeelvast’16.. Hiermede staat in verband,
dat Hooft lid is geweest van geen enkel kerkgenootschap.
Dat hij, bij alle litteraire erkenning, nooit werkelijk genegenheid of vriendschap
heeft gekoesterd voor Vondel, dat deze nooit spontaan toegang heeft gehad tot den
Muiderkring, is niet alleen toe te schrijven aan het verschil in levensomstandigheden
van den welgestelden, levenslustigen patriciër en den zwaarmoedig in zichzelf
gekeerden jongere uit den winkel in de Warmoesstraat. Zeker, ook die factoren zijn
van invloed geweest. Maar de diepere oorzaak lag elders. Hooft hield zich uit
diplomatieke voorzichtigheid, maar vooral niet minder door zijn beschouwelijken,
rationalistischen aanleg zoveel mogelijk buiten den partijstrijd van zijn dagen. Zijn
zedeleer, naar een woord van Huet17., kwam neer op een soort van diplomatie. Vondel
daarentegen had een fanatiek en opbruisend karakter en tastte met felle hevigheid
de heersende Prinsenpartij en kerkelijken aan. Hij was een strijder, een geestdrijver
en een overtuigde; Hóoft was een ‘clerc’. En meer dan standsverschil, geboorte,
opvoeding, positie, ontwikkeling, omstandigheden, bezigheden of temperament heeft
deze wezenlijke karaktertegen-
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stelling den afstand tussen hen beiden geschapen en bestendigd. Hooft, een
gelijkmoedige, milde, wijsgerige man, was een verzoeningsgezinde en had in zijn
Geeraerdt van Velsen het eerbiedigen van een wettige orde verdedigd. Vondel was
een hartstochtelijk malcontent en nonconformist18.. Men denkt onwillekeurig aan de
tegenstelling tussen Erasmus en Luther. Hooft met zijn zelfbeheersing, met zijn
heidens deterministisch geloof in het noodlot, was gericht op eenheid, vrede en
evenwicht. Hij stond reeds hierdoor ver van het volk af en daarmede van den
apologetischen Vondel, die in hart en nieren een man van het volk was. Hooft, zegt
Koopmans19., van afkomst Nederlander en vol liefde voor zijn stamland, stond in
geestesrichting af van zijn volk. Omdat hij zich gescheiden voelde van zijn volk,
ging hij voor zichzelf en de wereld zijn isolement verdedigen; dat is, hij maakte van
zijn volk wat het niet was, hij maakte het zo als hij zelf was, hij idealiseerde het.
En hieraan is hij trouw gebleven, levendig belangstellend in de politiek van den
dag, maar er voor wakend dat hij niet werd meegesleurd in de gevaren eraan
verbonden, er voor zorgend dat zijn uitingen hem niet in botsing brachten met de
heersende meningen20..
Al was hij dan ook geen volksman, toch heeft hij veel invloed op zijn eeuw gehad
en werd, zoals ik al opmerkte, hoger geschat dan Vondel. De individu wordt gevormd
door de gemeenschap, maar op haar beurt wordt de samenleving in hoge mate
gevormd door de élite van superieure persoonlijkheden. Hun onmiddellijke werking
is niet omvangrijk, maar breidt zich langzaam in al wijder kringen over de massa uit
als van water waarin een steen werd geworpen.
Ondanks zijn individualistische teruggetrokkenheid boven het gewoel der menigte
was Hooft toch geenszins vreemd aan de wereld. Een reis, als de jonge Hooft in die
dagen gedaan heeft, zou thans, wat de bezwaren betreft, misschien met een tocht
door Azië te vergelijken zijn21.. Zijn kennis van het Frans en Italiaans stelde hem
daarbij in de gelegenheid zich eigen te maken, wat de Renaissance in deze landen
aan geestesproducten had voortgebracht22.. En hoe leefde hij niet mede met het lief
en leed van zijn vrienden in den unieken kring op het Muiderslot, over welke ik hier
niet kan uitweiden, want dit is geen levensschets maar de karakteristiek van een
figuur. De zeshoekige toren in den boomgaard van het slot te Muiden, waarin Hooft
zich terugtrok om zijn werken te schrijven, is helaas ver-
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dwenen, maar wij weten dat hij niet van ivoor was. Reeds de ernst en ijver, waarmee
de nog jonge Hooft de ambten uitoefende van Drossaerdt van Muyden, Baljuw van
Goeylandt en Hoofdofficier van Weesp en Weesperkaspel pleiten voor zijn
werkelijkheidszin. Ten onrechte heeft men wel eens aangenomen, dat deze drie geheel
gelijke ambten een sinecure waren. De Baljuw was vertegenwoordiger van den
grafelijken landsheer en ondergeschikt aan de Staten van Holland, Gecommitteerde
Raden, Rekenkamer, Hof van Holland, Raad van State en Stadhouder, die hem hun
voorschriften gaven en wien hij verantwoording schuldig was. Hij had een ambtelijken
werkkring, die voor anderen genoeg geweest zou zijn om al hun tijd in beslag te
nemen. Hij moest het centraal gezag hooghouden, maar de plaatselijke autoriteiten
zochten in hun privilegiën aanhoudend voorwendsels om hem te dwarsbomen, en
bij klachten over die tegenwerking vond hij in Den Haag geen steun23..
Hooft moge naar den geest geen man des volks geweest zijn, hij was ook geen
bekrompen aristocraat. Hij was individualist, maar gaf blijk van gemeenschapsbegrip.
Hij wijst er op dat ‘men hier te lande de maghtigste veranderingen, by aanstichting
ofte immers dapper toedoen des gemeenen mans, heeft zien invoeren.’ ‘In zoo kleen
een' getaale ook van riddermaatighe oft edelboortighe mannen, als men by ons vindt,
staat des te min de faam der andere te verwaarloozen’24. Ten aanzien van Hooft's
eigen regentengeneratie geeft Annie Romein-Verschoor de juiste verklaring dezer
mentaliteit: ‘Waren hun eigen vaders en grootvaders niet in het wambuis van
kleinachtbare personen onder de helden van de bewogen jaren zestig en zeventig
geweest?’25. Naast de natuurlijke geaardheid verklaart ook dit het bedoelde
gemeenschapsgevoel. ‘Hooft gevoelde bovenal maatschappelijk’, zegt de
scherpzinnige en scherpe Huet. ‘Meer maatschappelijk dan kerkelijk niet alleen,
maar ook meer maatschappelijk dan persoonlijk. Kan dit niet voor een onbeperkte
lofspraak gelden, het is althans een getrouwe beschrijving’26. Aan een nauw geweten
paarde Hooft een evenwichtig besef van de eisen der samenleving: aan trouwen dacht
hij eerst na zijn benoeming tot Baljuw.
Hij betoonde zich in dit ambt een verlicht, integer en humaan mens, rechtvaardig
en belangeloos en menslievend. Bij strikte handhaving van zijn gezag trachtte hij
toch, vele harde wetten te verzachten27.. Voor Aaltje de Lange, een vroeger
dienstmeisje
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op het slot, tegen den wil van den Drost getrouwd met een zekeren Peel die haar
mishandelt, vindt hij woorden van raad en troost, hoewel hij haar moet terechtwijzen
omdat zij allerlei laster over zijn vrouw en hem verspreidt28.. Wanneer er voor
overtreders of misdadigers verzachtende omstandigheden waren, dan was hij tot
zachtheid geneigd29.. Hij nam geen geld aan voor benoemingen; als hij daarvoor liet
betalen, was het ten voordele van de armen. Wanneer het mensen betrof die het
moeilijk betalen konden, drong hij op lichtere boete aan30..
Van oorlog had hij een hevigen afkeer.
Want, onder 't Crijchsgedrujs, daer 't scherpe schichten haegelt,
De woestmaeckende trom, d'aenschennende trompet
En hooren nae geen wet:
Met ijsre punten wordt de mondt des rechts vernaegelt31.

Aldus een Rey uit Baeto. En in Geeraardt van Velsen zingt een Rey van
Aemstellandsche Jofferen32.:
Keert buyten, buyten keert dat beest onstelt van harssen,
Den goddeloosen Krijch: en bouwt hem gheenen brug,
Dien 't met bebloeden beck in 't yser lust te knarssen.
Men kan wel nauwlycx, doch men kan nu noch te rug.
Maar t'hans, als 't al vervuldt sal zijn met schrick en duchten,
Door 't overromplen en verwoesten van het landt,
Der schuyren droeve smoock, en het verbaesde vluchten
Der huysliên opghejaecht, der slooten lichten brandt;
Sal yder achten, dat zyne' is de grootste schaede,
En zijn de beste kans, in 't wrockighe ghemoedt;
En luchtich oopen doen zijn ooren tot het quaede,
En niemand luystr'en nae verdrach oft vreedes goedt.

Men heeft den Nederlandsche Historiën wel eens hun onbarmhartig realisme
verweten. Maar dat was ongetwijfeld het middel, waarmee de schrijver, in den
objectieven vorm van den historicus, op zijn wijze zijn afschuw van de onbetoomde,
redeloos op drift geraakte menselijke, politieke en kerkelijke hartstochten te kennen
wilde geven. Vandaar dat hij, op Tacitus' voetspoor, zijn werk in den aanvang
welbewust kenschetst als ‘gruwzaam van veldslagen, waaterstryden, beleegeringen;
bitter van twist; warrig van muiterij; bekladt van moorddaad buiten de baan des
krijghs; wrang van wreedheit, zelfs in pais’33..
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Hooft prijst den landsbestuurder die den oorlog weet te vermijden:
De vreê, de vreê, de vreêde' is, Vorsten, u bevoolen
Te waeren ongeschent, voor 't sterffelijcke saet.
Wie vree te bijten gaet,
(Ten zij om vreedes wil) set bijten 't spoor sijn soolen34.

Of in weer een andere Rey van de Baeto35.:
Ick prijs den vorst die zeeghe bruickt
Tot noodweer; en met sulcke maet,
Dat hij bij vyandt danck begaet:
Die alle toegedreven lejdt,
En trots, en wederwaerdichejdt,
Kan rustigh stellen aen een' zij,
Ter liefde van sijn' burgherij.

Niets is erger dan burgeroorlog:
Een ijder sagh nu coomen aen
Inlandschen crijgh bron aller quaên:
Bujr tegen bujr; bloedt tegen bloedt;
Verraedt, verrassing, arremoedt,
Smaed, ballingschap, aen allen oordt
Verwoesting, vangenis, en moordt36.

De hoge beschaving van Hooft uitte zich ook in zijn verdraagzaamheid. Zijn vaders
liefde voor de vrijheid en afkeer van onverdraagzaamheid waren op hem overgegaan37..
Ook in den zin van soberheid prijst Hooft het gematigde:
En is de waere Eer t' vernoegen van t' gemioedt,
Soo syn de wenschelijckste dingen voor de menschen
Eerlyck gemoet en luttel sorch, en matich goedt.38.

Voor Hooft zit in zelfbeperking een grote levenswijsheid.
Best dueren matelijcke dinghen,
Daer t' hooch haest vallen can.
Die mate noyt ging overspringen,
Als een gemeene man,
Die noyt en schayde van
De strant, bevreest de zee te naecken,
Royt onder t' lant, dat hij kan raecken,
Het hoochste luck alhier op aerden wan.39.
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Ook in het staatkundige had Hooft gematigde opvattingen:
Houdt vry der volcken toom wel staedich inder handt:
Maer voor het uyterst schroom den teughel. Met verstandt
Van wicht, den breydel rept, wat styver oft wat sachter.
Te ruym dat struyckelt vaeck, en al te cort leydt achter.
In vryheyt ordentlijck uw burghery laet treên,
Recht tusschen dienstbaerheyt en wetteloosheyt heen.40.

Het doet goed, een dichter, 'n vijftig jaar na den dood van Machiavelli geboren, bij
monde van zijn dramatische personen aan den landsvorst den eis te zien stellen, dat
hij de dienaar zij van zijn volk:
Als sulcken man een coninckrijk aenvaert,
Met slavernij sijn volck hij niet beswaert,
Maer gaet hem tot de lantbestiering spoen,
Om aen sijn volck doort heerschen dienst te doen.41.

En op een andere plaats:
Maer een rechtvaerdich Prins verstaet te sijn geboren
Tot dienste van sijn volck ofte daer toe gecoren.
Een ijder borger is een dienaar van sijn heer,
Maer ijder heer is knecht van sijn gemeente weer.42.

Het spreekt van zelf dat een man als Hooft, met zijn vrijzinnige politieke opvattingen,
nooit is uitverkoren geworden tot een hogere functie in het bewind der Staten. Hij,
die geacht werd door Oldenbarneveldt, die bevriend was met Hugo de Groot, en die
zowel burgerlijk als kerkelijk moderatie voorstond, was er de man niet naar om door
de Regering van Amsterdam of door Maurits in een hoge functie te worden
aangezocht. Maar hij was dan ook niet ambiteus. Indien hij hoger had willen stijgen,
zou hij voor zijn wensen waarschijnlijk wel gehoor hebben kunnen krijgen bij Frederik
Hendrik en na. 1626 bij de bestuurderen van Amsterdam43.. Maar nergens in zijn
briefwisseling vindt men een toespeling, waaruit een dergelijk streven zou blijken44..
Integendeel. ‘Nu leven wij hier’, schrijft hij aan zijn zwager Baek, ‘als die de werelt
gestorven zijn oft ten minsten leren sterven op zijn Philosoophs. D'eene dag is den
anderen zoo gelijk, dat ons leven een schip schijnt zonder riemen, in doode stroom
ende stilte. Beter stil nochtans, als te hardt gewaejt.’45.
Trouwens, niet alleen in politiek opzicht was Hooft niet eer-
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zuchtig, hij was het ook niet in litterair opzicht. Het was geen valse bescheidenheid,
die dezen minnaar der schoonheid, dezen stoïschen epicurist deed opmerken: ‘Ik ben
geen schrijver, al heb ik somtijds yet om de gheneuchte ghedicht, dat, tot myn
becommering, onder de gemeente geraeckt is. Ick ken myn onvolmaecktheit so wél,
dat ick haer by vromen gonst, noch by spotters veiligheit kan verseeckeren’46.
Zijn geloof was eveneens vrijzinnig, rationalistisch en ethisch. Zeghemont, de
priesteres ofte wel opperpaepin uit Baeto, is niet ongodsdienstig, maar buiten haar
eigen geloof laat dat van anderen haar koel. Zij is in staat, met kalmte het verschil
in eeredienst te bespreken47.. Hooft legt haar deze verzen in den mond:
Wien wijsheidt het verstandt genesen heeft van blintheidt,
Die stemmen over een dat geen ding bet gevalt
Aen 't eeuwigh Wesen, als de deftighe gestalt
Van een oprecht gemoedt: En God niet aengenaemers
Heeft, als het hayligh hol en suivre binnecaemers
Van vroomer borst, daer sich een hart houdt metter woon
In d' eedel eerlijckheit der deughden opgesoôn48.

Hooft's houding tegenover de stille dissidenten in zijn ambtsgebied legt getuigenis
af van zijn geestesgesteldheid. Slechts aangespoord uit Den Haag onderneemt hij
iets tegen hen49.. Hoe vrij hij dacht in godsdienstzaken vindt men uitvoerig beschreven
in een studie van Leendertz: Hooft en de Dissenters50.. Men kan aannemen, dat de
goede verhouding tussen hem en de Katholieken van het Gooi ook door de
gebeurtenissen van 1644, toen een rapport van het Hof inkwam over de Roomsen,
niet is verstoord5l.. Hij kon begrijpen, dat de overtuiging van een Katholiek even
eerlijk kon zijn als de zijne. En daardoor kon hij het Katholicisme bestrijden en
tegelijk hartelijke vriendschap onderhouden met gelijkgestemde andersdenkenden,
van wie hij ook velen op het Muiderslot ontving52.. In zijn persoonlijk leven was hij
dus even verdraagzaam als in zijn ambtelijk optreden53.. ‘In 't stuk van Godtsdienst’,
zegt zijn levensbeschrijver Brandt, ‘was hy zeer oneenzydich, en een vyandt van 't
lichtvaardig veroordeelen. Alle naauwgezetheit, hardigheit en verdrukking, ter zaake
van 't geweeten en 't geloof, was hem teegens de borst. Hier vereischte hy toegeeving
en maatiging’54.. In het begin heb ik geschetst in welken politieken toestand Hooft
ons land vond bij den aanvang van zijn loopbaan. Hoe
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was toen de toestand van onze taal? Al even chaotisch. Verbasterd in Brabant, werd
de taal in Holland bedreigd door vreemdelingen van verschillende tongvallen. De
letterkunde had haar wereldtaal gevonden in het Latijn en een wereldroem in
landgenoten als Erasmus, Janus Secundus en anderen, waarvoor de landsgrenzen te
eng zouden zijn geweest55.. ‘Dat onzen taal’, zegt Brandt56., ‘die vóór het schrijven
van den Drost verbastert was, nu gezuivert, en het cieraadt der Ohlatijnsche, en een
triumpheerster over al de Barbarische taalen is, moet men de gedachtenis van den
Heere Hooft dank weeten.’ Het blijkt zelfs dat Hooft, Laurens Reael en De Huijbert
samen iets gevormd hebben dat wij tegenwoordig een spellingscommissie zouden
noemen, die bepaalde orthographische regels opstelde57.. Busken Huet heeft het
experimentele karakter ook van Hooft's letterkundige vormwereld aangevoeld. Geen
oudere vaderlandse klassieken konden Hooft voldoende aan vormen helpen voor wat
in hem omging. De middelnederlandse volkspoëzie was nog het enige. Op dit gebied
was dus een door niemand ooit nog ingenomen stelling te veroveren. Maar de
Nederlandse hulpmiddelen laten hem in den steek. Het werktuig is maar half
bruikbaar. Daarom grijpt hij naar het uitheemse en zijn fantasie vermengt dit met het
nationale. Zo zijn zijn litteraire vormen voor een deel modevormen geweest,
proefnemingen van een veelbewogen tijd58..
Het waren onder anderen Marnix, Coornhert, Spieghel, Van Mander en Vondel
die getracht hebben, het voorhanden Nederlands tot een cultuurtaal te maken. Ook
Hooft heeft daar het zijne toe bijgedragen, en onze uitdrukkingsmogelijkheden
vergroot en verfijnd door het overnemen van streek- en vaktaalwoorden en het vormen
van nieuwe woorden. Hooft smeedde, zegt Annie Romein59., het gereedschap van
onze geschiedschrijving, zoals Simon Stevin het voor onze wetenschap gesmeed
had. Een moeilijke taal, een gekunstelde taal soms, maar hoe zinrijk en zuiver gevoegd
voor wie de toewijding heeft haar structuur te volgen! Gekunsteld, maar nooit
kunstmatig: zijn woorden, uitdrukkingen en beelden zijn altijd uit de levende taal en
de levende werkelijkheid geput. Van Tricht zegt in een voortreffelijk Gidsartikel60.
dat Hooft ondanks een onhollandse gratie en zwier nooit geaffecteerd is. Natuur en
manier zijn zozeer vervlochten bij hem, dat zij elkaar veredelen, dank zij zijn
dichterlijke kracht en onfeilbaren smaak. Hoeveel hij ook te danken heeft aan de
vormperfectie van zijn romaan-
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se meesters, in wezen blijft hij oorspronkelijk en zelfstandig, tot in details van
verstechniek toe. Zeker, zijn jeugdkornuiten uit de oude Rhetorykkamer In Liefde
Bloeiende hadden zijn eerste pogingen aangemoedigd, en Roemer Visscher, Coornhert
en Spieghel, vooral de laatste, hadden hem den weg gebaand61.. Maar Hooft was, op
edeler speeltuig, groter kunstenaar dan zij.
Wat dat speeltuig betreft, hij schrijft in een brief dat hij liever wurgende woorden
gebruikt dan onnederlandse62. en in een anderen63. dat de preciese nauwgezetheid van
geweten in dit opzicht hem zelf wel wat mishaagt. Hij heeft soms in beraad gestaan
of het niet beter was den teugel wat te vieren met zijn vermijden van de verfranste
hoftaal; maar als men daar eenmaal mee begint, is aan het taalverval geen einde meer
te zien. Hooft is dan ook onze taalvernieuwer bij uitstek geweest, en niet ten onrechte
vermaant zijn eeuwgenoot Johannes Vollenhove de Nederlandse schrijvers:
Zoo ooit uw pen zich eer of duur belooft,
Begin toch niets in 't Neerduitsch zonder Hooft.64.

Om de bondigheid en uitdrukkingskracht van zijn taal en stijl te oefenen, heeft Hooft
tweeënvijftig maal Tacitus gelezen65.. Heerschappij over het vrijwillig kunstmatige
wordt alleen in den loop der jaren verkregen66.. Zeker heeft het resultaat den
gemakzuchtigen nazaat niet altijd behaagd. Het netelorige enfant terrible Multatuli
heeft het over zijn ‘kroustilleus latijnhollandsch - z'n frazen lyken op geschroeid
leer’67.. Maar anderen hebben zijn stijl en taal vergeleken met de Latijnse zuiverheid
van de schrijvers uit de eeuw van Augustus. De tijdgenoten zelf waren vol lof voor
de Nederlandsche Historiën en professor Puteanus juicht dat nu de Nederduitse
spraak van alle uitheemse schuim ten uiterste gezuiverd is68.. Busken Huet, die op
zijn critischer manier evenzeer van de idee van Nederlands grootheid bezeten was
als Potgieter, zegt: ‘Hooft en Vondel hebben gedaan wat zij konden om het aan de
rederijkerij ontwassen hollandsch tot eene wereldtaal te verheffen, en de
voortreffelijkste geesten onder de andere volken zedelijk te dwingen voortaan ook
het Nederlandsch te beoefenen. Dat zij daarin niet geslaagd zijn moet voor een deel
aan hun minder genie worden toegeschreven, voor een deel aan dezelfde
omstandigheden die, in het staatkundige, Nederland hebben doen overvleugelen door
Engeland’69..
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Met de Nederlandsche Historiën heeft Hooft ons een blijvend gedenkteken nagelaten.
Hij was tegelijk redelijk en gematigd in de objectiviteit van zijn geschiedschrijving.
‘Zijn vrye pen’, zegt Brandt, ‘ging niet alleen weiden in den lof der vrienden, maar
ook der vyanden, en ontzagh zich niet, daar 't pas gaf, de snoode daaden, aan onze
zyde begaan, met verfoeyinge oover te haalen: zonder ook de gebreeken, misslaagen
en zydgangen der braafste Helden te verzwygen; zelfs ook van zulke, dien de Staat
haare vryheit meest hadde dank te weeten’70.. Hooft heeft overwogen, als motto op
het titelblad te zetten: ‘Iliacos intra muros peccatur et extra’ -: Men zondigt binnen
en buiten de muren van Troje71.. Hooft's Historiën zijn zo maar niet een verhaal van
een verloop van feiten in geregelde orde en causalen samenhang. Ze zijn een ‘Spel
van Sinne’, een allegorie, een ‘Spiegel-Historiaal’. In dezen twintigjarigen
levensarbeid ademt de geest van de Stoa72.. Dit verheven allegorisme lag in den tijd,
maar was nog niet eerder tot zo grote volkomenheid gebracht. ‘Als een ringmuur
stonden rondom den geest der Renaissancedichters de klassieke beelden: authentieke,
eeuwige metaforen, vanzelfsprekende vormen van apperceptie, zonder verleden,
absoluut’, onontkoombaar voor de verbeelding73.. Zo is het in de Historiën. Het zijn
geen karakters, die worden uigebeeld, het zijn meer typen, exempla; van
karakterontleding in den modernen zin van het woord is geen sprake. Primair is de
handeling, de personen zijn hieraan ondergeschikt. De handeling moet haar loop
hebben, wat voor Hooft in vele gevallen overeenkomt met zijn visie op het noodlot74..
Maar, dat Pieter Cornelisz. Hooft dit noodlot als het eeuwige en ideale lot van
Nederlands volk heeft kunnen zien, - als het lot van verzet tegen den onderdrukker,
onwrikbaar verzet al moest er de dood op volgen -, dit is de onsterfelijke verdienste
geweest van Hooft, even onsterfelijk als de schoonheid van zijn beste verzen.
Van dezen edelen mens zullen wij, zullen onze nakomelingen, zolang de geest,
zolang beschaving, kunst en wetenschap niet volkomen zijn ondergegaan, het beeld
in ons hart bewaren met liefde en dankbaarheid.
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Verzen zeggen
Den enkelen goeden uitzonderingen niet te na gesproken: ik geloof niet in de
voordragerij en ben er een tegenstander van. Voor den technisch te weinig
geschoolden lezer is de dichter zelf de enige aangewezen instantie om een technische
interpretatie te geven. Het voorzeggen van enkele regels is daarbij niet anders dan
hulpmiddel zonder artistieke pretentie.
Maar het z.g. zeggen van verzen is sinds jaar en dag een snobistisch gezelschapsspel
geworden. In Vondel's tijd was de uit den wedijver der Rhetoryckkamers
voortgekomen gelegenheidspoëzie met haar geboorte- rouw- en bruilofts- of
welkomstge-
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dichten veelal bestemd om met luider stemme voor een grote verzameling lieden te
worden voorgedragen of gezongen. Maar de moderne lyriek oefent die sociale functie
niet meer uit. Men kan dat betreuren of niet, maar het is zo. Het heeft geen zin,
moderne lyrische poëzie aan meer dan twee, drie personen in een kamer voor te
lezen. Geen zin, haar te debiteren in een zaal vol mensen alsof het muziek was of
een publieke vermakelijkheid. Onze poëzie kan alleen onuitgesproken tot leven
komen in de klanken die men, al lezende, in zichzelf hoort.
Ik ben bijna nooit een dichter tegengekomen, die niet vond dat het voordragen van
verzen door beroepsvoordragers (meestal toneelkunstenaars) een ‘crime’ is, letterlijk
een misdaad tegen de poëzie. Het publiek bewondert dan een welluidendheid, die
geen onderdeel is van de vers-schoonheid; dat is alleen de toon van het gedicht.
Albert Verwey heeft dit zeer goed ingezien in zijn opstel Over het zeggen van verzen
(Proza Deel IV).
Het instituut van de verzen-voordragende acteur of actrice kon alleen ontstaan en
groeien bij de gratie van de gemakzucht van het publiek, dat de eigen aandacht en
inspanning om tot een gedicht door te dringen te veel moeite acht. Vertrouwelijk
gestameld allerpersoonlijkst gevoel wordt daardoor sans gêne stof voor community
singing. Boven het persoonlijk contact met den dichter in de lectuur prefereert helaas
menig slechte lezer de sensatie van het persoonlijk contact met den acteur, ten koste
van het gedicht.
Menig goed articulerende voordrager met een spraaklesdiploma verkeert in den
waan, dat de techniek van het verzen-doenhoren iets te maken heeft met die van het
toneel. De lyriek krijgt daardoor ten onrechte een te dramatisch accent, de inhoud
wordt aangedikt ten koste van den poëtischen vorm. Onder techniek wordt niet meer
verstaan die onherhaalbare, moeilijk te definiëren incantatie, die het unieke geheim
is van de dichterlijke uitdrukking, maar de vraag, of men op de achterste rij de tong-r
van meneer X of mevrouw Y kan verstaan. Een acteur die zegt: ‘jullie dichters kunnen
je eigen verzen niet lezen want jullie dictie is achterin een groote zaal niet te verstaan’
geeft mij den indruk van iemand die lichamelijke opvoeding houdt voor danskunst.
Han Hoekstra heeft dit goed aangevoeld in een aardig artikel in Den Gulden Winckel
van Juli 1939.
Een lyrisch gedicht heeft geen vertolking nodig: het vertolkt zichzelf. Bij de
dirigenten heeft Toscanini den naam de partituur te stellen boven de effecten der
uitvoering. In de poëzie is
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alleen de dichter zijn eigen Toscanini, omdat alleen de dichter in staat is, zijn gedicht
te stellen boven zichzelf.
Uitdrukkingskracht, welsprekendheid en natuurlijkheid zijn de middelen, waarmee
de acteur geleerd heeft, op het publiek te werken. Vanwege de uitdrukkingskracht
zal hij dramatiseren, vanwege de welsprekendheid zijn stem uitzetten. Vanwege de
natuurlijkheid, die geen tegenstelling vormt tot beschaving, want beschaving bestaat
niet zonder natuurlijkleid, zal hij bij de enj ambementen verzuimen, het rijm en de
rust te laten horen. De dichter daarentegen zal zijn stem (of als hij schrijft zijn toon)
afstand doen nemen, omdat het plan der poëzie tot een andere, geconcentreerder en
gebondener realiteit behoort. De stemfunctie is anders omdat ook de woordfunctie
anders is. Toon en rhythme dienen niet in de eerste plaats, om de gebruikelijke
betekenis te doen uitkomen, maar zweven tussen die woordbetekenis en een
hypnotiserend vermogen door klank, getal en maat een andere werkelijkheid teweeg
te brengen.
De intonatie van den toneelkunstenaar nu, en van de meeste beroepsvoordragers,
is aan een vaststaande theater-conventie gebonden en niets is zo dodelijk voor de
poëzie als die conventionele klankwaarde van het woord.
Dat, terwille van het accentueren van de in het gedicht beleefde emotie, het metrum,
dat is het zichtbaarste fundament van het vers, veelal zowel op het toneel als door
voordragers mishandeld en veronachtzaamd wordt, hebben we allemaal wel eens
ervaren. Maar dat is geen monopolie van hen. Ook de lezer zelf schiet hier vaak
tekort. Er is geen gebied, waarop zoveel theoretische verwarring en practische
doofheid heerst als op dat van rhythme en metrum.
1947

Het vertaalprobleem
Meer dan de meeste andere culturele vraagstukken is dat van de vertalingen in ons
land in de allereerste plaats een sociaal probleem. Er wordt veel meer vertaald dan
vroeger. Veelal zijn voor den uitgever de kosten, verbonden aan een vertaling, geringer
dan het honorarium van een oorspronkelijken schrijver, want de vertaler wordt vaak
onderbetaald, en de buitenlandse tekst is soms, bij Amerikaanse of tientallen jaren
geleden ge-
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storven auteurs, vrij van rechten.
Ook afgezien daarvan vormen voor een min of meer ongeschoold publiek, vooral
omdat lang niet altijd eersterangs werken voor vertaling worden uitgezocht, de
vertaalde boeken een speciale attractie, daar de keuze uiteraard bij voorkeur valt op
bellettrie, die bestemd is voor hen, die niet in staat zijn zonder veel bezwaren het
oorspronkelijk te lezen. Weliswaar is de invoer van boeken door de
deviezenmoeilijkheid beperkt, maar de vaste lezers van vertalingen blijven toch een
zeer speciaal publiek vormen, dat zijn stempel blijft drukken op het gehalte der
desbetreffende productie.
Zo gezien vormt het grote contingent van vertalingen een ernstige concurrentie
voor den jongen Nederlandsen auteur, die nog zijn naam moet maken. Dat is een van
de maatschappelijke aspecten van het geval. Nu kan men zeggen, dat een letterkunde,
die niet in staat is den belangenstrijd met een buitenlandse letterkunde vol te houden,
ervan blijk geeft, eigen importantie te missen en haar bestaan niet waard te zijn. Dit
is in de tegenwoordige omstandigheden echter slechts gedeeltelijk waar. De enorme
kosten ontnemen den Nederlandsen schrijver gelijke kansen in den bedoelden
wedijver.
Een belangrijk euvel, dat de nadelige positie der oorspronkelijke letterkunde in
de hand werkt, is ook de hierboven reeds genoemde onvoldoende honorering waaraan
dikwijls de Nederlandse vertalers zijn blootgesteld, versterkt nog door de beunhazerij
op dit gebied en de slechte kwaliteit, die onder een soort van sweating-systeem soms
door bepaalde beroepsvertalers wordt geleverd, die genoopt zijn aan kwantiteit te
vergoeden, wat zij tekort schieten in de hoedanigheid van den arbeid, een
hoedanigheid die juist te verklaren valt door de erbarmelijke betaling.
Dit alles vormt dus een vicieuze cirkel. Sinds lang is in ons land gepoogd, hierin
verbetering te brengen. Er is op dit gebied door aanhoudende actie reeds veel goeds
gedaan. De poging om de vertalerij tot een soort van gesloten bedrijf te maken, slechts
toegankelijk voor wie een goedkeurend attest van haar expertisebureau heeft, gaat
mij inmiddels te ver. Ik zie A. Roland Holst nog niet een tentamen afleggen voor
een aantal aangestelde deskundigen uit de onderwijs-wereld, om uit te maken of hij
wel Richard III mag vertalen.
1947
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Kennen en kunnen
Het woord is het voertuig van het kennen, het instrument van wetenschap en eruditie.
Het is eveneens voertuig en instrument van het kunnen, dat den letterkundigen
kun-stenaar eigen is. Deze coïncidentie kan gemakkelijk tot misverstand leiden.
Doordat het woord het materiaal van den schrijver is, maar ook het materiaal van
iedereen in ieders dagelijks leven, verbeelden zovele niet-kunstenaars zich, dat zij
wel kunnen schrijven. Om te kunnen tekenen, componeren, vioolspelen, bouwen,
zijn een bepaalde oefening en een bepaalde studie nodig. Om de taal als omgangstaal
te gebruiken niet. Daarom verbeelden zovelen zich, dat zij kunnen dichten of
prozaschrijven. Zij zijn inderdaad materieel daartoe in staat. Maar hoewel het hun
niet zou invallen, als architect, acteur of pianist op te treden, verbeelden zij zich, dat
zij het talent hebben, wel in het publiek op te treden met hun schrifturen. Dat is een
van de uitvloeisels der in de eerste alinea geschetste omstandigheid, de dubbele
functie van het woord.
Een tweede misverstand op dit gebied is de veronderstelling, dat om als dichter
of schrijver veel te kunnen, het voldoende is, veel te kennen.
Ik weet, dat het gevaarlijk is, hierop den nadruk te leggen. Bij vele jongeren in de
litteratuur houdt het kennen niet over, en dat is een groot nadeel. Hun eruditie is
gering, en ook hun ontwikkeling en levenskennis. Om ons tot het eerste te bepalen:
vroeger werd ingezien, dat een diepgaande studie van de litteratuur, ook de
buitenlandse, belangrijk bijdroeg tot het peil der letterkundige productie. De techniek
van het schrijfhandwerk moet nu eenmaal geleerd worden. Een weg daartoe is: veel
lezen. Speciaal de dichtkunst heeft bovendien nog een uiterst gecompliceerde, door
de eeuwen overgeleverde verstechniek. Het heeft weinig zin, deze door de traditie
gevormde prosodie theoretisch te bestuderen: men moet haar door lectuur in zich
opnemen en verwerken. Desnoods om haar dan later te verwerpen; maar men moet
geen Mondriaan of Picasso willen worden zonder eerst ‘gewoon’ te kunnen tekenen.
Dit alles zou dus wel pleiten voor het nut van een uitgebreider kennen dan helaas
velen jongeren eigen is. Er bestaat een bekende zegswijze, waarin wordt betoogd,
dat wie alleen verstand heeft van chemie, ook van chemie geen verstand heeft. Niets
is hatelijker dan het bekrompen type van den zelfgenoegzamen
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vaklitteraat, den ‘specialist’, tegen wiens beroepsverminkingen reeds Menno ter
Braak zijn brillante aanvallen heeft gericht. Het doorbreken van het specialisme is
het kenmerk van een gezonde cultuur. Specialisme is nuttig en onvermijdelijk, maar
mag niet zich in bekrompen grenzen inmetselen zonder organischen samenhang met
het geheel. Men denke aan de ijselijke hoeveelheid schijnbaar overbodige geleerdheid
op allerlei gebied, die onze toekomstige diplomaten aan de zevende faculteit te
Amsterdam, of op Nijenrode zullen opdoen. Men denke aan de talloze leervakken
zonder onmiddellijk verband met het theater, die het rooster van een goede
toneelschool aanwijst. Toch zijn een Talleyrand, resp. een Louis Bouwmeester er
ook zonder die theoretische kennis gekomen. De geest blaast, waar hij wil. Somerset
Maugham heeft onlangs een prijs voor jongere schrijvers ingesteld, op voorwaarde
dat de bekroonde er een grote buitenlandse reis voor gaat maken. Uiterst nuttig
inderdaad, om het te eenzijdige provincialisme en regionalisme in de letterkunde
tegen te gaan. Men heeft tot vervelens toe gedreind over het zogeheten Europese
peil, dat de litteratuur behoorde aan te wijzen. Maar de scheppende geest, de
kunstenaarsverbeelding zijn eigenmachtig en als zij groot zijn, doet het er niet toe,
of zij het kennen ontberen. De veelgehoorde klacht over het gebrek aan eruditie der
jongere dichters is geen klacht over hun kennen maar een aanklacht tegen hun kunnen,
hun talent. Vincent van Gogh kwam uit de Brabantse vennen en de Belgische mijnen
toen hij zijn meesterwerken maakte, Emily Brontë schreef haar onsterfelijk
meesterwerk na een benauwde jeugd, op een afgelegen pastorie doorgebracht.
1947

Drie houdingen in de kamplitteratuur
Naast de eigenlijke verzetslitteratuur, die, tijdens den oorlog clandestien verschenen,
zich tegen de onderdrukkers van onze vrijheid en levensrechten richtte of na de
bevrijding haar stof ontleende aan den ondergronds gepleegden weerstand, is na den
oorlog ook een aantal geschriften gepubliceerd, dat tijdens de bezettingsjaren in
concentratiekampen, strafkampen en vernietigingskampen hier en in het buitenland,
is tot stand gekomen. Vele daarvan werden in het diepst geheim en met groot
levensgevaar bij eventuele ontdekking op minuscuul kleine
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vodjes papier gekrabbeld en op de onmogelijkste plaatsen verstopt, vanwaar zij na
de bevrijding weggehaald konden worden. In bijna alle gevallen betrof het hier geen
vak- of beroepsschrijvers, maar gelegenheidsauteurs die, onder den drang der
dreigende situatie waarin zij zich bevonden, uit een vaak onbewuste neiging tot
psychische zelfbescherming en zelfhandhaving hun ervaringen en overdenkingen te
boek stelden.
Als zodanig is als Schrift van De Vrije Bladen onder het pseudonym Loden Vogel
een boekje verschenen, bescheidenlijk getiteld Dagboek uit een Kamp. Het heeft
voortreffelijke kwaliteiten. De eerlijkheid is hier tot een rauwe en soms zelfs cynische
openhartigheid geworden. Toch wordt deze nergens stuitend. Men moet de dapperheid
en geestkracht bewonderen, waarmede deze j onge, debuterende student, alleen maar
om zich moreel staande te houden en zonder aan publicatie te denken, het heeft
volgehouden, zijn ervaringen met potlood op vodjes papier neer te krabbelen in het
concentratiekamp van Bergen-Belsen, onder de vreselijkste omstandigheden en
voortdurend dreigend levensgevaar. Het dagboek is zo concreet mogelijk, vrij van
phraseologie, en legt met niets ontziende eerlijkheid rekenschap af van hetgeen in
den schrijver zelf en in deze tot zielenood en vertwijfeling gebrachte mensen, waarvan
slechts 30% dit kamp overleefden, elk ogenblik omging.
Dagboek uit een Kamp is een volkomen enig, op zichzelf staand en ten diepste
aangrijpend document geworden. Het vertoont een geestelijken moed die den
jeugdigen schrijver zelf niet bewust wordt, omdat hij van zijn angsten en
moedeloosheid niets voor zichzelf verbergt. Het is een uiterste en wanhopige
zelfbevestiging van den geest tegen de ploertige overmacht van het bruut geweld,
waarin de geest overwint doordat hij de kracht heeft, in zichzelf te zien en zichzelf
te blijven. Dit is misschien de modernste, door den oorlog geschapen litteratuurvorm,
waarbij aan het begrip litteratuur niet wordt gedacht en de mens zich in zijn grootste
naaktheid durft tonen zoals hij is. Het boekje laat bijna alle geschriften over
concentratiekampen, die mij onder de ogen kwamen, zeer ver achter zich. Men leest
het als een spannenden roman.
Bij Moussault's Uitgeverij, Amsterdam, verschenen binnen het jaar twee drukken
van het belangrijke boekje van Mr. Abel J. Herzberg, Amor Fati, zeven opstellen
over Bergen-Belsen. In strikten zin behoort het boekje niet tot het hierboven genoemde
genre, in zover het niet in het kamp zelf is geschreven maar
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eerst in de jaren '45 en '46, toen deze stukken als bijdragen in een weekblad
verschenen. Van dezen oorsprong dragen zij dan ook dit kenmerk, dat zij geen
onmiddellijke reacties en reflexen op de eigen directe ervaringen vastleggen, maar
veeleer beschouwelijke en samenvattende overwegingen ten aanzien van bepaalde
aspecten dier ervaringen. Men denke inmiddels niet dat zij daardoor aan levendigheid
of zelfs hartstocht hebben ingeboet.
Alleen is er geen sprake van, dat in dien hartstocht de haatgevoelens voor de
sadistische ploertigheden, door het edelvolk aan weerlozen bedreven, of zelfs maar
gevoelens van weerwraak voor in koelen bloede op onmetelijke schaal beganen
massamoord en uitroeiing domineren. Herzberg heeft een contemplatieve natuur.
Maar ook in het algemeen kan men opmerken dat felle haat en wraakgevoelens veel
sterker voorkomen bij hen die niet aan den lijve de vreselijkste ervaringen hebben
doorstaan, dan bij de slachtoffers zelf. Het zou belangwekkend zijn, aan een
symposion van de bekwaamste psychologen de oorzaken van dit verschijnsel na te
speuren.
De hoogste lof, dien men aan het boekje van Mr. Herzberg kan geven, is, dat het
litteratuur is geworden zonder opzettelijk het litteraire na te streven. Hiermede is
gezegd, dat het een blijvender waarde heeft dan het belang van zijn onderwerp alleen.
In voortreffelijk proza en met een diepe menselijkheid, die ondanks het doorstane
lijden blijft trachten het oordeel buiten de grenzen der ervaringen wijd en
objectiverend te houden, geeft de schrijver zijn herinneringen aan het kampleven in
het Joodse kamp te Bergen-Belsen. Zijn visie is zonder kleinheid, zijn toon nobel,
zijn verteltalent aangrijpend. Zijn neiging tot een zeker wijs raisonneren wordt nergens
goedkoop. Toch kwam bij mij onder het lezen af en toe een gevoel van weerstand
boven tegen een zo grote mildheid. Maar dan hield ik mezelf voor: jij hebt geen recht
van spreken, jij hebt dit alles niet persoonlijk meegemaakt.
Waar Dagboek uit een Kamp de veristische of realistische, Amor Fati de
beschouwelijke vrucht der kampleven-ervaring vertegenwoordigt, vertegenwoordigt
het pas verschenen boekje van Mr. Bakels de aesthetische (Verbeelding als Wapen
door Floris B. Bakels, Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1947). In twee
gevangenissen en zes concentratiekampen heeft de schrijver van April 1942 tot April
1945 in het geheim notities gemaakt op ‘georganiseerd’ papier, soms snippers van
cementzakjes, met
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gestolen potlood. Er zijn 3000 blaadjes bewaard gebleven en achterhaald; slechts het
gedeelte, dat loopt van 10 tot 20 September 1944 is tijdens een transport gestolen.
Dit dagboek verschilt van bijna alle andere mij bekende kampdagboeken doordat
het slechts enkele korte observaties bevat met betrekking tot de werkelijkheid, waarin
moest worden geleefd. Die zijn telkens apart en cursief gedrukt. Voor het overige
bestaat het uit korte schetsen, waarin, met een in de omstandigheden
verbazingwekkend en ongelooflijk concentratievermogen, die zelfde werkelijkheid
ontvlucht wordt in herinneringen aan de jeugd van den schrijver en zijn verdere
vroegere leven van vóór den oorlog en zijn gevangenschap.
Het merkwaardige is, dat deze verbeelding een zo nauwkeurige weergeving van
de waargenomen werkelijkheid zichtbaar maakt, dat het is, alsof zij op de actuele
realiteit betrekking heeft. Dit is een hypersensibel, uiterst plastisch en realistisch
kunstproza, gelijk er na Lodewijk van Deyssel niet meer in ons land is geschreven.
Vooral met Uit het leven van Frank Rozelaar is de verwantschap dikwijls treffend.
Het is de geest van een verfijnd, overgevoelig en uitermate schoonheidlievend
kunstenaar, die in deze delicate en met de grootste overgave bewerkte woordkunst
de verbeelding aangrijpt als een wapen tegen de verpletterende en ondragelijke
realiteit van de wreedste kampervaringen. Een boek als dit zal wel een unicum in de
kamplitteratuur blijven. Met grote belangstelling, ja, zelfs met benieuwdheid zien
wij uit naar de mogelijke verdere ontwikkeling van dezen prozaïst, nu de kwellende
werkelijkheid niet meer dwingt tot een verscherpte overspanning der imaginatie, en
wellicht ook de invloed der modernere prozastijlen zich in toenemende mate op zijn
‘écriture artiste’ zal doen gelden.
Na deze stalen van onderscheidenlijk de realistische, de beschouwelijke en de
aesthetische kamplitteratuur wil ik hier nog een boekje bespreken dat, evenals het
geschrift van L. Vogel, weder behoort tot de realistische en directe, men zou ook
kunnen zeggen de journalistieke, maar dan in zijn superieursten vorm. Ik bedoel Mr.
C. Binnerts', Alles is in orde, Heeren...!, Een dagboek van het Eiland Flores uit het
Jaar 1943 (Amsterdam, Swets en Zeitlinger, 1947). De schrijver schreef zijn dagboek
in een krijgsgevangenenkamp in Maoemere op Flores van Mei tot December 1943
in schoolschriften; het laatste daarvan is verloren geraakt, zodat het in November
1943 eindigt.
De titel is ontleend aan de woorden van een mishandelde, die

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

562
bloedend in de barak bij zijn kameraden terugkwam. De schrijver ziet in dien humor
een symbool van den geest, die, wat er ook gebeurt, moeilijk te torpederen valt. Op
14 September 1943 komt hij, bij bezinning over de vraag, waarom hij een dagboek
houdt, tot de conclusie dat het wel vooral zal zijn dat hij ‘zwart op wit moet stellen
om er van los te komen’, wat hem innerlijk beroert, ‘een soort zelfbevrijding dus van
het “geprangd” gemoed, wat een werkelijke schrijver heeft bij een conflictssituatie,
zelfbevestiging, zelfontginning, opsnorren van eigen onbewuste normen’. Dit boekje
is in de meest realistische, ruwe en rauwe mannentaal geschreven, in termen, die
weliswaar niet passen in salon of huiskamer, maar wel in de spheer van een
mannengemeenschap als krijgsgevangenschap nu eenmaal altijd is. Mijn
oorspronkelijk voornemen om veel van deze woorden te schrappen of te verzachten
teneinde op die manier het boekje geschikt te maken ‘ad usum Delphini,’ zegt de
schrijver, ‘heb ik dan ook niet uitgevoerd: het zou m.i. de directheid en vooral de
natuurlijkheid van het geheel hebben geschaad’.
Men ziet hieruit alreeds het streven, waarvan Mr. Binnerts bij het opschrijven van
zijn waarnemingen uitging. Hij is een bewonderaar van Du Perron. Maar ook van
Van Schendel, Vestdijk, Couperus en Van Oudshoorn. Gelukkig eindelijk eens een
bewonderaar van Van Oudshoorn behalve Bloem en ik!
Door zijn eerlijkheid, nuchterheid en documentaire onmiddellijkheid is dit dagboek
nog het meest te vergelijken met het reeds hierboven genoemde van Loden Vogel,
en misschien nog meer met het voortreffelijke Les Grandes Vacances 1939-1945
van Francis Ambrière (Paris, La Nouvelle France, 1946). Maar het boeiende boekje
van Binnerts is venijniger, eerlijker, cynischer dan dat van den Fransman.
Zo vinden wij in de vier hier aangekondigde nieuwe publicaties varianten van de
weerbaarheid van den geest in drie houdingen: die van het streven naar zelfkennis
tot zelfbehoud, die der min of meer wijsgerige bezinning, die der aesthetische liefde
tot de schoonheid en dan wederom die van het eerstgenoemd, van elke metaphysica
gespeende, anthropocentrische realisme. Elk van deze houdingen legt met groten
moed getuigenis af van de hoogte en de onaantastbaarheid van den menselijken geest.
1947
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Brieven en discretie
In het zomernummer Pen en Penseel van het maandblad Critisch Bulletin schrijft
Prof. P.H. van Moerkerken over Het Witsenhuis en zijn Kunstenaarskring. Hij zegt
daarin o.a.: ‘De belangrijke plaats van de schrijvers in het leven van Witsen, en van
Witsen in het leven der schrijvers, wordt bevestigd door de verzameling der meer
dan 1200 bewaard gebleven brieven, waarvan het grootste gedeelte aan den schilder,
een klein gedeelte aan zijn weduwe was gericht. Zij zijn afkomstig van ongeveer
negentig onderling zeer verschillende correspondenten, bijna allen schilders en
schrijvers. Laat ik slechts enkelen noemen van wie er brieven in groot aantal zijn:
Isaac Israëls, Jan Veth, Tholen, Breitner, Bauer. Wat de totale hoeveelheid brieven
aangaat overtreffen de letterkundigen de schilders. Maar bij wie zal ik Jacobus van
Looy rekenen, die zijn 56 epistels illustreerde met krabbels en sonnetten? Jan Hofker
heeft er de meeste geschreven (217), waaronder zeer uitvoerige. Dan volgt Willem
Kloos met een 160-tal; verder Hein Boeken, K.J.L. Alberdingk Thijm, Frans Erens,
Ch. van Deventer, Arn. Ising Jr., Arthur van Schendel, Piet Tideman. Allen wier
namen of werken nog in groter of kleiner kring voortleven uit de culturele herleving
van omstreeks 1885 zijn vertegenwoordigd in dit brievenarchief. Aletrino, Van Eeden,
Verwey, Gorter, Dijsselhof, Karsen, Diepenbrock, Derkinderen, Roland Holst,
Toorop, Verster en zovele anderen, ook zij schreven aan Witsen openhartig en in
warme vriendschap.
Men mag zeker wel onderstellen dat de ontvanger dezer brieven ze alleen heeft
bewaard omdat ze hem dierbaar waren en misschien ook met de bedoeling ze in later
jaren nog eens te herlezen. Zijn weduwe behield ze uit piëteit voor hem en voor de
afzenders; zij is het die bepaalde dat dit gedeelte der nalatenschap eveneens aan het
Rijk zou worden geschonken. Als kostbare documenten zijn ze nu veilig opgeborgen
in de handschriften-verzameling van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
De schrijvers er van zullen ze wel niet voor vreemde ogen hebben bestemd! Maar
nu eenmaal ook dit deel van het verleden aan onze belangstelling is prijsgegeven,
zal de toekomstige geschiedschrijver van het cultuur-tijdperk vóór en na 1900 in
deze schat van vaak haastige schrifturen veel kunnen vinden, dat hem de onderlinge
verhouding der kunstenaars juister dan te voren doet zien.’
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Juridisch berust het auteursrecht van een brief niet bij den geadresseerde, maar bij
den schrijver. Het is echter meer de morele kant van het geval dien ik onder het oog
wil zien. Hier staat een algemeen belang tegenover particuliere belangen. De
wetenschap van de litteratuurgeschiedenis, de kunstgeschiedenis, de cultuurhistorie
is er dikwijls ten zeerste mee gebaat, dat het publiek door den druk en de uitgave
kan kennisnemen van brieven van vooraanstaande personen op dit gebied. Meestal
echter bevatten dergelijke niet voor publicatie bestemde brieven zoveel van
particulieren aard, dat het zowel tegenover de nagedachtenis van den schrijver zelf
als ook tegenover diens nabestaanden en nog levende vrienden, alsmede ten aanzien
van een aantal met name genoemde of aangeduide personen niet verantwoord zou
zijn tot openbaarmaking der correspondentie over te gaan.
Wat moet nu zwaarder wegen? Soms heeft de overledene een desbetreffende
wilsbeschikking nagelaten die de zaak vereenvoudigt. Zo heeft Marsman destijds
uitdrukkelijk verboden, dat er iets van hem in druk gegeven zou worden dat hij niet
zelf daartoe had aangewezen en natuurlijk heeft men zich volstrekt en volledig daaraan
te houden. Overigens zal een Marsman-archief in de Koninklijke Bibliotheek, dat
zoveel mogelijk van het overige werk bevat, geraadpleegd kunnen worden voor
studiedoeleinden door bonafide onderzoekers op dit gebied. Natuurlijk zal daarbij
gewaakt moeten worden tegen het misbruik, dat hierbij toch nog indiscrete publicaties
gedaan zouden kunnen worden. Maar daartegen zou in rechte kunnen worden
opgetreden. Ook vele van de dikwijls zo belangwekkende en treffende brieven van
den dichter zouden hier wellicht een plaats kunnen vinden. Enkele vindt men verspreid
in het in September 1940 verschenen Marsman-herdenkingsnummer van Criterium,
maar toen was de bedoelde beschikking dan ook nog niet bekend.
Niet ten aanzien van brieven, maar dan toch van hun Journal hebben Jules en
Edmond de Goncourt een testamentaire beschikking gemaakt. Deze voor de kennis
van de artistenwereld en de algemene beschaving van hun tijd uitermate interessante
roddelpartijen, elegant, venijnig, beheerst, dodelijk sarcastisch, vaak onrechtvaardig
en tot in de intiemste bijzonderheden tredend mochten tot nu toe slechts in
geselecteerde uittreksels het licht zien. Helaas! nu dan eindelijk vijftig jaar na den
dood van den laatstgenoemde zijn verstreken en daarmede de wettige ter-
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mijn waarin volledige publicatie was verboden, is er geen papier genoeg om aan de
bestaande vijftien delen nog eens het drievoudige toe te voegen. Maar bovendien is
het aantal van zeer gespecialiseerde culturele snuffelaars, die nu na zoveel jaren, nog
voldoende belangstelling zouden hebben voor deze malicieuze fluistercampagnes
over deels volkomen vergeten figuren uit het midden der vorige eeuw, wel uiterst
gering geworden. Wat toen een sensatie zou zijn geweest, interesseert nu niemand
meer.
Wat moet men dan doen? Niet ieder zal toch het enigszins naïeve middel te baat
nemen van Willem Kloos en zijn echtgenote, die zelf nog bij hun leven hun eigen
minnebrieven (aan elkaar) hebben uitgegeven. Van Van Eeden zijn brieven aan Thorn
Prikker gebundeld, nog bij zijn leven, en ook zagen zijn brieven aan Borel het licht,
door deze zonder overleg met Van Eeden persklaar gemaakt en na Borel's dood, een
jaar na die van Van Eeden, met onbelangrijke weglatingen verschenen. Meestal zijn
dergelijke publicaties speciaal uitgezocht, bewerkt, gechâtreerd, op dezelfde wijze,
die aan Van Eeden's even onwetenschappelijk uitgegeven Dagboek alle waarde
ontnam. De Profundis - ander voorbeeld - bleef een document, zo verregaand
onvolledig, dat het voor het gehele onderzoek van Oscar Wilde tientallen jaren een
zowel litterair als psychologisch verkeerden en zelfs vervalsenden indruk heeft
gegeven. De volledige brief aan Douglas berust in de bibliotheek van het British
Museum en de termijn, dat publicatie in zijn geheel verboden is, is bijna verstreken.
Want dat de Duitse editie Epistula in Carcere et Vinculis, en de daarnaar weer
vervaardigde wilde Engelse uitgaven den authentieken tekst letterlijk en compleet
zouden geven, waag ik te betwijfelen.
En wat moet er gebeuren met de brieven van E. du Perron? Zij zijn van grote
betekenis, vooral ook voor de nadere kennis van den schrijver zelf, en zijn boeiend
en voortreffelijk geschreven. Zij schetsen een zeer markant beeld van de wereld van
letterkundigen en kunstenaars, met wie hij in aanraking is geweest, maar ongetwijfeld
zou de publicatie zeer gemengde gevoelens opwekken bij tientallen niet alleen van
zijn talloze tegenstanders maar ook van zijn vrienden. E. du Perron was nu eenmaal
een strijdbare figuur die geen blad voor zijn mond nam, zelfs niet in wat hij voor de
drukpers bestemde. Maar in zijn uiterst openhartige brieven vindt men uiteraard nòg
minder beperkingen uit overwegingen van zachtmoedigheid of vrees, te kwetsen.
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Ten slotte zal degeen, die hierover te beslissen heeft, een keuze moeten doen tussen
het algemeen, litterair-historisch belang en het belang van de persoonlijke
gevoeligheden. Een volstrekt radicale keuze zal wel niet mogelijk wezen en de meest
practische oplossing zal wel zijn, een gedeelte der brieven nu dadelijk en een ander
gedeelte over, laat ons zeggen, dertig jaar te publiceren. De regelrecht betrokkenen
zullen dan, voor zover nog in leven, wat onverschilliger zijn geworden en hun
kinderen behoren tot een minder gevoelige generatie. Maar wàt, dadelijk of veel
later, wordt uitgegeven, moet wel volstrekt ongewijzigd en zonder enige schrapping
worden gedrukt, anders kan men het beter laten. Een gekuiste uitgave van Du Perron
zou nog minder bevredigend zijn dan de bestaande van het Journal der Goncourt's.
Ikzelf zit met de moeilijkheid van de uitvoerige en belangwekkende correspondentie
van Johan Andreas dèr Mouw, nu mijn uitgave van zijn Verzamelde Werken in zes
delen in voorbereiding is. Maar deze grote dichter behoort tot een tijd, waarin de
persoonlijke gevoelsuitstorting een grotere plaats innam in den omgang en het
dagelijks leven. En dit maakt de overweging van publicatie en het hele probleem van
deze uiterst belangrijke correspondentie nog veel moeilijker.
1947

Gesublimeerde nuchterheid
Dit werk is niet harteloos, integendeel. Maar het is koel. Het heeft echter van die
koelheid de positieve, niet de negatieve zijde. Het is beheerst; het is nuchter zoals
de landaard dat op zijn best kan zijn. Het is critisch en ironisch en gedistancieerd en
daardoor voornaam, zoals dit b.v. ook met Letje van Top Naeff het geval is. Het heeft
een lichte ironie maar ziet de kleine dingen des levens met liefde, en niet neerbuigend.
Deze koelheid wordt nergens koud of kil.
Wie zo op een afstand en met helderen blik, maar toch nauwkeurig de sentimenten
kan natekenen, moet een rijp mens zijn. Hieruit volgt reeds, dat deze zeven novellen
het werk zijn van een persoonlijkheid, van een persoonlijken geest, en dat daardoor
behalve de visie ook de toon en de stijl zeer eigen zijn geworden. Soms zelfs al te
zeer; dan werd de eigenheid eigenaar-
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digheid. Het valt niet te ontkennen, dat hier ondanks een bewonderenswaardig rijke
woordkeuze de woordschikking dikwijls tot een te geregeld terugkomende manier
wordt; dat het te veelvuldig gebruik van den voltooid verleden tijd het beoogde effect
der grotere levendigheid schaadt door ditzelfde teveel, en dat het herhaaldelijk
teruggrijpen op archaïsche woorden tezeer een behaagzuchtige litteraire kunstgreep
is. Maar zoals men van sommige mensen kan houden juist om hun gebreken, moet
ik tot mijn schande bekennen, dat een van de redenen, waarom dit boek mij zo dierbaar
is, juist is gelegen in de charme dezer misschien ietwat kunstmatige, maar hoezeer
bekoorlijke, vaststaande syntactische en grammaticale wendingen.
Misschien komt dit, doordat zij niet op toeval of gril berusten. De stijl is hier zo
persoonlijk doordat hij geen keurslijf is maar een spelen met de stof, dat uit de koele
geamuseerdheid voortkomt van den geest der schrijfster. Geest is eigenlijk een aardig
woord, omdat het ook ‘esprit’ betekent. Uit het een komt het andere voort: beide
betekenissen zijn met elkaar verwant. Waar immers de geest zijn critische en
intellectuele functies uitoefent, waar het gevoel met fijne intelligentie wordt genoten
en bekeken, daar is reeds het zaad uitgestrooid, waaruit de humor ontkiemt.
Bij mevrouw Van Haersolte wordt deze humor nergens nadrukkelijk of opzettelijk.
Hij is zeer natuurlijk. Hij doorlicht en verheldert het menselijk leven en geeft er een
perspectief aan, maar zonder pretentie en zonder stelsel. Men kan deze schrijfwijze
een verdiept realisme noemen, maar verzacht en beschenen door de ironie, die alles
in een stil en toch soms juist wel romantisch licht zet. Romantisch is vaak ook de
keuze van de stof; de historische spheer in drie der novellen: in het grote De Stemmen,
voorts in De Spinnepoppe, dat misschien het meest geslaagd is, en in de laatste:
Mevrouw Christina van Keldoenck.
Ik wees op het rijpe van deze kunst. Dat komt tot uiting in de als vanzelf sprekende
en nooit opdringerige levenswijsheid waarmede, en met de luchtigste intonatie, over
de vragen en achtergronden van het menselijk bestaan wordt gesproken. Dat deze
prozastukken een vaak diepzinnige beschouwelijkheid aanduiden achter een lichten
en sierlijken toon is niet alleen aan de hierboven genoemde vaderlandse nuchterheid
te danken, maar ook aan den inslag van de Franse beschaving op dezen geest. Korte
schetsen als de titelnovelle waar het boekje
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mee aanvangt of Hang- en Sluitwerk zijn juweeltjes van een bij ons te schaars
florerend litterair genre, en waarvoor een Anatole France zich niet geschaamd zou
hebben. Het grote boerenverhaal De Stemmen behandelt, in de zo kundig getroffen
spheer van het Overijsel der vorige eeuw, een vrouw die door hallucinaties wordt
bezeten. Het knappe van de wijze van behandeling is, dat de schrijfster hier niet is
vervallen in een goedkope geheimzinnigdoenerij met pseudo-occultistische kitsch,
maar, terwijl zij boven haar onderwerp is blijven staan, zozeer de obsessie van de
werking van een pathologisch zieleleven op de omgeving heeft laten voelen en dit
geheel verweven heeft met den achtergrond van de andere betrokken personen en
de buurschap. Ook het historische van de gehele atmospheer is bijzonder kunstig
gesuggereerd, sober, zonder vertoon van kennis, maar door een feilloze keuze van
detail en woord. Het zelfde geldt voor De Spinnepoppe, dat echter geserreerder is en
daardoor nog geslaagder.
Het is helaas bij het grote oppervlakkige gedeelte van het lezerspubliek gewoonte,
om alleen te vragen naar werk van de jongere generatie, dan nog liefst van auteurs
beneden de drie en twintig jaar en dàn nog weer liefst daarenboven een pas verschenen
debuut, en voor niets anders aandacht te hebben. Ik geef toe, dat onder de genoemde
categorie allerbelangrijkst werk kan schuilen. Het zou echter zonde en jammer zijn,
mocht ‘Sophia in de Koestraat’, dat alle opmerkzaamheid en waardering verdient,
van een dusdanig vooroordeel de dupe worden.
1947
Amoene van Haersolte, Sophia in de Koestraat. Amsterdam, Uitg. Mij. G.A. van
Oorschot, 1946

Werken
Hoe langer hoe meer gevoel ik mij een krasse grijsaard van vijf en negentig wanneer
ik iets over de generatie van de jongeren moet zeggen. Ik kan het niet helpen, dat dit
altijd zo schoolmeesterachtig, verkalkt, terechtwijzend klinkt en altijd weer op een
versje van Hieronymus van Alphen lijkt. De kinders willen nu eenmaal niet zoet zijn
of, om het nauwkeuriger uit te drukken, zij hebben een 2 voor vlijt.
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Gisteren kreeg ik onverwachts bezoek van neef Barend uit Spijkenisse. Barend is de
neef van mijn huisbaas en heeft litteraire aspiraties. Hij beschouwt mij als een soort
oom. Ik had hem in vele jaren niet gezien en hij was een forse jongen geworden van
voor in de twintig. Hij gooide een loodzwaar pakket op mijn schrijftafel en ik was
eerst nog zo naïef om te denken, dat hij een boerenkaas voor mij had meegebracht.
‘Hier’, riep hij, ‘jij schrijft toch ook? Dit is mijn laatste werk, 200 bladzijden, allemaal
natuurbeschrijving, helemaal in terzinen! En weet je dat ik het achter elkaar in
twee-en-een-half uur heb opgeschreven en bijna niets heb verbeterd? Het stond er
zó. Ik heb het als het ware uit mijn mouw geschud. De kunstredacteur van de
Spijkenisser Avondbode is er verrukt van. Ik ben benieuwd hoe jij het vindt.’
Ik heb het gesprek op iets anders gebracht, heb vriend Barend een borrel
geschonken en het dikke pak met het manuscript achter in een reservela gelegd bij
enige lotgenoten. Barend is een vlotte jongen en heeft waarschijnlijk ook wel talent,
maar ik ben niet van plan er kennis van te nemen. Ook indien aanleg en begaafdheid
bij een jong debutant aanwezig zijn, zijn beide in negen van de tien gevallen voor
de kunst verspild en verloren, indien niet tevens arbeid en geduld, een overgegeven
en zelfopofferende beoefening van het handwerk ertoe medewerken om ze tot
ontwikkeling te brengen.
Genie komt niet uit de lucht vallen, al is het misschien meer dan de ‘longue
patience’ van het spreekwoord. Helaas gokken de meeste tegenwoordige jong
beginnende kunstenaars er op dat zij het éne geval op de duizend zijn, dat zonder
hard en eerlijk werken uit zuiver genie kunstenaar kan wezen. Reeds zeer veel jonge
talenten zijn op deze wijze voortijdig te gronde gegaan, zonder dat er ooit uit is
gekomen wat er als mogelijkheid in zat. Het is een dwaas en burgerlijk vooroordeel
te menen dat men als dichter, als kunstenaar in het algemeen, minder hard zou moeten
werken dan een fabrikant, een landarbeider of een minister. Juist iemand die zich
van zijn potentieel kunnen bewust is, heeft nog een gigantischen strijd te voeren, om
te verwerkelijken wat hij in zich heeft.
In een opschrijfboekje had Beethoven meer dan tweehonderd verschillende lezingen
genoteerd van de leidende gedachte der finale uit de Negende Symphonie. Vincent
van Gogh schrijft in een brief aan zijn broer Theo (W.B. nr. 218): ‘Ik heb een studie
geteekend van het kinderwiegje vandaag met veegen kleur erin...
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Gij moet goed begrijpen, hoe ik de kunst beschouw. Om te komen tot het waarachtige
moet men lang en veel werken. Wat ik wil en mij ten doel stel is bliksems moeielijk
en toch geloof ik niet dat ik te hoog mik. Ik wil teekeningen maken, die sommige
menschen treffen... De kunst vraagt een hardnekkig werken, een werken ondanks
alles, en een altijd doorgaande observatie.. Ik zal 't wiegje hoop ik nog wel honderd
keer teekenen, behalve die van vandaag, met hardnekkigheid.’
Wat neef Barend betreft, wanneer ik hem zijn ontzaglijk vlotte kilo poëzie terug
moet zenden, zal ik als enig commentaar hem verwijzen naar het sombere woord
van Claude in den laatsten zin van L'Oeuvre van Emile Zola:
‘Allons travailler!’
1947

Gomperts geheelonthouder?
Naar aanleiding van zijn optreden bij de culturele manifestatie der studenten is destijds
in een der weekbladen in een polemiek, waarvan ik mij overigens niet veel herinner,
den heer H. Gomperts verweten, dat hij ten aanzien van de kunst een ouderwets
ethisch standpunt innam en padvinders-idealen huldigde. De heer Gomperts
antwoordde, meen ik, dat hij niet zijn eigen opvattingen maar die van den auteur
Forster had weergegeven.
Nogmaals, ik herinner mij de feiten zo weinig nauwkeurig dat het best kan zijn,
dat ik ze onjuist heb meegedeeld, waarvoor ik mij dan bij voorbaat verontschuldig.
Maar van belang is ook niet zozeer, of nu juist dit is gezegd, als wel dat een
representatief woordvoerder ener jongere generatie de letterkunde, evenals in, laat
ons zeggen, 1860 toch weder aan ethische postulaten onderhevig ziet. Van hem is
dit niet te verwonderen. Hij was een adept van Forum, debuterend in Forum, tot
zichzelf gekomen in den Forum-tijd. De cultus der persoonlijkheid, destijds door dit
ons tijdschrift geponeerd, bracht vanzelf met zich mee een niet in het aesthetische
maar in het morele zetelenden maatstaf der kunstbeschouwing. Want zelfs indien
men onder dat morele geen gangbare zedeleer verstaat, bleef toch de eis van de zo
onthullend mogelijke uitdrukking van de oorspronkelijke persoonlijkheid en het is
aan geen twijfel onderhevig dat deze menselijke eis tevens een ethische is.
Een ruim gebied van de kunst wordt daardoor echter uitge-
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schakeld en ik maak mij sterk dat een groot aantal kunstenaars van iedere generatie
zich bij dezen vorm van moderniteit niet prettig voelt. Zeker, kunst is geen
genotmiddel zoals tabak en jenever. Zij is inderdaad, dat kan worden toegegeven
aan de zedekundige jeugd, een zelf-expressie. Maar dan een die dat zelf projecteert
tot iets boven-persoonlijks van algemener geldigheid en duurzamer waarde. Deze
transformatie geschiedt echter juist door, - of liever gezegd: is -, het aesthetische.
Het is te begrijpen en tot op zekere hoogte te billijken, dat de nieuwe generatie ik denk nu niet zozeer aan Gomperts als aan zijn jongere volgelingen - geboren als
het ware met den rug tegen den muur, geneigd is ook in de kunst een ethiek te
verlangen daar zij sinds haar vroegste bewustwording lijfelijk en persoonlijk heeft
moeten kiezen tussen goed en kwaad, tussen mens en onmens. Maar deze jongeren
zouden in strijd komen met juist dat, waarvoor zij streden, als zij het aesthetische
verloochenden, de schoonheid die de bron is van het kunstwezen. Een al te puriteinse
angst voor dit zonder meer genieten (van het schone) berust op een benepen
vóórtachtigse dominees-traditie tegenover meisjes-zoenen, tabak, jenever en kunst
zonder lesje of moraaltje. Deze oorlogsgeneratie heeft alleen in wit en zwart leren
denken, en daarin steekt ongetwijfeld een kracht. Maar bij dat zwarte moet de
tendenz-loze kunst niet worden ingelijfd. Vrijheid is alleen in schoonheid, schoonheid
in vrijheid.
1947

Van badkamer en Artis
Wat de uitingen van den Grieksen geest, de Griekse cultuur en kunst tot een grondslag
heeft gemaakt, waarop het hedendaagse geestesleven van de Westerse wereld nog
steeds in zeer belangrijke mate is gevestigd, dat is stellig niet in de laatste plaats
geweest het maatgevoel. Het gevoel voor maat, in elke betekenis van het woord (dus
zowel de getallenverhouding van het rhythme, als ook de gematigdheid) is het
kenmerkende voor de ziel van mens en volk, wanneer zij tot rijpheid, tot psychische
volwassenheid en zelfbesef is gekomen. ‘De mens is de maat van alle dingen’, heeft
een Grieks wijsgeer gezegd; maar de maat is het menselijke in alle dingen.
In mijn badkamer is één kraan waar kokend water uit komt en één kraan, waar
koud water uit komt. De zaak is nu, de tempe-
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ratuur van den straal uit den sproeier met de uiterste nauwkeurigheid te doseren. Het
is een kwestie van millimeters in den stand van de kranen, zo nauw luistert het. Zodra
ik de heetwaterkraan ook maar iets te wijd open zet, dan verbrand ik; zet ik de
koudwaterkraan iets te ver open, dan sta ik te rillen onder de douche. De kunst is, de
juiste maat te vinden. En dat is niet alleen de kunst bij het douchen, maar ook de
kunst bij de kunst.
De hoeveelheid, de afmeting is niet maar een kwantitatief element alleen, maar
hangt tevens wel degelijk regelrecht met de kwaliteit van de schoonheidsontroering
samen, zodat een maquette, tot enige decimeters verkleind, van de kathedraal van
Reims of Bourges geen aesthetische ontroering meer vermag op te wekken. Prof.
R.N. Roland Holst heeft in een opstel over Géricault de bekoring onderzocht van de
uiterst kleine graphische werken van dezen kunstenaar, en het onverbrekelijk verband
aangetoond tussen hun uitdrukkingswaarde en hun geringen omvang. Hij heeft
eveneens zeer treffende en behartigenswaardige dingen gezegd over wat hij met een
uitnemenden term het zuiver ‘schaalgevoel’ noemt in zijn studie De schoone
beperkingen in de kunst van Jan Mankes, voorkomend in zijn boek Over Kunst en
Kunstenaars (1923).
Maat en getal zijn onmisbaar in de kunst en wie deze niet beheerst, vervalt tot
mateloos gebulder, dat geen enkelen indruk maakt. Hiermede is niet gezegd, dat de
kunst steeds ingetogen moet zijn. In den groten tijd waren de verschrikkelijkste
bulderbassen van onze litteratuur niet zonder die ‘feeling’ voor het doseren van heet
en koud, zonder welke men onder de douche klappertandt of brandwonden krijgt.
De ontzagwekkende persoonlijke scheldpartijen van Lodewijk van Deyssel waren
niet zonder deze innerlijke beheerstheid, en zelfs de beruchte, door talrijke moralistjes
zo gesmade ‘scheldsonnetten’ van Kloos, voor vele waarvan ik toch een zwak heb,
hadden nog iets daarvan. Ook Marsman kon een overweldigend groten en groven
bek opzetten in zijn kritieken, zonder inefficiënt te worden, omdat hij iemand was,
die dan nog van een innerlijk rhythme uit maat hield.
Dit is voorbij. De toon der jongeren-tijdschriften is anders geworden en wat vroeger
viriel was, werd nu barbaars, infantiel of debiel. Wat een Van Deyssel, een Kloos,
en een Marsman nog afging, is ontaard in dikdoen en zichzelf overschreeuwen. De
toon in vele jongeren-tijdschriften is niet alleen smakeloos
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(smaak is geen vereiste), maar is er een van onmacht. Die toon kwam o.a. tot uiting
in een polemiek tussen Hermans en Marja, waarover terecht schande geroepen is en
heus niet door preutse juffrouwen.
Barokke verheviging is in de letteren, in de kunst in het algemeen, volop welkom,
maar zij mag niet in tegenstelling komen tot de natuurlijke beweeglijkheid van den
geest. Ik zeg geest, en de tegenwoordige toon is geesteloos. Ook hevigheid moet
functionneel verantwoord zijn, of zij krijst zich hees. Toen ik als kind aan de hand
van mijn onvergetelijke gouvernante in Artis wandelde, leek mij de hals van de
giraffe caricaturaal overdreven en gedisproportionneerd. De artistieke élégance ervan
heb ik eerst leren begrijpen toen ik wist, dat dat lange end hals een dieperen zin had.
Dat het mogelijk maakte, van hoge takken te snoepen.
1947

Litteraire nalatenschap
In Frankrijk is de onaangename gewoonte ingeslopen, werk van levende en dode
schrijvers uit te geven in een tot op ongeveer een vierde van den oorspronkelijken
omvang bekort soort van excerpt. Dit om tegemoet te komen aan de vergroving,
vervlakking en gemakzucht welke door radio en film bij een groot deel van het
publiek ingang hebben gevonden. Men kan nu de letterkunde een kunstmatig tempo
aanmeten en Manon Lescaut lezen, teruggebracht tot een dertigtal bladzijden. We
leven in een groten tijd, waarin het woord ‘cultuur’ niet van de lucht is.
Het bovenstaande heeft de Franse Vereniging van Letterkundigen aanleiding
gegeven tot het houden van een enquête. Zij vraagt den schrijvers, haar te willen
mededelen, of zij wensen dat hun letterkundige en hun particuliere correspondentie
na hun dood gepublieceerd kan worden; of zij dit zelfde toestaan ten aanzien van
hun aantekeningen en onuitgegeven handschriften; of zij reeds thans den herdruk
van hun werken goedkeuren en zo ja van welke; of zij zich er bij neerleggen dat hun
boeken posthuum in uittreksels, fragmenten of bekortende bewerkingen verschijnen;
of zij toestemmen in bewerkingen voor toneel, film, radio en andere
verbreidingsmiddelen en zo ja onder welk voorbehoud.
Deze hoogste belangrijke enquête, welke ik mij veroorloof onze
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Nederlandse Vereniging van Letterkundigen ten voorbeeld te stellen, heeft meer dan
academische waarde. Het is namelijk haar bedoeling, met kracht de beschikkingen
van de auteurs na hun dood te verdedigen, voor het geval hun erfgenamen dit niet
zouden doen, en zelfs zo nodig voor hun rechten op te komen tegen ergenamen, die
zich daaraan zouden vergrijpen. Zij legt zo de volledige beschikking over de toekomst
van een literair oeuvre bij den schrijver zelf. Een novum, en waarvan de practijk
heeft uitgewezen, helaas, hoe hoogst noodzakelijk het is.
André Billy heeft zijn antwoord gegeven in een open brief in den Figaro Littéraire.
Hij wijst er op, dat de litteratuurgeschiedenis vol is van niet nagekomen wensen,
overtredingen van voorschriften van schrijvers, wijzigingen, vernietigingen en
verboden uitgaven na hun overlijden. De Société des Gens de Lettres vormt nu een
dossier uit de antwoorden op haar vragenlijst, om in de toekomst de geestelijke
rechten van haar leden juridisch te kunnen verdedigen bij het nageslacht.
Billy spot een beetje met de vanzelfsprekendheid, waarmee een schrijver aanneemt
dat latere generaties zich nog voor zijn werk zullen interesseren. Maar toch beseft
hij het belang van het ingestelde onderzoek. Voor zichzelf antwoordt hij, dat historici,
biographen, critici in de toekomst zijn litteraire brieven mogen gebruiken, maar niet
zijn particuliere. Ik vraag mij echter af, waar de grens te trekken is. Vaak vindt men
juist in de particulierste brieven de meeste historisch curieuze litteraire gegevens.
Huysmans heeft destijds zonder voorbehoud elke briefpublicatie uit zijn nalatenschap
volledig verboden. Bij ons Marsman evenzeer. Bourget veroordeelde zelfs elk
biographisch en critisch gebruik van aantekeningen e.d. Terecht oordeelt Billy, dat
dit laatste wat te ver gaat. Het tijdsverloop, sedert het overlijden verstreken, bepaalt
het ogenblik, waarop het belang der litteratuurwetenschap zwaarder mag worden
aangeslagen dan het bezwaar van de indiscretie. Billy meent bovendien dat nadat
een zekere tijd verstreken is de eruditie geen enkele rekening meer zal houden met
enig verbod of voorbehoud van enig schrijver. Men zou daarop echter kunnen
antwoorden, dat juist hierom de actie van de Franse vakgroep zo nuttig en nodig is.
Overigens raadt Billy iederen schrijver aan, zijn laden met brieven, aantekeningen
en manuscripten goed op te ruimen, voordat hij er over denkt dood te gaan.
Billy meent, zijn nakomelingen niet de opbrengst te mogen onthouden van den
herdruk van zijn werken, zelfs in fragmentari-
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schen vorm. Excerpten en bewerkingen verbiedt hij echter formeel. Mij lijkt dit een
juist en begrijpelijk standpunt.
Tenslotte vraagt hij zich af, aan welke mogelijke verdere, nog nieuwe
‘verbreidingsmiddelen’ behalve toneel, film, radio en televisie de vraagster gedacht
kan hebben. Hij stelt ironisch een prijsvraag voor: ‘aan welk nieuw verbreidingsmiddel
meent gij dat de 21ste eeuw het aanzien zal geven?’ Hij raakt hiermede aan het
romantisch karakter van deze overigens zo rële, practische en nodige rondvraag.
Schrijvers geloven steeds aan de onsterfelijkheid, althans aan de mogelijke
onsterfelijkheid van hun werk. De rondvraag verdedigt deze tegenover het nageslacht.
Het geloof in een bepaalden vorm van voortleven van dit werk is hoogst waarschijnlijk
een van de grondslagen der cultuur.
1948

Een nieuwe kant van den negerroman
Men kan verschillend denken over den invloed van de moderne Amerikaanse
litteratuur op onze hedendaagse West-Europese en meer in het bijzonder, Nederlandse
letterkunde. Velen juichen hem toe; sommigen, bezonnener en meer thuis in onze
beschavingsgeschiedenis, achten hem bedenkelijk. Maar al dergelijke overwegingen
zijn ijdel. De ontwikkeling van de cultuur geschiedt volgens vaste wetten, gegrond
op economische, sociale, psychologische en vele andere factoren, en zij gaat haar
gang met de onontkoombaarheid van een natuurgebeuren. Het heeft dus geen zin te
juichen of te jammeren over de duidelijke sporen, die Amerika op onze jongste
letteren achterlaat. Ze zijn er, en men heeft het feit te aanvaarden en te begrijpen.
Het enige wat men er tegenover kan stellen, is trouw te blijven aan eigen aard en
eigen roeping.
Een van de gunstige elementen van de verhoogde belangstelling in ons land voor
de litteratuur der Verenigde Staten, - welke ook spreekt uit de verschijning bij Van
Oorschot van de Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur van Prof. A.G. van
Kranendonk - is, dat de Hollandse romanschrijvers in haar een voorbeeld vinden van
een sterke en traditionele sociale belangstelling.
Het individualisme van '80 heeft slechts uit aesthetische over-
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wegingen, of op zijn hoogst met het zwakke maatschappelijke gevoel en inzicht dat
uit het Franse naturalisme was komen overwaaien, de gemeenschap in zijn
gezichtskring betrokken. Amerika leert ons, hoe ook de individueel sterkste
kunstenaarspersoonlijkheid geen schade behoeft te lijden door een diep verankerd
zijn in sociale overwegingen en sociaal verantwoordelijkheidsgevoel. Een van de
duidelijkste symptomen van de cultus van dit gevoel bij de Amerikaanse schrijvers
en publicisten is de groeiende belangstelling voor het negervraagstuk.
Een deel van de beste bellettrie van overzee heeft zich de laatste decenniën met
dit probleem bezig gehouden: wel een bewijs, hoezeer het de harten en gewetens van
die toch altijd iets dieper en bewuster levende Amerikaanse staatsburgers, die de
kunstenaars zijn, voortdurend bezighoudt en beklemt.
In de eerste plaats moet genoemd worden Light in August, van William Faulkner
(in 1938 onder den titel: Het licht in Augustus te Rotterdam bij Van Staal verschenen
in de vertaling van Mr. I.E. Prins-Willekes Macdonald), een meesterwerk van
psychologie, dat tevens van grote waarde was om de technische vernieuwing, die
experimenteel hierin doorbrak. Verder noem ik Erskine Caldwell's Trouble in July,
en van Richard Wright: de novelle Uncle Tom's Children, de autobiografie Black
Boy en den roman Native Son (de vertaling van A.W. Ebbinge-Van Nees: Zoon van
Amerika verscheen in 1947 bij de Zuid-Hollandse Uitgeversmij). Tenslotte verwijs
ik naar den indrukwekkenden roman: Strange Fruit van Lillian Smith, die onder den
titel De Vreemde Vrucht in 1947 bij De Bezige Bij is uitgekomen Met een belangrijk
werk is thans deze reeks uitgebreid, namelijk met de verschijning van een nieuwen
roman van Sinclair Lewis, genaamd Kingsblood Royal (1947, Random House, New
York), welke onder den titel: Ja, ik ben 'n Neger in een geautoriseerde bewerking
door John Vandenbergh in 1948 is uitgekomen bij A.J.G. Strengholt te Amsterdam.
In de 35 jaar, dat Sinclair Lewis nu vrijwel elk jaar of om het jaar een roman in
het licht zendt, heeft hij zich een typisch Amerikaanse auteur betoond; het spreekt
overigens vanzelf. dat in de Verenigde Staten alleen een standaard-type, op welk
gebied ook, een zo vooraanstaande plaats kan gaan innemen. Ik bedoel hiermee
(overigens) niet bepaald iets denigrerends. Lewis is dikwijls een meesterlijke
psycholoog en daarbij intelligent en critisch (alleen een standaard-Amerikaan had
een zo meesterlijke satire op den Amerikaansen standaard kunnen
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schrijven als hij in zijn onvolprezen Babbit in '22). Amerikaans ook was, gelijk uit
het voorafgaande wel is af te leiden, dat een scherp zielkundig uitbeeldingsvermogen
overal en telkens zijn wortels vond in den achtergrond van de Amerikaanse
samenleving. Iemand met een zo open oog voor zo verschillende kanten van de
Amerikaanse maatschappij, daarbij critisch, progressief en eerlijk, moest vroeg of
laat terechtkomen bij het mensonterende negervraagstuk en men kan zich alleen maar
erover verwonderen, dat het veeleer laat dan vroeg was. Maar het is dan ook door
Lewis in zijn diepste gepeild.
Van vele en verschillende kanten is zowel psychologisch als sociaal de positie van
den neger en die van den blanke tegenover den neger geschetst in de Amerikaanse
litteratuur, ook door de door mij hierboven genoemde auteurs. Sinclair Lewis is er
echter in geslaagd, een nieuw aspect aan het beeld naar voren te brengen. Zijn
hoofdfiguur is een gedemobiliseerde officier uit den laatsten oorlog, die zijn plaats
als beambte aan een bank weer heeft ingenomen in het nog geen 100.000 inwoners
tellende stadje Grand Republic in Minnesota. Gelukkig getrouwd, vader van een lief
dochtertje, probleemloos voortlevend in de beter gesitueerde klasse van de
conventioneel burgerlijke samenleving van dit stadje, ontdekt hij op een goeden dag
door een toeval, dat hij in den 6en graad, d.w.z. voor 1/32ste negerbloed heeft.
Natuurlijk is er niemand, die dit vermoedt, noch zijn vrouw noch zelfs zijn vader;
het is alleen door een indiscretie van zijn grootmoeder van vaderskant, dat hij na
grondige naspeuringen, achter de waarheid komt.
Er bestaat geen enkele aanwijzing, dat het geheim aan den dag zal komen, dat
alleen hem zelf bekend is. Maar hier begint het gewetensconflict, en het is door
Sinclair Lewis op magistrale wijze uitgebeeld. Heel langzaam ontwikkelt zich in
dezen voorspoedigen burger en gelukkigen echtgenoot de wroeging om de
verloochening van zijn eigen bloed. De negers wonen in zijn stadje in een eigen wijk,
in den gediscrimineerden staat dien zij overal innemen. Zij worden niet bepaald
vervolgd, maar leven in afgescheidenheid en ondergeschiktheid en ook voor de
intellectuelen en gegradueerden onder hen bestaat niet de mogelijkheid,
maatschappelijk ook maar enigszins vooruit te komen. Hun dokters, hun ingenieurs,
hun dominees kunnen alleen voor en te midden van hun mede-kleurlingen hun
arbeidsveld vinden. Veiligheid is er niet, want de geringste aanleiding kan de altijd
sluimerende hartstochten bij de blanken wakker roe-
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pen en tot ongestrafte mishandelingen of min of meer uitgebreide lynch-partijen
aanleiding geven. Ook iemand aan wiens uiterlijk niet het geringste van zijn afkomst
te bespeuren is, doordat hij slechts 1/64ste of 1/128ste neger is, wordt, wanneer zulks
bekend is, als een volledige neger beschouwd.
Het is niet mogelijk, de ontwikkeling van dit conflict in dezen omvangrijken roman
hier ook maar uit de verte te volgen. Het komt er op neer, dat de genoemde
hoofdpersoon, kapitein Kingsblood, zich gedwongen voelt, de negers uit zijn stad
en hun problemen en levensomstandigheden beter te leren kennen. Hierdoor wordt
zijn weerzin tegen de behandeling, waaraan zij blootstaan, steeds sterker en
uiteindelijk, nog aarzelend maakt hij na langen tweestrijd zijn afkomst bekend en
schaart zich geheel aan hun zijde. Niet alleen vernietigt hij hiermee zijn positie als
geacht burger, zijn betrekking aan de bank, zijn huwelijksgeluk en de toekomst van
zijn dochtertje, maar ook stelt hij zich nu bloot aan de hevigste vervolgingen, daar
hij weigert te verhuizen uit het huis dat zijn bezit is in het villapark. Naar aanleiding
hiervan ontstaat een oproer en vuurgevecht, waarbij hij gearresteerd wordt en zijn
‘blanke’ vrouw zich mede wenst te laten arresteren.
Reeds de al te korte en eenvoudige en schematiserende weergave van de
gecompliceerde gebeurtenissen uit dezen roman doen den lezer zien, dat het hier
zuiver om een ethisch beginsel gaat, en dat de gehele tragedie veroorzaakt wordt
door het morele solidariteitsgevoel van Kingsblood met het volk, waar hij van
vaderskant van afstamt. Niets deed hem als een neger kennen en niemand kon de
waarheid vermoeden, maar hij wenst op den duur niet den smaad te dragen van een
door brute overmacht en botte conventie als minderwaardig beschouwd gedeelte van
zijn zelf te verloochenen. Hier is dus het negervraagstuk uitgebeeld in zijn vorm van
assimilatie-probleem, als de vraag in hoeverre het verantwoord is, ten koste van de
waarachtigheid, zich anders voor te doen, te verzwijgen wat men is, aan de omgeving
gelijk te worden en te trachten er in op te gaan, ook al laat men daarmee zijn
achtervolgde rasgenoten in den steek.
Voor den lezer springt de parallel met het Joodse vraagstuk in het oog. Natuurlijk
zijn er, historisch en politiek en sociaal,
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diepgaande verschillen tussen de beide vraagstukken, maar in den grond is de
overeenkomst toch wel zeer essentieel, gelijk uit de door bijna alle schrijvers op dit
gebied gemaakte vergelijking tussen die twee blijkt. Ook de inwoners van het stadje
Grand Republic, waarvan ook de goed-willenden en liberalen gedachtenloos met de
grote stroming meedrijven vinden in ogenblikken van emotie en spanning spontaan
deze vergelijking. Tenslotte hebben altijd en overal de ethnologische
minderheidsproblemen dezelfde schrijnende grondtrekken vertoond, hoezeer deze
overigens onderling varieerden. Men kan zeggen, dat daarbij steeds de kwestie van
de assimilatie, haar gewenstheid, haar mogelijkheid en vooral haar morele
gerechtigheid, zich in hoge mate voordoet. Als gewetensconflict treedt zij misschien
het sterkst naar voren bij de negers en de Joden. Het is de grote verdienste geweest
van Sinclair Lewis, in een boeienden en aangrijpend geschreven roman voor het eerst
dezen kant van de neger-kwestie zo scherp en onvergetelijk te hebben belicht.
1948

Vijftig jaar litteratuur in Nederland
In een aperçu dat zo algemeen wil zijn als dit, zou het noemen van meer dan slechts
enkele namen alleen maar beperkend en verwarrend werken. De afweging van
begrippen, die aldus voor de concrete feiten komt te staan, moet daardoor noodzakelijk
wat abstract blijven. Zodoende zal een duizendvoudig geschakeerde, veelszins rijker,
onregelmatiger en levender litteraire werkelijkheid geschematiseerd worden. En dus
slechts eenzijdig en onvolkomen benaderd. Maar een andere keuze heb ik niet: de
compacte opsomming van enige tientallen namen, facta en data, welke men overigens
in elk handboekje kan vinden, zou ons niet verder brengen. Ik kan dan ook alleen
uitkomsten van beschouwing geven, niet de overwegingen die er toe hebben geleid.
Alleen inzichten, gevolgtrekkingen, niet de verklaring, de motivering en het materiaal
waarop zij berusten.
Mijn overzicht begint, strikt genomen, in 1898. Het is echter niet mogelijk, de
situatie van dat ogenblik duidelijk te maken, zonder eerst even terug te grijpen naar
den tijd, die onmiddellijk voorafging aan de vernieuwing, die in de tachtiger jaren
onze letterkunde tot een keerpunt bracht. In dien tijd immers werden de diep
ingrijpende veranderingen voorbereid welke, nu vijftig
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jaar geleden, reeds over den korten bloei van hun volle werking heen waren en naar
de mogelijkheid van weer nieuwe, andere richtingen wezen.
Het was in vele opzichten een tijd van kentering; een kort ogenblik, schommelend
op de breuk der tijden. Gedeeltelijk was de romantiek bezig af te sterven, gedeeltelijk
zichzelf te vernieuwen. In den nobelen Potgieter, die in '75 gestorven was, had zij
zich van de eigen voze, dode bestanddelen gezuiverd. In anderen, die nog leefden
en werkten, een Huet, een Multatuli, had zij zich vernietigend tegen zichzelve gekeerd.
Perk schreef in dat jaar zijn eerste jongensverzen, enkele voorlopers als Emants en
Winkler Prins waren reeds volop productief, alles groeide en gistte in den bodem,
waaruit in 1885 De Nieuwe Gids zou opschieten.
Als een immens voorspel was in de jaren van '70 de bloei van de Haagse School
voorafgegaan. Annie Romein-Verschoor maakt - in andere woorden - de opmerking,
dat de schilderkunst, die in haar romantische periode bij uitstek litterair was geweest,
de litteratuur los liet, juist toen deze laatste, in haar streven naar eerlijker plastische
uitbeelding, schilderlijk zou gaan worden. Het betreft hier éénzelfde verschuiving,
want in beide gevallen is zij terug te brengen tot den terugkeer van een verhoogden
werkelijkheidszin. Zij zou, in de jaren van tachtig, een innig contact teweegbrengen
tussen schrijvers en schilders.
Romantiek, berustend op nationale en collectieve conventie, bestaat waar de
eigenheid der visie sterker is dan de zinsindrukken en waarnemingen. Verliest die
conventie haar oorspronkelijke aandriften, dan behoudt zij nog lang de uiterlijkheid
van haar lege, dode vormen. Het zijn de niet langer doorleefde stijlfiguren, de
verstarde cliché's, de ondoorvoelde taal en beeldspraak. In geen land was daardoor
de litteratuur zozeer in een moeras van stilstand doodgelopen als bij ons op het eind
der vorige eeuw.
Het is de onsterfelijke verdienste van de Beweging van Tachtig geweest, dat zij
de romantische conventie van een decadenten tijd doorbroken heeft met een nieuwe
aandacht voor het werkelijke. Men heeft gezegd dat die vernieuwing, vooral in de
poëzie, in wezen zelf weer romantisch was, en zich dus slechts in schijn en in theorie
tegen de romantiek keerde, waarvan zij zelf een soort nageboorte mocht heten. Die
opvatting is alleen juist zo men het begrip Romantiek opvat als de psychologische
en gevoelsinhoud van een historische school in een historisch tijdvak
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der Europese letteren, gelijk Prinsen, Donkersloot en vele anderen doen. Fout is
echter die opvatting, indien men de romantiek (en thans met een kleine letter
geschreven!) als een algemener, steeds terugkerend verschijnsel ziet. Als een, in
technischen en functionnelen zin in zeer verschillende litteraire perioden optredende,
conventie, wortelend in de collectieve elementen der gevoelens, en gevoed door het
gemeenschappelijke in de mensen. Ook al heeft zij, gelijk in ‘de’ historische
Romantiek, veelal ik-afzondering tot inhoud, ik-verheerlijking tot stof, tot gegeven
motief.

Het individualisme van de Nieuwe Gids
vorm en inhoud
Maatschappelijk had men zich, op het eind der vorige eeuw, ook in ons land uit een
verband van conventie tot groter persoonlijke vrijheid los gemaakt. De Nieuwe Gids
reageerde tegen een dode romantiek door een nieuw, individueel ervaren van de
zintuiglijke realiteit. Het uitte zich in het realisme der visuele uitbeelding; in het
naturalisme, dat dezelfde waarheidsdrang op de psychologische weergeving toepaste.
Het positivisme en de ontdekkingen der natuurwetenschap deden zoveel
ontraadselbaar schijnen, wat weleer verborgen leek, dat de roman zich, naar Frans
voorbeeld, op het documentaire vastlegde en steeds weer rationalistisch het element
van milieu en afstamming (Taine) liet meespreken. Waarbij, voor sommigen, mede
onder invloed van Schopenhauer's pessimisme, de leegte en alleenheid, volgend op
de individualistische, van elke wereldbeschouwing en elk maatschappij-verband
losgeslagen zinnenroes der aanvangsjaren der beweging, al spoedig niet meer dan
angst en wanhoop nalieten.
Met de treffende apperceptie van den kunstenaar zijn de aesthetici van Tachtig
intuïtief, zonder wijsgerige fundering, enige waarheden op het spoor gekomen voor
welker blijvende geldigheid zij, hoe ook door lateren gesmaad, den dank van het
nageslacht verdienen. Een van hun diepzinnigste ontdekkingen is de eenheid van
vorm en inhoud. Niet de meegedeelde inhoud is voor het wezen van het kunstwerk
van belang, noch op zichzelf de vorm die hem uitdrukt, maar de wijze, waarop de
vorm van de inhoud gestalte is geworden; - niet psychologisch doch creatief. Aldus
beschouwd zal men de ‘woordkunstige’ taal en de overladen detailschildering, welke
Tachtig zo verweten zijn, als een experimentele verruiming van de visuele
uitdrukkings-
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mogelijkheden moeten zien, die later, van excessen ontdaan, voorgoed bevrijdend
heeft gewerkt op de Nederlandse litteratuur, ook toen de directe invloed der beweging
al lang niet meer zichtbaar was.

Verval
Ik kan hier slechts de belangrijkste momenten belichten en mag daarom niet stilstaan
bij de langzame ontwikkeling van ‘het sentiment daartussen’. Aan het gestadige
verval van De Nieuwe Gids, welks oorspronkelijke groep reeds in '93 geheel was
uiteengespat, moet ik dus stilzwijgend voorbijgaan. De uiterlijke aanleiding was
ongetwijfeld de incompatibiliteit der zozeer verschillende persoonlijkheden, die zich
om Kloos geschaard hadden. De oorzaken intussen lagen dieper. Het op
individualistisch beelden van gevoel en waarneming, niet op een de hele
persoonlijkheid doortrekkende, gemeenzame levensbeschouwing gebaseerde,
samengaan van deze kunstenaars bood geen blijvenden grondslag van
verstandhouding. Het kon daarom op den duur geen waarlijke samenwerking
teweegbrengen.
Bovendien: reeds van den aanvang af was dit gezelschap heterogeen geweest. De
letterkunde vertoont een aanhoudende schommeling, tegenstroom volgt op stroom,
reactie op beweging, gelijk ook in de wisselwerking der maatschappelijke krachten.
Wij zagen dat de Beweging van Tachtig een zich afwenden betekende van het,
doodgelopen, collectieve dat voorafging. Maar vernieuwers van dat collectieve,
dragers van een nieuwe, hernieuwde romantische conventie vond men al onder de
eerste Nieuwe Gidsers. Het waren de socialisten en neokatholieken, zij die de
humaniteit boven de receptieve aandacht stelden. Bij den aanvang van het tijdvak,
dat ik hier in vogelvlucht schets, dus in 1898, was hun vernieuwend streven tegenover
den neergang van De Nieuwe Gids reeds duidelijk bespeurbaar. In de nieuwe eeuw
zou dit nog duidelijker worden.

Een nieuwe romantiek; Verwey's beweging
Albert Verwey was vrij van een stelselmatige wereldbeschouwing en kon daardoor
met des te groter werfkracht hen verenigen, die zich van het individualisme, dat
uitgebloeid was en zichzelf min of meer ad absurdum had gevoerd, begonnen af te
wenden. Reeds in 1889 was hij getreden uit de redactie van De Nieuwe Gids, die hij
met eigen geld had helpen oprichten, en had in 1894 met Van Deyssel Het
Tweemaandelijksch Tijdschrift
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opgericht. In 1905 stichtte hij het maandblad De Beweging, dat 14 jaar bestaan heeft.
Tucht, verbeelding, idee, de strijdbaarheid van een dichterschap dat der
gemeenschap tot leidster strekt, dit waren de elementen die Verwey verdedigde en
die hem bewogen. Hem en de jongeren die zich onder zijn aanvoering nauw om
hemzelf en zijn tijdschrift heen groepeerden. Een litteraire richting, die zich
programmatisch bewust wordt van haar vormstreven, wordt een litteraire school. In
dien zin heeft Verwey stellig school gemaakt. Een nieuwe gebondenheid, stijl en
geest richtten zich zowel tegen de excessieve ‘copieerlust’ van het naturalistisch
proza als tegen het bandeloze individualisme van Tachtig, met zijn onconventionele
woordschikking.
De Beweging was, ook afgezien van haar theoretische leuzen, in wezen
neo-romantisch. Haar denkbeelden drongen niet tot een ruimer publiek door; toch is
historisch gezien haar letterkundige invloed van uitnemend belang geweest. Het was
voornamelijk haar vormkarakter, waarin de tucht van een nieuwe conventie zich
voorbereidde; van betekenis was in dit opzicht een discussie over bezielde rhetoriek.
Het is trouwens een algemeen verschijnsel, dat, in de litteratuur, een technische
vernieuwing aan de innerlijke, psychologische omwenteling voorafgaat. De geestelijke
doorleving der oorspronkelijke vormvondsten wordt eerst gemeengoed bij de
epigonen, want de emotionele spanning van de eerste experimentele stijlvondsten
blijft in het onbewuste sluimeren. De latere ‘inhoud’ van wat door de
Beweging-mannen technisch is voorbereid: de eenheid van leven en kunst en die der
kunsten onderling, de centrale betekenis en sociale gebondenheid der kunsten, het
collectieve affect dat voor de individualistische verbijzondering geen aandacht meer
had, werden eerst universeler begrepen, toen het tijdschrift reeds tien jaargangen en
daarmee zijn bloeitijd achter den rug had. In en door den eersten wereldoorlog.

1914. Invloed van film en psycho-analyse experimenterende richtingen
voorhoede-tijdschriften der jongeren
Zelfs in den meest traditielozen tijd worden aard en verschijning der letterkunde in
hoge mate door de maatschappelijke constellatie bepaald. Maar de periode der
samenleving, aangevangen met den eersten wereldoorlog, en den daarop volgenden
economischen oorlog en depressie, heeft wel uitzonderlijk duidelijk
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en onmiddellijk haar karakter, of liever karakterloosheid, aan de letteren opgedrongen.
Ook middellijk trouwens, vanwege den invloed der mede door haar bepaalde,
buiten-litteraire tijdsphaenomenen. Die van de film reikte het verst.
De film is van veel betekenis geweest voor tempo, rhythme en beeldassociatie
onzer hedendaagse litteratuur. In haar zwijgenden vorm verarmde zij de geoefendheid
van het gehoor voor den taalklank, welke eenzijdige visuele ontwikkeling echter
later weer door de geluidsfilm werd gecorrigeerd. Een ander voorbeeld van een buiten
de letterkunde gelegen factor, welke op de litteratuur sterker heeft ingewerkt dan
menige oorzaak van zuiver-litterairen aard, was de opkomst der diepte-psychologie,
die niet alleen in het surrealisme maar in zovele richtingen haar sporen heeft
achtergelaten.
Ik kan hier deze en andere richtingen uit dien tijd, waarvan de meeste in enigerlei
vorm nog steeds nawerken, uiteraard maar zeer terloops aanstippen. Het
expressionnisme met zijn gespannen, verhevigde, massale uitdrukkingskracht, een
typische naoorlogs-vorm der romantiek. Duits van oorsprong, vond het 't eerst bij
de Vlamingen aanhang en dit maakt het verklaarbaar, dat het ten onzent het vroegst
werd geïmporteerd door de jongkatholieken van het maandblad De Gemeenschap
(Van Duinkerken, Engelman en de later zo ontspoorde Kuyle). De vlucht uit de harde
werkelijkheid in den vernieuwden historischen roman en de geromanceerde
biographie, alsmede in den exotischen avonturenroman. Het vage humanitaire
ethicisme van De Stem, teruggrijpend, in anderen vorm, naar het oude postulaat van
‘gemeenschapskunst’. De litteraire reportage met zijn socialen inslag. De z.g. ‘nieuwe
tucht’ van Het Getij en, later, De Vrije Bladen, die in hun begintijd resp. tegen de
Franse symbolisten en de Duitse (of Vlaamse) expressionnisten aanleunden. Het aan
invloed rijke, maar kortstondige ‘vitalistische’ leiderschap van den dichter Marsman.
Het, in onze letterkunde vertraagd opgetreden, simultaneïsme.

Reactie: terugkeer tot den vorm
Heel deze gistende, chaotische wemeling van collectief gerichte romantische
vernieuwing vertoont technisch één overheersenden trek: de neiging tot het
experimentele verbreken van de bestaande vormen. Gelijk steeds geschiedt riep ook
zij al aanstonds een reactie in het leven.
Nijhoff b.v. stelde met klem den eis tot herstel van den gebon-
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den vorm. De edelste, doch bij vele jongere navolgers reeds tot rhetorische conventie
verworden traditie van dien vorm werd gedragen en in stand gehouden door de
dichters der z.g. generatie van 1910 (A. Roland Holst, Bloem, Keuls, Werumeus
Buning e.a.). Zij bleven het geraffineerd formalisme van den neoplatonischen Boutens,
de nerveus-plastische, overwegend muzikale suggestie van Leopold, den in brede
volzinnen natuurlijk uitgolvenden gevoelsstroom van Henriëtte Roland Holst, en
bovenal de verstilde wijsgerige bezinning der Beweging-poëzie voortzetten, gelijk
een Aart van der Leeuw en vooral Van Schendel de structuur van het Beweging-proza
in zijn schier klassieken staat vertonen.
Achteraf dus, te midden van alle litteraire ontbinding van na den oorlog, leek zo
De Beweging nog een bijna aesthetische nawerking uit te oefenen, hoewel het
tijdschrift toch uit verzet tegen het ‘l'art pour l'art’ van Tachtig ontstaan was. In dit
verband zij dan ook op het maandblad Forum gewezen, dat den strijd aanbond tegen
de aesthetische conventionnaliteit welke tegen 1930 de bloedeloze epigonen van de
generatie van de ouwelijk geworden jongeren-groep der Vrije Bladen beheerste,
kleine navolgers van de grote voorgangers. Forum was intussen op zijn manier ook
weer romantisch door zijn eenzijdige heroworship van de oppositionnele
‘persoonlijkheid’ welke het als enig tegengif tegen de geijkte aesthetische vormcultus
beschouwde, waarbij het, op 't voetspoor van de nonconformisten Ter Braak en Du
Perron, in Stendhal, Nietzsche en Multatuli de grote voorgangers zag.
De belangrijkste en consequentste reactie tegen de vormverbrekende tendenties
van na den oorlog is de nieuwe zakelijkheid geweest, die het uitdrukkingsmiddel
verstevigde en vereenvoudigde door het te herstellen in zijn eigenlijkste functie en
dienstbaar te maken aan de zo nuttig en nuchter mogelijke weergeving van de feiten
der realiteit.

De nieuwe zakelijkheid
Een soort gezuiverd realisme dus, maar waarin eveneens weer de teruggekeerde
collectivistische gezindheid tot uiting kwam, in een verhoogde sociale belangstelling.
Feiten, zaken en handelingen maakten zijn voornaamste preoccupatie uit, waarbij
dan de romantische spanning, en versnelling, ontstaan door de weglating van alle
‘spheer’ en ‘stemming’ der bijzakelijke, onessentiële details, het wezenlijke verschil
met het realisme van
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Tachtig opleverde. De reeds vermelde, buiten de letteren gelegen oorzaak: de
verbreiding der verworvenheden van de dieptepsychologie, heeft in deze mede
bijgedragen tot de reactie tegen het ontledend descriptief psychologisme van het
laat-naturalistisch proza. De meerdere en nuchterder zielkundige kennis kwam de
zielkundige beschrijving naar haar eigen, wetenschappelijk gebied terugwijzen en
stelde de in velerlei subtiele uitersten doodgelopen romankunst weer open voor wat
zich in samenleving en tijdsaspect voordeed.
In de litteratuur der nieuwe zakelijkheid zijn overigens duidelijk aanwijsbare
bestanddelen overgebleven van het barok dynamische expressionnisme, waarmede
het zo zeer in tegenspraak geleek. Ook zij immers wilde, zij het met andere technische
middelen, met klem een visie uitdrukken. Op haar anti-traditionnele wijze zocht de
nieuwe zakelijkheid zonder subjectief commentaar weer te geven: eenheid en
causaliteit; het als stijl verwezenlijkte visuele beeld; de veelheid der bewustzijnslagen;
totaliteit van bedrijf of tijdvak; versterking van het ruimtegevoel; de ruimtelijke
uitbreiding van het tijdsbegrip. Al deze strevingen zijn uitingen van een op het
collectieve gericht romantisme. Zij overheersen de zintuiglijkheid der impressie.
De versoberde, onopgesmukte, naakte prozavorm vond in de poëzie zijn
tegenhanger in den overgang van de z.g. ‘verheven’ poëtische taal tot een meer
aardse, nuchtere uitdrukkingswijze, die ontleend was aan de gewone spreek- en
omgangstaal, en met sarcastische, ironische, cynische en anecdotische elementen
doorweven. Deze nieuwe verstechniek was zodoende geschikt om uiting te geven
aan de ontgoocheling en den uitzichtlozen angst, welke een opkomende generatie
van tussen de beide wereldoorlogen naar de hals greep. Zij was opgegroeid in
economisch bijzonder zware omstandigheden, die haar de zo nodige eruditie, en
daarmede vormtraditie en stabiliteit onthielden. En voorts in een voortdurende
bedreiging van fascisme en nieuwen oorlog. Rondom Hoornik scholen deze jongeren
als angstig maar niet elegisch blatende lammeren tezamen, eerst in het tijdschrift
Werk, daarna in Criterium.

De Tweede Wereldoorlog
Toen dan eindelijk het onweer van 1940 losbarstte, kwam het niet onverwachts. Over
onze letteren gedurende die vijf oorlogsjaren is al genoeg geschreven om te
rechtvaardigen, dat zij hier in slechts enkele regels worden behandeld. Wie geen
landverra-
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der, collaborateur of slappeling was, publiceerde na 1942 niet, tenzij clandestien.
Wij beperken ons tot deze laatste categorie. Voorzover geschriften niet regelrecht
op de omstandigheden betrekking hadden, werd toch de opbrengst besteed om het
verzet te steunen. Over de eigenlijke verzetslitteratuur, vooral de verzetspoëzie, is
al veel geschreven en veelal op onrechtvaardige wijze. Voor het eerst kon zich hier,
sedert de Middeleeuwen, de dichter gedragen weten door vrijwel gans de
gemeenschap, en enkele verzen van hoog peil kan men in de verzamelingen uit dien
tijd aantreffen. Daarmede is de kring gesloten: men ziet in die jaren een wederopleving
van het nationalisme en populisme, een verhoogde aandacht voor het collectieve.
Aard en vorm daarvan verschillen uiteraard van de conventionneel romantische
collectieve gevoelens waarvan de internationaal georiënteerde, individualistische
Beweging van Tachtig zich met weerzin afwendde: het dode bezinksel der negentiende
eeuw. Maar in den grond is het wezen der romantiek in alle tijden hetzelfde.

Na de bevrijding
De periode na 1945 is te kort om er historisch iets definitiefs over te zeggen. Zij staat
daarvoor te dicht bij ons. Men kan den indruk krijgen, dat de jongste generatie, die
in de oorlogsjaren er aan gewend was geraakt, altijd zonder moeite gedrukt te kunnen
worden, en dit terwijl er geen letterkundige critiek op haar werd gepubliceerd, zich
na de bevrijding voor wat het proza betreft in de richting van een vernieuwd
surrealisme begeeft. Afgezien natuurlijk van enkele documentair uiterst belangrijke
kampdagboeken en dergelijke. De poëzie is teruggekeerd tot een neo-classicisme,
een hooggestemde en idyllische spheer die aan de ‘verheven’ periode van 1910
herinnert. Dit uiterst merkwaardige verschijnsel, zo verschillend van wat men na den
oorlog in 1918 kon waarnemen en van wat men verwachten zou van een jongste
generatie, is vermoedelijk hieraan.toe te schrijven dat na de spanningen, conflicten,
bedreigingen uit de oorlogsperiode deze jonge dichters de vlucht nemen om uit te
rusten in een stevig traditionneel, vormvast aesthetisme dat ontkomt aan de nog
steeds beklemmende werkelijkheid. Op zichzelf is het gemiddelde peil van de jongste
letterkunde duidelijk naar boven gegaan, maar de toppen zijn genivelleerd en veel
minder uitstekend dan vroeger. Men kan verwachten, dat het stijgen van het algemeen
niveau, vooral technisch, een goeden voedingsbodem oplevert voor mogelijke verdere
ontwikkeling.

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

588
De menselijke geest vertoont een element van onveranderlijke wetmatigheid. Maar
in de litteratuur is elke herhaling toch anders door de veranderde sociale, politieke,
economische factoren. Het element van herhaling behoeft dus geen beperking in te
houden want aan haar litteraire verschijningsvormen zijn geen andere grenzen dan
die geest en ziel zichzelf stellen.
Minachting voor het voorafgaande, hoe gevaarlijk ook voor de continuïteit der
cultuur, was steeds een symptoom, dat een vernieuwing werd voorbereid. Er is geen
reden om aan te nemen dat de bedreiging der persoonlijkheid, die dat nieuwe in de
goedkope ogenbliksleuzen van den dag inhoudt, niet eens weer, van excessen
gezuiverd, zal worden gevolgd door een cultuur, waarin de waarde van den geest in
ere is hersteld.
1948

Ritter van de aesthetische figuur
Dr. P.H. Ritter Jr. is eigenlijk een mooischrijver. Dit niet in de pejoristische betekenis
die de klank van dit woord voor velen heeft. Wat is een mooischrijver? Een
mooischrijver is iemand die graag mooi wil schrijven, maar wien dit niet gelukt,
omdat hij te opzettelijk of omdat hij alleen maar, of zonder iets te zeggen te hebben,
of zonder iemand te zijn, mooi wil schrijven. Ritter nu is zeer gedecideerd iemand
die mooi wil schrijven, maar iemand die hierin ook slaagt omdat hij... en vul nu zelf
maar in, het tegenovergestelde is van al wat hierboven is geponeerd. Omdat hij niet
uitsluitend opzettelijk, niet altijd zonder iets te zeggen, omdat hij iemand zijnde, zich
door een aesthetisch streven laat leiden. Ritter, een aestheticus? Stijltechnisch zeker.
Stijltechnisch is een figuur als Dr. P.H. Ritter Jr. volkomen ondenkbaar zonder een
voorafgaanden Van Deyssel, aan wiens invloed hij in zijn jeugd zoveel te danken
heeft gehad. Dit was reeds bespeurbaar in zijn eerste boek, Kleine Prozastukken,
gepubliceerd onder het pseudoniem Rudolf Atele, en waarvan ik ongaarne een
specimen mis in het werk, dat de aanleiding is tot het schrijven dezer kroniek: Vertoog
en Ontboezeming, verzameld essayistisch proza, ingeleid door Anton van Duinkerken
met een bibliografie door G.H.'s-Gravesande (A.W. Bruna & Zoon Utrecht-Antwerpen, z.j.)
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Tachtig
Met het bovenstaande wil niet gezegd zijn, dat het proza van Ritter door de
naturalistische eigenschappen van Tachtig en De Nieuwe Gids bepaald is, de
detailoverladingen, de woordkoppelingen, enz. Maar uit den invloed dier periode
heeft hij een streven gehouden - in meerdere of mindere mate al zijn geschriften
kenmerkend - naar wat op het voetspoor van de gebroeders De Goncourt genoemd
werd de ‘écriture artiste’, de kunstige litteraire taal, zich onderscheidend van de
spreektaal en op de schoonheidswerking gericht, in tegenstelling tot het meer of
minder nieuw zakelijke proza van een haastiger en efficiënter modernen tijd. Ritter
is een geestelijk flaneur, een genieter, een eclecticus. Het is verwonderlijk, dat de
noodzaak, voor de radio zo eenvoudig mogelijk en zo natuurlijk mogelijk te spreken,
de aesthetische richting van zijn proza onaangetast heeft gelaten. Terecht is deze
prozaschrijver een kunstenaar van de arabeske genoemd. Soms, zegt Van Duinkerken,
in zijn groot opgezette, voortreffelijke en gedegen Inleiding, ‘loopt de arabeske
spelenderwijs verloren in een zinlooze krul’ doch de ‘arabeske bloeit ter zijde van
de groeilijn, maar groeit mee’.
Van afkomst en milieu behorende tot den traditionelen tijd van 1860, van dezen
moraliserenden tijd enigszins losgekomen door den schoonheidsdrang van de Nieuwe
Gids-beweging, blijft Ritter een gespleten natuur, verscheurd door innerlijke
conflicten. Met zijn vrienden en tijdgenoten van de groep rondom Albert Verwey's
tijdschrift De Beweging (1905-'19), zoekt hij in zijn werk een vernieuwde, bezielde
rhetoriek, over welk onderwerp in dat maandblad de klassiek geworden
gedachtenwisseling verscheen tussen Gossaert en Bloem en waaraan ook nog anderen
deelnamen. Dit verklaart Ritter's welsprekendheid in woord en geschrift voor een
groot deel. Ook als criticus is hij ontkomen aan de belangstelling van de Tachtigers
voor de formele woordtechniek. De eisen van het publiek zijner gesproken critieken
zullen daartoe hebben bijgedragen. Zijn litteratuurbeschouwing is gericht op lering
en op uiteenzetten, zonder dat de technische structuur van het werk wordt ontleed;
het gaat meer om een samenvattende kenschetsing.
In den grond komt de hierboven weergegeven gespletenheid in Ritter's aanleg,
nog versterkt ten gevolge van zijn ontwikkelingsgang door de cultuur van twee
tegengestelde tijdvakken heen, neer op de tegenstelling tussen individualisme en de
be-
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hoefte aan binding, tussen aesthetiek en ethiek. Zijn individualisme had in Van
Deyssel en de zijnen bevrediging gevonden, maar hiermede verkommerde de moralist
in hem, dat is in de Franse betekenis van het woord de beschouwelijke natuur die de
dingen des dagelijksen levens gemoedelijk en leerzaam overspiegelt. Van Duinkerken
wijst terecht op zijn ascendentie van het betogende proza der vorige eeuw: Geel,
Potgieter, Jacob van Lennep, Beets, Hasebroek, Kneppelhout; voorts Van Vloten,
Huet, Pierson, Vosmaer, Ten Brink, Taco de Beer, de oude Thijm, Schaepman, Simon
Gorter, Tiele, Van Nievelt, De Veer, en niet in de laatste plaats de vader van den
auteur, de hoogleraar-predikant Prof. P.H. Ritter. Bij de uitsluitend psychologische
belangstelling van het naturalisme heeft Ritter dan ook niet zijn gading gevonden;
hij zocht ‘herstel der persoonlijkheid door de herleving der ziel’.

Zevenentwintig
Uit een dergelijk streven is te verklaren dat zijn dagbladpolitiek op een ‘nationale
unie’ toestuurde en een sterk nationalistische geestesgesteldheid vertoonde. Ook
deze overspanning van het nationale gevoel was gedeeltelijk een erfenis van de in
dit opzicht onmachtige negentiende eeuw. In den tijd van zijn hoofdredacteurschap
stond Ritter het dichtst bij de uiterst rechtse partijen; in zijn streven naar een eenheid
om de eenheid der vakverenigingen te doorbreken, ziet Van Duinkerken een
voorafschaduwing van het corporatieve stelsel. De publicatie van het vermeende of
echte document inzake het Belgisch Verdrag ('27) wierp veel stof op tijdens zijn
hoofdredacteurschap van het Utr. Dagblad. In hoever Ritter als politicus ernstig dient
genomen te worden, blijve hier onbesproken; aan zijn goede trouw behoeft naar mijn
mening niet getwijfeld te worden.

Veertig
Het gevolg van de historie heeft immers bewezen, dat Ritter in ieder geval bij de
ernstigste bedreiging der democratie, die zich nog ooit had voorgedaan, zonder
aarzelen de goede zijde heeft gekozen. In 1937 gaf hij zijn oppositie tegen de liberale
partij op en werd, stellig mede om zijn houding tegen het nationaal-socialisme, in
'40 als gijzelaar naar Buchenwald gevoerd.
Doet zich dus ook in de loopbaan van dezen schrijver als staatkundig publicist het
conflictueuze element voor, waarop ik hierboven reeds enige malen wees, het meest
tragisch komt dat ele-
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ment wel tot uiting in de tegenstelling tussen den aesthetischen ‘mooischrijver’ en
den litterair-critischen journalist en radiospreker. Iemand als Ritter is vooral door de
jongeren vaak op schromelijke wijze miskend, doordat de van schoonheidsdrang
bezeten kunstenaar voor het oog der wereld schuil ging achter den routine-man, den
publicist in het gareel van de populaire litteratuurpraatjes, den ‘AVRO-toeter’, zoals
Ter Braak hem ietwat onheus noemde, (die echter later zijn romans bewonderde).
De doem van een in hoge mate absorberend werk om den brode, op een gebied, dat
onrechtstreeks toch verband hield met den contemplatieven en verstilden arbeid die
alleen de waarlijke werkelijkheid uitmaakte van dezen in den grond door een
tomelozen hartstocht voor het schone bezetene moet hem een marteling zijn geweest.
Men moet respect hebben voor hetgeen desondanks tot stand is gebracht.

Vijfenzestig
Men leze het in den aanvang genoemde boek, dat een keur uit circa veertig jaar
litterairen arbeid bijeenbrengt, tot stand gekomen omtrent den 65sten verjaardag van
den auteur. Het is een indrukwekkend getuigenis er van, dat een werkelijke roeping
ook door de ongunstigste omstandigheden niet gedood kan worden. Een overzicht
van den inhoud blijve hier achterwege; zijn veelzijdigheid is ontleend aan essay's,
karakteristieken, causerieën, reisimpressies, enz. enz. De litterair-critische essay's
zijn het uitvoerigst en het meest doorwrocht; het goed geschreven stuk over de Camera
is vooral van bouw zeer de moeite waard, al gaat misschien het korte opstel van
Albert Verwey dieper, en al heeft Ritter geen oog voor de werkelijke betekenis en
de achtergronden van Teun de Jager, gelijk die zo treffend zijn belicht door Dr. G.J.
Geers. De afdeling Portretten en Karikaturen bevat vele uitstekende, scherpziende
en pakkende formuleringen, al blijft het genre lichtelijk journalistiek. De fragmenten
uit De Legende van het Juweel, het stuk over de redeneerkunst en andere, geven een
proza dat leeft en fonkelt en sierlijk is op het barokke af. De charmante
reisbeschouwingen ten slotte staan op een hoog peil en zouden door een opkomende
generatie bestudeerd kunnen worden om zich de structuur van het Nederlandse proza
nader eigen te maken.
Deze ganse veelzijdigheid van Ritter - uit de romans zijn in dezen bundel geen
fragmenten opgenomen - behoudt intussen voor mijn gevoel, hoe bewonderenswaardig
ze op zichzelf ook
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is, iets onbevredigends. Een rest, een kern van hoekige karaktervastheid in den zin
van onwrikbare persoonlijkheid zou zich wellicht minder brillant versplinterd hebben,
maar meer concentratie en zelfbeperking, meer richting en vastheid hebben vertoond.
Men betreurt hier de afwezigheid van een ongebroken lijn en moet daarvoor, behalve
ongetwijfeld de levensomstandigheden en ook de geboorte in ‘de kentering der
tijden’, een overgangsperiode, ook aansprakelijk stellen een breuk in de eigenheid
zelf van den auteur. Maar gegrepen was hij ten diepste en te allen tijde door den
demon der schoonheid en om deze liefde zal hem veel vergeven worden.
1948

Nico van Suchtelen bij zijn zeventigsten verjaardag
De zeventigste verjaardag van Nico van Suchtelen biedt een geschikte aanleiding
om ons te bezinnen op de betekenis die deze zo veelzijdige figuur voor het
Nederlandse geestesleven en meer in het bijzonder voor onze letterkundige beschaving
heeft. Daarbij dringt zich al dadelijk het gevoel op den voorgrond, dat het
overschouwen, op zulk een gedenkdag, van een geheel levensoeuvre ons bij Van
Suchtelen niet de gewaarwording geeft, alsof wij over een afgesloten periode, over
een verleden spreken. Het is kenschetsend voor het ondogmatische en het
onstelselmatige in zijn persoonlijkheid en denken, dat deze schrijver, hoewel trouw
aan zijn karakter en aanleg, steeds levend is gebleven. Dat hij zich voortdurend is
blijven ontwikkelen, om zich in telkens weer andere aspecten van zijn werkzaamheden
te geven met volle, warme vitaliteit. Een dergelijke, tot op den leeftijd der sterken
moeiteloos bewaarde levenskracht kan zich alleen voordoen bij iemand die, niet
egocentrisch en eenzijdig op het eigen zieleleven gericht, aanhoudend nieuwe
impulsen en aansporingen krijgt uit de samenleving waarvan hij zich deel en uiting
voelt. Alleen bij iemand met een levendige belangstelling voor den tijd en de wereld
in dien tijd; met een gevoel van roeping ook, en van verantwoordelijkheid voor den
medemens, is dat mogelijk. Iets van den paedagoog en van den profeet beiden moet
men dan wel in zich hebben, en Nico van Suchtelen heeft zowel het een als het ander,
maar gelukkig zon-
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der een zweem van schoolmeesterij. Van den profeet heeft hij het vuur en de eerlijke
overtuigdheid, van den opvoeder heeft hij de mensenliefde en vooral het optimisme.
Dr. J. de Graaf (Le Réveil littéraire en Hollande et le Naturalisme français, 1938)
rekent hem dan ook met een zestal andere auteurs uit het begin der eeuw onder hen,
die ‘sont animés du même optimisme, d'une même confiance dans l'humanité.
L'homme est réhabilité; il n'est plus l'être qui obéit à ses instincts, à une volonté
obscure; abandonnant son attitude de passivité il se consacre à l'action, à la lutte, au
noble effort de “monter”, de reconquérir sa liberté’.
Inderdaad kan men moeilijk een juisten kijk op de gestalte van Nico van Suchtelen
verkrijgen, zo men hem niet ziet als doordrenkt met dat nobele Europese humanisme,
dat omtrent het eerste decennium onzer eeuw opkwam, uit de benauwenis van een
van pessimisme, positivisme, mechanisme en naturalisme doortrokken mensheid,
als een haken naar, een geloof in een beter leven en een gelukkiger wereld; een
streven dat wel in zijn aesthetische maar niet in zijn ethische componenten losgedacht
kan worden van de toen krachtige en ook bij de kunstenaars alom opkomende nieuwe
progressiviteit en sociale dromen. Ook de eerste wereldoorlog heeft deze ontwikkeling
niet kunnen onderbreken, hij heeft haar integendeel versneld.
Van Suchtelen werd voor de vormeloze en te gemakkelijke vaagheden van enkele
humanitair gerichte, vooraanstaande publicisten uit dien tijd bewaard door zijn
wetenschappelijke denkscholing; was chemie niet zijn oorspronkelijk studievak
geweest? Deze geest was exact en gedisciplineerd; maar toch aangeroerd door dat
vleugje naïveteit zonder hetwelk ook den bestbedoelende al spoedig de lust vergaat,
langer deel te hebben aan den even ondankbaren als dubieuzen Sisyphus-arbeid ter
verbetering van mens en maatschappij.
Niettemin, zoals gezegd, tegenover de waarlijk al te argeloze en wereldvreemde
ideaal-ficties van b.v. een Van Eeden bleef Van Suchtelen, ondanks zijn aspiraties,
de meer critisch denkende aanvaarder van een werkelijkheid, welke hij ook dan niet
uit het oog verloor, wanneer zij niet aan zijn sympathieke bedoelingen beantwoordde.
Dit blijkt wel overduidelijk uit zijn op Walden spelenden eersten roman Quia
Absurdum. Maar het is ook zeer karakteristiek voor dezen auteur, die zonder den
sleutel van dat eerste boek nooit geheel te begrijpen zal zijn, dat hij nergens zonder
een bijna medeplichtige vertedering en genegen-
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heid de dwaasheden van de Gooise mensenverbeteraars bespotte, waartoe hij immers,
op een zoveel hoger plan, in zekeren zin zelf behoorde. Van Suchtelen, die in een
belangrijk deel van zijn oeuvre een satyrischen inslag heeft, is nooit hatelijk, venijnig,
sarcastisch. Hij lacht mild-ironisch om de menselijke tekorten en dwaasheden.
Een jonger geslacht is feller, humorlozer en agressiever, en op dien grond zou men
een boek als Quia Absurdum en ook ander werk van dezen schrijver in zeker opzicht
wellicht verouderd kunnen wanen. Toch is dit niet het geval. Immers, de wijze
distantie die uit dezen zachtaardiger humor spreekt, is niet aan een overtuigingloos
scepticisme toe te schrijven, maar eerder aan bescheidenheid en mensenliefde en
vooral verdraagzaamheid, eigenschappen die in wezen nimmer verouderd zullen
aandoen, zolang de laatste glimp van civilisatie niet van de wereld is weggevaagd.
Van Suchtelen behoort met enkele anderen tot dat zo zeer Hollandse en toch slechts
bij uitzondering voorkomende soort van wijsgerige litteratoren, bij wie de
beschouwelijk philosophische natuur den kunstenaar niet heeft gedood. Ook Verwey,
die andere Spinozist, behoorde er toe. Deze noemde Quia Absurdum de zelfbevrijding
van een mensengeest. En zo al enkele typische eind-negentiende eeuwse problemen
in dienzelfden vorm niet meer in onzen tijd voorkomen, het boek heeft nog niets van
zijn veroverende charme, zijn lichtvoetigheid en menselijkheid verloren.
Dat Van Suchtelen zoveel verschillende aspecten van het geestesleven
vertegenwoordigt; dat hij romancier is, philosooph, dichter, psycholoog,
toneelschrijver, paedagoog, vertaler, socioloog, econoom, terwijl hij als uitgever in
het volle maatschappelijke leven stond, en dit alles zonder ook maar in enig opzicht
iets van den dilettant aan zich te hebben, dit is, behalve uit de bewegelijkheid van
zijn geest en de breedheid van zijn aanleg en blik en belangstelling, vooral te verklaren
uit dien onvergetelijken tijd tussen '90 en '10, toen het levensgevoel totaler, voller,
rijper en meer van cultuur doortrokken was. Ik kan er niet aan denken, hier over die
vele afzonderlijke aspecten, of zelfs maar alleen over de vele zuiver litteraire werken
van Van Suchtelen te spreken, en dat is ook niet de bedoeling. Deze korte inleiding
immers wil niet anders zijn dan een getuigenis van erkentelijkheid van iemand die,
een vijftien jaar jonger, nog dicht genoeg bij den jubilaris staat, om te kunnen inzien
hoe ontzaglijk veel zijn generatie en ons gehele geestesleven
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aan de Erasmiaans veelzijdige figuur van Nico van Suchtelen te danken hebben. Dit
is geen phrase, maar een werkelijkheid die overtuigend is gebleken door de ongewoon
grote oplagen, die vele werken van den schrijver hebben bereikt, en dit zonder enige
litterair-artistieke concessie te doen. Deze stem werd verstaan, deze woorden spraken
tot het hart van het volk en beantwoordden aan het beste van dat volk. De Nederlandse
aard is in het algemeen bespiegelend en ethisch, en behept met een sterk gevoel voor
sociale rechtvaardigheid. Al deze eigenschappen bezit ook Van Suchtelen, maar bij
hem zijn ze gesublimeerd tot scheppende krachten, die een oeuvre tot stand hebben
gebracht, dat tegelijk op fascinerende wijze een tijdvak weerspiegelt en, daar boven
uit gaande, waarde hield en houdt voor de toekomst.
Hij zal blijven leven als een van de vernieuwers na de periode van '80, de techniek
van den toen in zwang zijnden psychologischen roman op pionnierswijze doorbrekend
en verruimend, een van de grote voorgangers die den overgang hebben gevormd, na
den dood van positivisme en naturalisme, naar een nieuwen tijd. Dat hij dit niet alleen
gedaan heeft, maar het zo schoon, zo breed humaan, zo innemend en, ondanks zijn
grote successen, bescheiden gedaan heeft, dat maakt dat hij zo dierbaar is aan ons
allen.
1948

Moedwil geen goodwill
Er zijn twee soorten van cynisme; de ene vindt men voornamelijk bij bejaarde, de
andere bij heel jonge mensen. Het ene cynisme is door alle wollen geverfd: het is
een resultaat van langdurige ontgoochelende ervaringen en komt veelal voort uit
teleurgestelde levensliefde, die in haar tegendeel is omgeslagen. Het andere cynisme
doet zich niet voor bij hen, die niet meer in de goede, positieve kanten van het leven
of van den menselijken aard geloven, maar integendeel bij hen, die daar a priori nog
niet aan geloven. Deze laatsten staan, althans geestelijk, nog in hun puberteit. Zij
zijn als de dood voor onecht of vals gevoel en daardoor vervuld van valse schaamte
tegenover echt gevoel. Zij zijn eigenlijk cynisch door de beschroomde kwetsbaarheid
der jeugd, al zou men dit aan hun rauwe taal niet zeggen, en geenszins doordat het
harde leven hen zo gemaakt heeft. Tot dit type
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behoort W.F. Hermans.
Ik wil daarmee helemaal niet zeggen, dat de oorlogsgeneratie, waarvan hij een zo
begaafd vertegenwoordiger is, een zacht leven heeft gehad. De schaduw van vijf jaar
gevaar, dreiging, ontbering, haat, leugen, onmenselijke wreedheid en uitzichtloze
barbarij ligt over haar. Maar juist daardoor werd zij zo geïsoleerd en op zich zelf
teruggesmeten; juist daardoor kon zij niet voldoende in aanraking komen met het
werkelijke, normale leven en dit leren kennen in al zijn gecompliceerdheid.
Geen wonder, dat het cynisme van deze jongeren niet berust op een doorzien van
de dingen, maar van een wereldbeeld uitgaat, dat is vertekend door de spanningen
en eenzijdigheden waaronder het tot stand kwam. Voeg daarbij het nonconformisme
dat het ontwakende zieleleven op dien leeftijd nu eenmaal eigen is, en het wordt
begrijpelijk, dat zelfs het enige bindende en opbouwende element uit de
bezettingsjaren, het verzet, niet in staat is geweest deze mentaliteit tot sterker
levensbevestiging te brengen. Zij wordt immers door levensangst overheerst. Zij
verwerpt ongezien wat zij nauwelijks kent, evenals het bij jeugdige scholieren, nog
maar net in de lange broek, tot de ‘bon ton’ behoort, onder elkaar over meisjes te
spreken met de verveelde superioriteit en blaséheid van oude, geroutineerde roué's.
Hoogmoed is aan een dergelijke houding evenmin vreemd en in dezen hoogmoed
zit al een element van vitaliteit: hij is de trotse weigering, zich door een nivellerenden
en stijllozen tijd te laten annexeren. Cynisme is overigens niet de enige gestemdheid,
waarmede iemand als W.F. Hermans zich schrap zet tegen de werkelijkheid, die hij
niet aanvaarden wil. Hij ontvlucht die ook in het surrealisme. Het is merkwaardig,
dat overal in de Europese litteratuur een herleving van het surrealisme te constateren
valt, dat men toch na een korten bloeitijd onder Breton allang dood waande. Reeds
lang voor den laatsten wereldoorlog hadden bij ons Adriaan van der Veen en
Belcampo het surrealisme weder een plaats in het proza gegeven, Noordstar in de
dichtkunst. Na de bevrijding bleek het surrealistisch proza zich in iemand als
Ferdinand Langen vernieuwd te hebben. En ook in W.F. Hermans.
Het resultaat van den eersten wereldoorlog voor de letterkunde was een optimistisch
humanisme, veelal vermengd met sterk revolutionnaire toekomstverwachtingen. Het
expressionnisme, in zijn uitbarstenden, vormbrekenden, exclamatorischen stijl
vertolkte deze gezindheid. Na den laatsten wereldoorlog zijn
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de jongere litteratoren echter allesbehalve op de samenleving gericht. Het feit van
de recidive heeft hen voor alle illusies behoed. De litteratuur ontsnapt thans de realiteit
niet door de expressionnistische verheerlijking der menselijke goedheid, eenheid en
broederschap. Maar óf in cynisme; óf in een naar den vorm streng beheerste,
classicistische, arcadische idylle (b.v. Aafjes' Voetreis en de academische poëzie van
zovele jongeren); óf in het surrealisme - in een fantasie die met gebruikmaking van
alle attributen der werkelijkheid, aan deze haar wetmatig karakter ontneemt.
Aan de streng volgehouden en bijna mathematisch wetmatige surrealiteit van een
Kafka hoeft men inmiddels bij deze jongeren niet te denken. Ook diens zinrijke
ethisch-metaphysische achtergrond ontbreekt in den onlangs verschenen
novellenbundel van Hermans. Zijn fantasie is tegelijk spontaner, irreëler en minder
diepzinnig. Toch overtuigt deze bundel van zeven prozastukken stellig van het talent
van den schrijver.
Wie zijn werk gevolgd had, wàs daar trouwens van overtuigd. Als essayist had
Hermans bereids de aandacht getrokken door op onbehouwen toon herhaaldelijk een
opvallend groten mond op te zetten en zich ten aanzien van zijn collega's te buiten
te gaan aan een zure, onaangename rauwe taal, die buitenstaanders een geringen
dunk moet geven van de beschaving en de innerlijke kwaliteiten van schrijvers.
Vooral een polemiek met Marja, die op dezelfde wijze repliceerde, is in dat opzicht
berucht gebleven. Zijn naam dankt W.F. Hermans echter gelukkig niet aan zijn
geluidsterkte. In 1944 verscheen clandestien een verzenbundeltje Kussen door een
rag van woorden, dat deel uitmaakt van den in 1946 in het licht gegeven bundel
Horror Coeli. In 1947 publiceerde Hermans zijn roman Conserve die zeer mooie
gedeelten bevat en door Vestdijk met geestdrift begroet werd. Ook fragmenten van
den roman Tranen der Acacia's, in Criterium verschenen, droegen dat onmiskenbare
accent van uit beperktheid en nood geboren oprechtheid, dat veel uitingen van deze
oorlogsgeneratie (b.v. ook De Avonden van Simon van het Reve) tegelijk zo navrant
en zo treffend maakt. Inderdaad geven de woorden Moedwil en Misverstand zeer
goed weer, wat Hermans als de drijvende kracht van het menselijk bestaan ziet en
tot op zekere hoogte ook wel de geestesgesteldheid, waarmede hij zelf dit bestaan
tegemoet treedt. Een eigenaardige, grimmige humor, zonder mildheid, niet te
verwarren met ironie en in de wandeling als galgenhumor te betitelen, is
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daarvan het gevolg.
Al deze verhalen zijn daarmede gekruid. Hij vormt, in de verknoopte wegen van
zijn fantasie, de charme en de aantrekkelijkheid van deze novellen of korte
prozastukken, van welke ik Electrotherapie, Dokter Klondyke en Het Lek in de
Eeuwigheid het meest apprecieer. Deze lichtvoetigheid, bij alle onbehaaglijkheden
van de spheer en van het ‘misverstand’ zal het boek dan ook wel redden voor de
meeste lezers, bij wie overigens uiteraard de ‘moedwil’ het tegendeel van enige
goodwill oplevert.
1948
Willem Frederik Hermans, Moedwil en Misverstand. Amsterdam, J.M. Meulenhoff.

Geen spel zonder inzet
In zijn Homo Ludens heeft onze onvergetelijke en onvervangbare Huizinga den
culturelen grondslag van het spel ontleed en vele psychologen hebben over den
zielkundigen grondslag ervan het hunne gezegd. Men komt hoe langer hoe meer tot
de overtuiging, dat ook indien een spel volkomen ondoelmatig en nutteloos en
onopzettelijk wordt bedreven, het toch wel degelijk tot niet bewust beoogde resultaten
en doeleinden leidt.
Spel zonder Inzet van H. van Grevelingen (Amsterdam, Het Wereldvenster) geeft
een beeld van de levenshouding van een groepje mensen uit de artistieke, litteraire
en journalistieke wereld van kort na de bevrijding en de schrijver wenst door dien
titel, die een voortreffelijke vondst is, deze houding samenvattend karakteriseren.
De keuze van deze ontredderde en stuurloze wereld tot stof voor den roman zou er
echter ook toe kunnen leiden, te denken, dat het schrijven van een boek als dit
eveneens een spel is zonder inzet. Het tegendeel is het geval. Voor den schrijver
moet het een innerlijke bevrijding zijn geweest, dit boek te maken en wat ook verder
zijn intentie was, iets van dat bevrijdende moet uitstralen naar den lezer. Dat is dan
de ongeweten functie achter dit spel geweest.
H. van Grevelingen is het pseudoniem van Dr. J.W.G. Verhage, een oogarts te
Hengelo, die op 15 October 1947 plotseling aan een hartaandoening overleed, niet
ouder dan 37 jaar. Hij debuteerde met Het Onverbreekbaar Zegel, een soort van
trilogie bestaande uit één groot verhaal geflankeerd door twee kleinere en alle drie
verbonden door de gedeeltelijke gelijkheid der
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personen. Vestdijk, die naar mijn mening teveel raffinement en berekeningheeft
gezocht achter den compositorischen opzet van Het Onverbreekbaar Zegel, die m.i.
juist niet zijn sterkste kant was, heeft wel oog gehad voor de grote verdiensten van
dit debuut dat vele qualiteiten had, die men eerder bij een reeds ervaren en gerijpt
schrijver zou verwachten. De titel van deze triptiek is ontsproten aan het weemoedig
inzicht, dat niemand ooit buiten zichzelf kan treden, het zegel van de eigen
persoonlijkheid kan verbreken.
Iets van dit gevoel vindt men ook in het posthuum verschenen Spel zonder Inzet
terug. Een Hollander, die in de oorlogsjaren met de geallieerde legers heeft
meegevochten, komt na de bevrijding terug, vervreemd van zichzelf en anderen en
kan niet meer aarden en het onderbroken leven moeilijk hervatten. De vrouw van
wie hij hield is met een vriend van hem getrouwd; als hij hen na lange aarzeling
bezoekt, blijkt zij bij een bombardement omgekomen. Hij komt nu bij den inmiddels
hertrouwden vriend logeren en een ‘spel zonder inzet’ begint tussen deze drie
talentrijke maar zwakke en onevenwichtige mensen, nog gecompliceerd door de
geldelijke moeilijkheden van het echtpaar, waar de vriend aan tegemoet komt. Het
slot is, dat de echtgenoot verdwijnt en na enkele maanden een eind aan zijn leven
maakt, waarna de beide anderen uiteengaan.
Indien ooit de waarde der kunst als katharsis - als gemoedszuivering - duidelijk
was, dan wel hier. Het onderwerp immers is volkomen gebonden aan de decadente,
wilszwakke, doelverloren, twijfelzieke na-oorlogsmentaliteit. Deze wordt echter
uitgebeeld op zo evenwichtig beheerste wijze, zo zeer vanuit den afstand der
aandachtige en koele aanschouwing en in zulk soepel en rustig voornaam proza, dat
die hele beklemmende geestesgesteldheid daarmede doorlicht wordt, aan het tijdelijke
moment onttrokken, verhelderd en overwonnen.
Nergens vindt men effectbejag, nergens worden grove middelen gebruikt. Dit
proza is genuanceerd. Zij wier tong en verhemelte zijn afgestompt door de te sterk
gekruide en gepeperde spijzen, welke veel hedendaagse litteraire schotels waaronder
vooral veel volgens jong Amerikaans recept, hun bieden, kunnen dezen roman beter
ongelezen laten. Zij zullen teleurgesteld worden door dit zuivere en eerlijke werk,
gelijk de verdienstelijke maar te eenzijdig op de Verenigde Staten georiënteerde
jonge criticus Adriaan van der Veen in de N.R.C. teleurgesteld was door Het
Onverbreekbaar Zegel (11 Jan. '47).
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De oorzaak van het heengaan en daarmede van den ondergang van den echtgenoot
uit dit Spel zonder Inzet is natuurlijk een geheel complex van aanleg, ervaringen en
reacties, waarvan de schrijver met een zeker fatalisme de onontkoombare noodzaak
doet gevoelen, welke de mensen tot pionnen maakt in een onbekend schaakspel.
Maar de aanleiding was, dat de inwonende vriend den echtgenoot in zijn financiële
moeilijkheden steunde met een groot bedrag, dat hem tot zijn overigens niet voorziene
vlucht in staat stelde. Was dit alleen een neiging om te helpen, of speelde hierin mede
het verlangen, de vrouw voor zich te winnen? Op bijzonder fijnvoelende wijze maakt
de auteur hier den invloed van de onbewuste drijfveren duidelijk en daarmede van
het betrekkelijke van alle schuldbegrip. Dit boek zet de traditie voort van den goeden
psychologischen roman, die, hoezeer doordrenkt met wijsheid omtrent mensen en
leven, niet propageert, polemiseert, bestrijdt of aanprijst.
Een boek als dit pleit dan ook, meer dan welke theoretische beschouwing, voor
het pure werkstuk, tegenover de existentialisten en vele anderen die slechts willen
weten van een ‘littérature engagée’, d.w.z. waarin men met ‘inzet’ van de eigen vitale
belangen zichzelf op het ‘spel’ zet. Het is nuttig dat een nog jong en door en door
Nederlands schrijver heeft laten zien, dat ook dit soort van litteratuur nog alle
bestaansrecht heeft en dit recht wel altijd zal blijven houden naast een op meer buiten
de kunst liggende overtuiging en werking gebaseerde letterkunde. Deze roman van
Van Grevelingen is een spel zonder inzet, zo men wil, op sociaal-psychologisch
terrein. Maar van een ander standpunt bezien is het nu juist de inzet van dit spel, dat
het geen doelmatigen inzet heeft. De inzet immers is die van elk kunstwerk, dat dien
naam verdient. Het menselijk streven is er opgegaan en veredeld en in zeker opzicht
vereeuwigd in den op het blijvende gerichten vorm.
Stijl en verhaaltrant zijn bijna koel en zouden den oppervlakkigen lezer zelfs
eentonig kunnen lijken, te gelijkmatig en effen. Dat komt, doordat de spanningen
hier niet direct (als subjectieve, regelrechte onthulling van den schrijver zelf) maar
verwerkt aanwezig zijn. Men onttrekt zich moeilijk aan de grote bekoring van dit op
vrije, ontspannen, ongetourmenteerde wijze schrijven over getourmenteerdheden.
1948
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Begrensde verdieping
De tweede roman van Anna Blaman laat ons zien, tot welk een uiterste van
vereenzaming het individualistisch egocentrisme gekomen is dat kenschetsend is
voor een groot deel der jongere generatie, voor deze schrijfster in het bijzonder en
voor de romanfiguren die zij schept en waarin vooral facetten van haar eigen
introspectie tot leven komen.
Het boek is minder geserreerd geschreven dan het merkwaardige debuut van deze
schrijfster was; het komt langzamer op stoot, anderzijds is het wat groter opgezet
dan Vrouw en Vriend. Op een iets groter schaal, omdat er wat meer personen zijn,
vindt men hier weer hetzelfde procédé toegepast als daar: één persoon spreekt in den
ik-vorm, terwijl het verdere verhaal als geheel in den derden persoon wordt verteld.
Overigens is er dan nog ditmaal bijgekomen het verhaal in het verhaal, waarover
aanstonds.
Een schrijver bemerkt na geruimen tijd, dat zijn huwelijksleven, door hem als iets
prachtigs beschouwd, reeds lang ondermijnd is doordat zijn vrouw een anderen band
heeft aangeknoopt. Hij werkt aan een roman, waarin hij zijn vrouw en zichzelf in de
hoofdfiguren heeft geprojecteerd, en nadat de door zijn ontdekking ontstane crisis
hen uiteen heeft doen gaan, klampt hij zich hoe langer hoe meer vast aan zijn twee
hoofdfiguren, waarvan de man als speurder de vrouw als gifmengster moet
ontmaskeren en waarin hij zijn eigen problemen en conflicten, die hem ten dode toe
bedreigen, van zich af tracht te schrijven. Telkens worden gedeelten van de
raamvertelling afgewisseld met gedeelten uit den daarmede tegelijk ontstaanden
roman. Een aantal beknopter maar toch duidelijk getekende bijfiguren verlevendigen
en verbreden het tafereel. Zo bij voorbeeld vier voor een vacantie samengekomen
jonge meisjes, die de tijdelijke buren van het echtpaar zijn geworden, of de hospita
van den man uit den roman die met de gebeurtenissen in het hoofdverhaal geleidelijk,
maar natuurlijk wat afwijkend meegroeit.
Met veel intelligentie en, ondanks de uitputtende en onvruchtbare geobsedeerdheid
door uitsluitend het erotische, toch fascinerend, schildert Anna Blaman met een
kracht, welke voor die van Mauriac niet veel onderdoet, de ravages die de demon
van den hartstocht in deze slechts op zichzelf geopende, in zichzelf geïnteresseerde
zielelevens aanricht. Het belang van deze tot het verwoestend erotische beperkte
conflicten en complica-
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ties moet uiteraard als begrensd worden beschouwd. Inmiddels ontkomt de schrijfster
enigszins aan die begrensdheid, enerzijds door de ongemeen boeiende technische
gedurfdheden en kunstvaardigheden die zij te zien geeft, anderzijds door haar
zeldzame gave om in haar werk realiteiten uit het psychologische gegeven overtuigend
en waarheidsgetrouw tot gestalte te brengen. Niet echter doordat de ruimere blik van
de schrijfster aan de bedoelde begrensdheid een wijder achtergrond en uitzicht geeft.
Deze opmerking is geen verwijt. De schrijfster, die voor in de veertig is, heeft laat
gedebuteerd en heeft de stof in zich om, bij haar grote begaafdheid, nog een
belangwekkende verdere ontwikkeling te vertonen.
Niet in de eerste plaats om de formeel aesthetische waarde apprecieert men dezen
roman. De taal is soms verre van fraai: ‘lotsbeslissend gebeuren’; ‘dit gebeuren’;
‘kolen vuurs op haar hoofd stapelen’. Toch heeft dit proza wel degelijk een eigen
toon en rhythme. Wat hier echter de belangstelling gaande maakt, is het spel met de
beide werkelijkheden uit den roman en uit den door de hoofdfiguur geschreven
roman, die ik hier gemakshalve roman A en roman B zal noemen. Zij ontmoeten en
doordringen elkander hoe langer hoe zinrijker en nauwer. De overgangen zijn telkens
abrupt, zodat met vastberaden hand en bewust van het effect de grenzen der twee
realiteiten worden uitgewist. Zo blz. 115: ‘Alide’, (de vrouwelijke hoofdfiguur uit
roman A) ‘glimlachend, haar ogen in de mijne. - En dan te denken dat ze’ (de
vrouwelijke hoofdfiguur van roman B) ‘schuldig was.’ Verder blz. 199: ‘Er was’ (in
het voorhoofd van Alide uit roman A) ‘een zorgengroef in verticale lijn zoals ik’ (in
roman A de schrijver van roman B) ‘die bij Juliette’ (de vrouw uit roman B) ‘had
gezien.’ Voorts blz. 222: (roman B:) ‘Hij greep haar hand en zei: Het is volbracht...
(roman A:) Stil maar, want bovendien was het niet waar, het was nog niet volbracht.’
Een laatste voorbeeld. Blz. 243, waar twee, drie keer van de ene werkelijkheid in de
andere wordt overgesprongen, zo plotseling dat men zich goed rekenschap moet
geven, in welke van beide romans men zich bevindt: ‘die papieren, die ik’ (roman
A) ‘mijn mémoires noem,... zullen... wel... verwaaien... Toen’ (dit geschiedt plotseling
weer in roman B) ‘werd er gebeld. De oude vrouw stond voor de deur,’ enz. Door
dit procédé krijgt het boek echter ook iets van dat brokkelige en rommelige waarmede
de moderne letterkunde in alle landen eigenlijk al sinds den eersten wereldoorlog
geprobeerd heeft, het werkelijkheids-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

603
gehalte der waargenomen wereld te relativeren en te ondermijnen. Het zijn deze en
dergelijke procédé's geweest, waarmede men de realiteit te lijf is gegaan sinds Les
Faux-Monnayeurs van André Gide trachtte te breken met den klassieken vorm van
den psychologischen roman en in de romanlitteratuur expressionnisme, simultaneïsme
en vele andere letterkundige experimenten begonnen te domineren.
Dit uit Gide's boek in anderen vorm reeds bekende experimenteren met den gang
van het verhaal (bij Anna Blaman het verhaal van den tweedemachtsroman B) dat
in verschillende richtingen verschillend wordt uitgewerkt, wordt op den duur een
loodzwaar en vermoeiend spel, dat den ernst niet bemantelt maar onderstreept. En
toch, hoofd- en bijverhaal versterken elkaar. Beide zijn gebouwd op halve en jaloerse
en door eenzame passie gekwelde karakters. Wezens, zich bewegend in een grauwe
spheer, fel, gevoelig, maar met ergens een gebrokenheid die alles ondergraaft. Het
is de verdienste van de schrijfster dat zij nergens en in geen enkel opzicht heeft
getracht, helden van hen te maken.
In weinig geëvenaarde mate bezit de schrijfster het vermogen tot het noteren van
gewaarwordingen en indrukken, in hun veelheid en volheid. Een vermogen, dat
bovenal op het geheugen berust en b.v. bij een Marcel Proust tot een zeldzame en
zeer plastisch gerealiseerde psychologische verdieping heeft geleid, (Aan Proust
herinnert ook het uiterst zelden gebruik maken van een indeling in alinea's). De
verdieping bij Proust echter omvat stellig een ruimer en minder beperkt gebied van
het menselijk leven.
Dit proza is typisch proza uit de school van het tijdschrift Criterium. Het bezit een
overweldigende capaciteit tot waarnemen. Een waarnemen dat realistisch is zolang
het plastisch blijft, maar romantisch wordt waar het op psychologisch terrein treedt.
Vandaar dat romantisch realisme de term was, waarmee het letterkundig streven van
Criterium werd gekenschetst. Anna Baman's schrijfwijze vertoont een waarlijk
barokken rijkdom aan details, vaak van uiterst rake typering. ‘...getuigenissen van
de schoonheidsdrift van de naïeve prol. Vaak stond hij voor zijn laatste aankoop, een
Pierrot met een bolbuikige mahoniehouten mandoline in de armen. Hij zei dat die
hem zevenhonderd gulden had gekost, hetgeen niet waar bleek naderhand.’ Op
dezelfde bladzij: ‘De mond, een vochtig en onrustig ding, verstarde en werd stil: een
dode slak.’
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Anna Blaman kijkt soms met een blik, verscherpt door demonischen haat en zo
genadeloos clairvoyant als alleen vrouwen kunnen zijn. ‘Maar zij, zij wachtte ook,
al was 't alleen maar op een weerzien, een ontmoeten, nieuws, een brief. Verschrikt
hield ze de adem in, die holle en verongelijkte stemming was dus verlangen. Steels
keek ze op naar Peps die in pyama door de kamer liep. Peps merkte niets. Veel kon
er in je omgaan, veel kon je denken zonder dat een ander daar zelfs ook maar erg in
had. Er speelde een vaag lachje om haar mooie mond. Mijn wezen achter een façade,
dacht ze, een volkomen ondoordringbare façade die niets verraadt... Ze wachtte totdat
hij haar blik ontdekte, een lieve blik die niets verried. Ze zag zijn bruine ogen, eerst
verwonderd, dan met iets juichend... Ze sloeg haar armen om zijn hals en zei: “We
blijven heel ons leven saampies.” - Ze zei het met een tederheid die niets verried. En
het ontroerde hem... En onderwijl dacht ze er verder nog op door hoe diep een mens
is en hoe gemakkelijk het is die diepten te verstoppen en er in weg te schuilen.’
‘Peps droeg een half kunstgebit. Dat nam hij uit de bovenkaak en borstelde hij
schoon, boven de wastafel, zwijgend en van haar afgekeerd. Er waren ochtenden dat
ze de voorkamer in liep, als hij dat deed, uit kiesheid en uit weerzin. Maar soms ook
bleef ze juist zitten en dan zei ze iets waarom hij lachen moest of waarop hij moest
antwoorden en spiedde ze via de spiegel waar hij voor stond naar zijn misvormde
lach, zijn lispelende lipbewegingen. Zonder zijn tanden was hij weerloos, en hij wist
het. Soms ook overviel ze hem precies op dat moment met tederheid. “Ach lieverd,
kom toch even bij me, maar direct.” - Haar stem klonk mild, maar niettemin bevelend,
als van een moeder met een absoluut gezag over haar leidzaam kind. Ze greep zijn
handen, dwong hem op de knieën, streelde zijn hoofd, vlijde dat aan haar borst en
keek hem in de ogen. En dat alles voordat hij zijn tanden weer had ingezet. Ze zag
de vreugde in zijn ogen om haar vertedering, waarachter hij geen dubbelzinnigheid
vermoeden kon. Ze zag zijn heimelijk bevangen vreugde, zonder tanden durfde hij
natuurlijk niet te glimlachen en daarom koos hij een bepaald geluksmasker; roerloze
bovenlip, een mond als in naïeve ernst, en alle vreugd verlegd in stralend kijken. Zo
maakte ze het hem niet makkelijk. En op een ochtend ging ze nog wat verder. Ze
ging naast hem voor de spiegel staan... Hij keerde zich toen af, verschrikt, en deed
alsof hij, hoewel nog niet klaar met zijn gebit, iets zoeken ging. Maar zij

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

605
keerde zich daarop ook om, leunend tegen de wastafel, en met dezelfde lach vol
uitdaging en praal. “Wat zoek je, lieverd?” vroeg ze. Zo gebeurde er veel heimelijks
tussen die twee.’
Bijna sadistisch is een passage als deze, blz. 155: ‘Ze zei het met een
overbeschaafde zachte honende stem. Het ging er nu om hem te kwetsen, en zo
onbarmhartig mogelijk, dat onbenul. Ze voelde hoe zijn hand die op de hare lag
begon te zweten. Ze zag dat zijn gezicht wat dieper naar haar toe kwam hangen, moe,
zwetend en bezeerd. Zijn neuspunt hing het laagst, zwaar en misvormd. Dat lange
hangende gezicht met zijn misvormde neuspunt drukte groot lijden uit, maar een
vulgair lijden...’ De rest van deze passage zal ik den lezer besparen. En wat denkt
men van dezen ijskouden hoon: Alide beschrijft voor haar gewezen echtgenoot een
hevige scène die zij met haar minnaar Peps heeft gehad. De echtgenoot is aan het
woord: ‘Ik luisterde in ademloze spanning, en met een heimelijke wellust van
genoegdoening: die arme goede Peps was aardig aan de beurt. Misschien werd hij
daardoor een beetje mens, dacht ik schijnheilig...’
Maar genoeg. De rijkdom aan spitse en ook snijdende observaties is zo overstelpend
dat aan het citeren geen einde zou komen. Dit boek is vol van de onbarmhartigste
confrontatie met de erotische passie en met de smart der erotische passie. Het is een
zwaar en eentonig, maar zuiver, eerlijk en sterk boek. Wanneer de schrijfster met
haar uitzonderlij talent haar menselijken gezichtskring zou kunnen verwijden, zou
zij tot de zeer grote litteratuur reiken.
1948
Anna Blaman, Eenzaam avontuur. Amsterdam, J.M.Meulenhoff

Massaroes en eenzaamheid, humor en tragiek
De hedendaagse Spaanse letterkunde is in ons land nog weinig bekend. Wel zijn
reeds verschillende gedichten en toneelstukken vertaald, b.v. door literatoren als
Helman en Hendrik de Vries; wel ook worden in lezingen en publicaties vaak
pogingen ondernomen het Nederlandse publiek met de moderne Spaanse letteren
vertrouwder te maken (met ere moet hier vooral genoemd worden de onvermoeide
Dr. G.J. Geers, die deze stof bovendien aan de Groningse universiteit doceert), maar
toch is het weinig, wat tot ons komt.
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Weinig, maar hoe belangwekkend. De Spaanse opstand en burgeroorlog; de
conflictsituatie in Franco-Spanje; het leed der emigranten in Frankrijk - zij leveren
nog steeds, indien al niet regelrecht het onderwerp, dan toch de gevoelsondertoon,
waaruit deze romans en novellen, deze liederen en verhalen en toneelstukken zijn
ontsproten. Die innerlijke verscheurdheid, gepaard aan de demonische heftigheid,
trots, wreedheid, edelmoedigheid en overgave van het Spaanse volkskarakter verlenen
een geheel enig accent aan wat hiervan tot ons is doorgedrongen.
In Zeven Rode Zondagen van Ramon Sender bezitten wij naar mijn mening den
belangrijksten roman over den Spaansen burgeroorlog. Het boek werd eerder in het
Engels vertaald, maar bleef in ons land zo goed als onbekend. Het gaat verder en
dieper dan de zoveel omvangrijker en toch zeker zeer gewichtige roman Espoir van
André Malraux; het is sterker en echter dan het vermaarde For Whom the Bell tolls
van Ernest Hemingway. Zeker, Malraux heeft als vliegerofficier den oorlog aan de
zijde der republikeinen meegemaakt. Maar hoewel zijn groot talent natuurlijk zichtbaar
blijft, is dit m.i. zijn zwakste werk geworden, een typisch praatboek van iemand, die
de eeuwige discussies uit dien tijd precies maar kleurloos weergeeft omdat hij ook
zelf niet uit de conflicten kan komen. Hemingway, die toch zo lang in Spanje woonde
en een zo uitmuntend waarnemer is, schoot eveneens tekort. Zijn roman is niet meer
dan een brillante reportage en raakt eigenlijk alleen den buitenkant. Eerst aan een
Spaansen schrijver - en dan nog een van zeldzame begaafdheid - bleef het
voorbehouden van binnen uit de gebeurtenissen en de samenleving te belichten uit
die Spaanse burgeroorlog-jaren, die als het onheilspellend weerlichten waren dat den
storm aankondigde, die welhaast heel Europa zou vernietigen. Een Spanjaard alleen
had genoeg innerlijke verwantschap met den psychologischen achtergrond van den
burgeroorlog om ons duidelijk te laten voelen hoe sterk daarbij van alle kanten de
eigenaardige, moeilijk te vatten karaktereigenschappen, de trotse, koude, harde,
mystieke, in zichzelf besloten en tot over alle grenzen mateloze eigenschappen van
de Spaanse ziel meespraken.
In langen tijd heb ik geen boek gelezen, dat een zo groten indruk op mij heeft
gemaakt. Het is doordrenkt van een ontembaar, woest, onvergetelijk revolutionnair
pathos, maar tegelijk schenkt het op wonderlijke wijze den lezer de overtuiging, dat
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het met een koelen werkelijkheidszin en een naar alle zijden voorname en
achtenswaardige objectiviteit is geschreven.
Maar met welk een meeslepende verbeeldingskracht en artisticiteit tevens: Van
de fascinerend en getrouw weergegeven werkelijkheid uitgaande, rijst het deze
realiteit te buiten en te boven door een boeiend en fantastisch betrekken van den
kosmos, de bezielde en meelevende beelden van gans de wereld en het heelal in het
menselijke. Zo wordt b.v. in het achtste, tiende en het vierentwintigste hoofdstuk
plotseling de maan sprekende ingevoerd, met enkele korte woorden als het ware de
rol vervullend van het koor in de Griekse tragedie. In het vijfde hoofdstuk is zelfs
uitsluitend de maan aan het woord, om op haar wijze het verhaal voort te zetten.
Toch doet die vreemde tussenpersoon niet aan als fantasterij, maar maakt de
aangrijpende grootsheid der tragische gebeurtenissen te dieper voelbaar.
Het zijn uitgebreide en bonte groepen van personen, die in dezen roman optreden
en door den storm der hartstochten, die hier tot wereldhistorie werd, elkander belagen,
aanmoedigen, steunen, uitroeien. Heel het bloedige, voor niets terugdeinzende maar
toch ook zo gave en onkreukbare Spaanse volkseigen komt in een tableau van zeven
Zondagen voor onze ogen tot leven, grotesk, verhevigd, chaotisch, maar grandioos
en in een adembenemende spanning. Verschillende hoofdstukken zijn in den ik-vorm
van verschillende personen uit geschreven, andere weer in den derden persoon en
deze veelzijdigheid van procédé tekent scherp de omtrekken af der figuren en schept
orde in de chaotische veelheid. Het gaat natuurlijk niet aan, de gebeurtenissen en
mensen uit die veelheid hier in kort bestek te analyseren of ook maar te noemen. Dat
is ook niet nodig; door dit dertigtal hoofdstukken vindt de lezer gemakkelijk en ten
zeerste geboeid zijn weg. Hoogst merkwaardig is de wijze, waarop in dezen roman
de hoofdpersoon tot een diepe psychische tweespalt wordt gebracht door de botsing
tussen zijn persoonlijkheid, erotiek en de politieke gebeurtenissen. Hij houdt van
twee vrouwen, de een een meisje van verfijnde cultuur, dochter van een reactionnair
kolonel, de andere een volkskind, steeds vooraan onder de kameraden bij de
revolutionnaire acties en gevechten. Het conflict is diep en smartelijk. Maar de
solidariteit en het gemeenschapsgevoel, de politieke overtuiging van Samar, de
hoofdfiguur, winnen het tenslotte in dezen tijd en dit land, waar de individuele
menselijke reacties en oordelen geheel
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doortrokken zijn van de brandende menselijke zekerheden ten opzichte der actuele
sociale strijdvragen. En Amparo, het lieflijke en verfijnde, maar tot een voorbij
gegane gevoelswereld behorende kolonelsdochtertje pleegt zelfmoord met een daartoe
door haar mededingster, de revolutionnaire Star achtergelaten revolver.
Ook als schildering van de staatkundige stromingen en milieu's van het Spaanse
volk in zijn worsteling om vrijheid, vrede, waardigheid en levensgeluk is deze roman
onovertroffen. Hij geeft een helder inzicht in de nuances en tegenstellingen der
verschillende groeperingen, F.A.I., C.N.T. enz. Hij doorlicht de innerlijke noodzaak
van den groten strijd, die in Spanje is gestreden en van zijn bloedige falen.
Dit boek is geladen met de kracht van hartstocht, verruimd door een wijden
geestelijken blik en treffend door een meesterlijk schrijftalent.
In den roman van dezelfden schrijver De Tuinman en de Koningin, zijn de
gebeurtenissen wederom geplaatst in den Spaansen opstand en burgeroorlog van
1936. Deze vormen echter hier niet meer de hoofdzaak van het verhaal, maar meer
den achter grond, waartegen dit zich afspeelt.
In den psychologischen strijd, verscherpt door al de hevigheid van een genadeloze
erotiek in de personen op den voorgrond weerspiegelen zich, niet symbolisch maar
op de meest regelrechte wijze, de historische gegevens: de politieke botsing en het
contrast in wereldbeschouwing, die zich daarnaast en in verbondenheid daarmede
afspelen.
De geschiedenis vindt plaats in en rondom het paleis in de buurt van Madrid van
een hertog, die tegen de republikeinse regering samenzweert en daarbij omkomt.
Zijn vrouw, de jonge en mooie hertogin leeft een eenzaam en hooghartig leven uit
een geestesgesteldheid, die in den besten zin aristocratisch moet worden genoemd.
Zij heeft daarvan alle deugden: moed, trots, trouw, kracht tot eenzaamheid. Maar zij
mist elk geloof in mens en wereld; zij is niet verbonden met haar medemensen, koud
en ontoegankelijk en ook als vrouw nog niet ontwaakt. Met de typische harteloze
lichtzinnigheid, die karakteristiek is voor den geest van het ancien régime, laat zij
zich in het zwembad van haar paleis, waarin zij geheel naakt baadt, een brief brengen
door Rómulo, den tuinman; en als haar kamenier, wanneer hij zich aankondigt ontsteld
opmerkt ‘Mevrouw, het
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is een man’ lacht zij: ‘Rómulo een man?’
De binnentredende tuinman heeft het gehoord en in het verder verloop dringt het
tot hem door, dat de reden tot die geringschatting gelegen is in het sociale feit, dat
hij slechts als een huisdier of een huismeubel wordt beschouwd.
Het paleis wordt nu door de republikeinse militie gerequireerd en de hertogin moet
zich schuil houden in den toren. Rómulo wordt niet om zijn politieke inzichten, want
hij weet niets van politiek, maar omdat hij zich toevallig lid heeft laten maken van
een vakvereniging, tot bewaarder van het paleis aangesteld. Hij alleen weet van de
‘ondergedoken’ hertogin. Hij heeft dus nu haar zelf en haar leven in zijn macht, maar
maakt daar geen misbruik van en beschermt haar in deze situatie met eigen
levensgevaar. Hij heeft haar echter lief en nog steeds brandt het gezegde van dien
enen keer hem in de ziel. Er ontstaat dus nu een situatie van een bijna ondragelijke
spanning en daarbij geheel doortrokken van de spheer van dood en bloed en
bombardementen en gevechten alom en vlak bij, want heel een wereld van helse
verschrikkingen staat rondom dit aangrijpende drama tussen twee mensen, een man
en een vrouw, wier sociale tegenstelling in één ogenblik in haar tegendeel is
omgeslagen, zodat de tegenstelling bleef, maar de plaatsen verwisseld zijn. Of
eigenlijk niet verwisseld, want de hertogin doet geen enkele concessie aan de
opportuniteit, hoont en sart hem, maar komt toch onder den indruk, ondanks zichzelf,
van de grootheid en eenvoud en gaafheid en mannelijke kracht van Rómulo's karakter.
Zij is echter gebonden aan een anderen minnaar, uit de wereld der rechtsen, een
misdadig sadistisch avonturier, die haar 's nachts in het geheim bezoekt, Rómulo's
razernij tot het uiterste brengt en alles nog meer in een situatie van doodsgevaar stelt.
Door een misverstand sterft tenslotte de hertogin buiten Rómulo's schuld aan honger
en verwaarlozing. Haar laatste woorden zijn: ‘Luister eens Rómulo. Rómulo, je bent
de eerste man, die ik in mijn hele leven ontmoet heb. Vergeef me, Rómulo.’ En
Rómulo denkt: ‘Nu geloof je in mij. Ik weet, dat je het doet, maar waarom nu?
Waarom nu pas? Omdat ik je gewond heb, omdat ik je alleen heb gelaten? Moet het
zo gaan? Mag ik je alleen maar op deze wijze hebben? Nu je jezelf niet langer bezit?
Waarom? Is dat de wet? De oude wet?’
Dit diepaangrijpende boek is geschreven met een harde, gedrongen soberheid, die
den begaafdsten van de jongste Amerikaanse schrijvers eer zou aandoen. De
psychologie is meester-
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lijk en de gehele verhaaltrant spreekt van een dusdanige menselijke verdieping en
intensiteit dat het boek groten indruk maakt. Ook in deze gruwelijke spheer van
algemenen dood en ondergang, verscherpt en verbitterd door het meest meedogenloze
persoonlijke liefdesconflict komt telkens het verzoenende element van een
verruimenden en tederen humor, die is als een streep zonlicht uit het wolkendek op
de kolkende, ziedende golven der zee.
Deze schrijver, in Amerika reeds bekend, heeft zich met één slag vóór in de rij
van de beste Europese schrijvers geplaatst.
1948; 1949
Ramón Sender, Zeven rode Zondagen. Vertaald door Hélène J. Meijer. Amsterdam,
G.A. van Oorschot, 1948.
Ramón Sender, De Tuinman en de Koningin. Vertaald door Hélène J. Meijer.
Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1949.

Een Amerikaanse probleemroman
Toen ik naar aanleiding van Kingsblood Royal sprak over Sinclair Lewis, wees ik er
op, dat de hedendaagse Amerikaanse litteratuur een sterk socialen inslag heeft, meer
dan de Europese, en ook op oorspronkelijke wijze, omdat het hele vraagstuk van het
opbouwen en in stand houden van een gemeenschap voor den Amerikaan nieuwer
is, dan voor ons. Als een van de duidelijkste symptomen van deze bekommernis kan
het beschouwd worden, dat zovele van de belangrijkste auteurs van de Verenigde
Staten zich bezighouden met de plaats van den neger in de Amerikaanse samenleving.
Dit nijpende conflict appelleert aan het geweten der besten. De bestaande toestand
is onhoudbaar; een zwaar schuldgevoel moet ieder fatsoenlijk Amerikaan drukken,
die den baatzuchtigen rassenwaan aan den enen kant, de duldeloze vernedering en
uitbuiting aan den andere ziet. Maar eenvoudig is het vraagstuk niet en zeker niet
snel op te lossen: het is niet alleen van ethnologischen aard maar ook van
economischen, politieken, historischen, militairen, culturelen enz. Kortom, er is bijna
geen levensgebied dat niet op enigerlei wijze betrokken is in de moeilijkheden van
dit ‘Amerikaanse Dillemma’. De theoretische litteratuur er over is reeds zeer
omvangrijk, maar ook in de bellettrie is het meer en meer doorgedrongen.
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Een van de laatste romans, aan dit onderwerp gewijd, is Freedom Road van Howard
Fast, onder den onderstaanden bijbelsen titel nu ook in Nederlandse vertaling
verschenen. Het is een historische roman, die speelt onmiddellijk na den groten
Vrijheidsoorlog van de Abolitionnisten tegen de Zuidelijken. Gideon Jackson, die,
vrij geworden slaaf, nauwelijks lezen en schrijven kan, wordt in het Parlement van
Carolina gekozen, waar hij meehelpt, de nieuwe grondwet te ontwerpen. Met
geweldige inspanning haalt Jackson zijn tekort aan ontwikkeling in en wordt een
geniaal leider in de neger-emancipatie. Hij wordt ook tot Congreslid gekozen en
slaagt er in, de bescherming van de nieuwe vrijheid te gronden op landaankoop op
grote schaal door de negers.
Dit alles echter mag niet baten, en wordt ongedaan gemaakt door de snel in macht
toenemende gangsters van de Ku Klux Klan. Jackson, ondanks zijn persoonlijken
invloed, slaagt er niet in, den president der Verenigde Staten, Grant, er van af te
houden, dat de Noordelijke troepen uit het Zuiden worden teruggetrokken. Hierdoor
zijn de met zo geweldige offers tot stand gekomen nederzettingen der negers aan de
willekeur der reactionnaire bandieten weerloos uitgeleverd. Dit is de prijs, dien de
door de negers aanvankelijk argeloos gesteunde Republikeinse Partij aan het gespuis
der blanke die-hards betaalt, om haar kandidaat, Hayes, als opvolger van Grant
verkozen te krijgen. Na langdurige heldhaftige verdediging bezwijken Jackson en al
de zijnen tegen de overmacht, die door de sabotage en het lijdelijk verzet der
wetverkrachtende autoriteiten gesteund wordt en alleen door artillerievuur de
nederzettingen en haar schier ongewapende pioniers volkomen kan vernietigen. Het
doet aan de artistieke waarde van een roman niet af, of al zijn gegevens op historische
waarheid berusten; indien dit wel het geval is, kan het de geschiedkundige
belangwekkendheid van het boek verhogen. De roman van Howard Fast berust geheel
op werkelijke feiten, waarvan de bronnen in een nawoord worden verantwoord. De
historische ontwikkeling van het negervraagstuk in de Verenigde Staten draagt er
veel toe bij, het inzicht in de tegenwoordige situatie te verhelderen. De lezer van
dezen roman wordt er van overtuigd, dat de overal aanwezige primitieve instincten
en redeloze driften, die tot den fatalen en rampspoedigen rassenwaan leiden, nooit
een dergelijke beslissende rol in de Amerikaanse samenleving hadden kunnen spelen,
wanneer zij niet daartoe in staat waren gesteld
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door oorzaken van zuiver economischen aard. Het zijn vooral de parasitaire groepen
geweest, die op de concurrentie-angst van kleine, a-sociale lagen van den middenstand
hebben kunnen speculeren om deze met het fascisme vergelijkbare terreur, reacties
en tradities en onwettige regelingen uit te lokken. De ‘arme blanken’ daarentegen,
die volkomen tot dezelfde geëxploiteerde groep van arbeiders behoorden, hebben
zich geheel met de negers gesolidariseerd, hebben tezamen met hen de nieuw
aangekochte landerijen ontgonnen en zijn, broederlijk met hen verenigd, tot de laatste
man of vrouw en het laatste kind uitgemoord.
De roman is zeer bekwaam en boeiend geschreven, met een bewonderenswaardig
vermogen tot objectivering.
1949
Howard Fast, Begeerte heeft ons aangeraakt Amsterdam, Republiek der Letteren,
z.j.

Vervluchtiging der werkelijkheid
Met zijn bundel Ex Tenebris (Den Haag, A.A.M. Stols, 1948) heeft Ed. Hoornik een
gevaarlijk stadium in zijn ontwikkeling bereikt, waarvan men voorlopig niet kan
zien, hoe een verdere ontplooiing mogelijk is. De grond voor deze bezorgdheid is
psychologisch en berust niet op de formele eigenschappen dezer poëzie. Hoezeer het
laatste gevoel van werkelijkheid ten opzichte van het leven voor den dichter als het
ware verijlt en verdampt tot onwezenlijkheid, en slechts het nihilistische gevoel van
een alles doordringende leegte blijft, gelijk wij dat ook uit moderne existentialistische
stromingen kennen, de vormgeving dezer verzen bleef een krachtige en stevige
structuur vertonen, welke doet gevoelen dat de uitingsdrift zich verzet tegen de
psychische processen van den dichter en daar een tegenwicht van vormt.
Hoornik behoort tot de generatie van jongeren, wier eerste werk, wier eerste
bewustwording tussen twee wereldoorlogen tot stand kwam, in de gestadige,
uitzichtloze dreiging die toen vooral bij de jeugd de gemoederen beklemde. Zij viel
samen met een economische crisis welke er eveneens toe medewerkte, dat, globaal
gesproken, aan dat geslacht van jongeren de letter-
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kundige eruditie onthouden bleef, buiten hun schuld, welke toch juist in een zo op
traditie berustend gebied als de dichterlijke vorming (met de nadruk op ‘vorm’)
onontbeerlijk moet worden geacht.
Van deze groep werd Hoornik al spoedig het middelpunt als tijdschriftleider (Werk,
later Criterium), criticus en dichter. Zij was niet geslagen door een droom, gelijk
met de z.g. generatie van 1910 het geval was geweest, maar gekweld door een
werkelijkheid. Deze dichters zochten die werkelijkheid te benaderen in het alledaagse
en gewone. Dit werd hùn sociaal probleem, hùn levensprobleem. Het gevaar van de
poëzie die op deze wijze ontstond en, op het voetspoor van het oudere Forum, in
wrangheid, cynisme, zelfironie en bijtend sarcasme de elegische klacht der
voorafgegane dichters leek te willen smoren, was dat zij te veel in het anecdotische
bleef steken. Wat vroeger de bij uitstek dichterlijke stof was van de dromers en
vervoerden (Roland Holst!), werd vervangen door het vastberaden streven, vóór alles
‘aards’ te zijn en niet terug te schrikken voor het banale, platte, huiselijke of triviale.
Een dergelijke poëzie bleef noodzakelijk te afhankelijk van het ‘geval’, de directe
aanleiding. Menselijk dikwijls treffend, werd zij zelden door de schouwende
verbeelding tot algemener geldigheid gebracht.
Als reactie hierop trad een tegenstroming aan den dag, waarin de werkelijkheid
ontvlucht werd in een zwevend associëren of een idyllische verbeelding. Tot deze
fantaisisten behoren b.v. Aafjes, Lehmann, Achterberg e.a.; Vasalis is met
laatstgenoemde van hen de begaafdste.
Het is om dergelijke verschijnselen dat de groei van Criterium ook wel die van
het ‘romantisch realisme’ is genoemd. Het verbeeldingselement van de jongeren nam
na den druk der bezettingsjaren hoe langer hoe meer een vlucht van de werkelijkheid
af, in de richting van een gedroomd Hellas of een idyllisch levensgevoel, waarin de
oorlogsspanningen radicaal moesten worden vergeten, en dat gepaard ging aan een
streng classicistisch herstel van den metrischen vorm.
Een merkwaardig parallelisme deed zich voor bij de na-oorlogsontwikkeling van
Ed. Hoornik en Bertus Aafjes. De hierboven genoemde bundel van Hoornik bevat
gedichten, geschreven in 1946 en '47. De bundel van Aafjes, Het Koningsgraf, is
samengesteld uit sonnetten, tussen 25 Maart en 1 Mei 1947 tot stand gekomen te
Caïro. Het is derhalve moeilijk uit te maken, wie
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van beiden den ander beïnvloed heeft en van groot belang acht ik prioriteitskwesties
als deze in den regel ook niet. Vast staat echter, dat bij den een zowel als bij den
ander een groots kosmisch nihilisme zijn intrede heeft gedaan, welk, natuurlijk wel
met behoud van een deel hunner oorspronkelijke kenmerken, hun thans overwegend
trochaeïsche verzen heeft vernieuwd. Bij den een als bij den ander staan wij voor
een plotseling duizelingwelkend vacuum: de vertrouwde beelden van deze wereld
schijnen eensklaps weggevallen en de dichter die leven, wereld, God en werkelijkheid
heeft verloren, blijkt weggezonken in een verbijsterend niets en bevindt zich tegenover
dit lege heelal in een positie, die vlak aan den rand van den waanzin raakt. In den
prachtigen en diep aangrijpenden bundel van Bertus Aafjes doet dit verschijnsel zich
misschien het meest verontrustend voor, als uiting van een verstikkenden angst en
een in hoge mate onrustbarende desintegratie van den geest.
Ook bij Hoornik echter is dit sentiment, op een iets dagelijkser plan, nog
beklemmend genoeg. De motieven van het alleen-zijn, los van al wat het zielsbezit
der persoonlijkheid was, komen in steeds andere gestalte terug. Het lopen langs de
spiegelruiten der winkels, waarin de dichter zich ziet staan, maakt hem bewust van
de vreemde leegte binnen en buiten hem: ‘Van mijn jeugd af zag ik hoe de dingen
anders werden in het spiegelglas’.
Als een heugenis aan den weg, die tot deze volledige ontwaarding der werkelijkheid
leidde, roept de dichter soms met een enkel woord de oorlogservaringen op: ‘Banger
word ik voor mijn eigen wezen: Dachau schoof een raster voor mijn ziel’. Of: ‘Ik
weet zeker, dat het geen verschil maakt, of ik Dachau of de wereld zeg’. Er is een
spookachtig automatisme in het levensgevoel van deze poëzie gekomen: de angst
voor het niets schijnt alles doordrongen te hebben met een smaak des doods. Het
erotische element, dat vroeger in Hoornik zo sterk was, is hieraan geheel ondergeschikt
geraakt.
Dooder worden iedren dag de dingen:
melkglas, broodmes, bordje en beschuit.
Automatisch alle handelingen:
loopen, omkijken, een tram opspringen,
blijven stilstaan in een spiegelruit.

Of in een ander gedicht:
Maar nu heb ik nog maar één motief:
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niet de dingen, maar hun spiegelingen
en de wereld heb ik niet meer lief.

Deze bundel is niet alleen een keerpunt in het oeuvre van Hoornik, maar naar mijn
mening ook een hoogtepunt. Hij is representatief voor de existentialistische
levensgevoelens van dezen tijd, die echter blijkbaar een strenge vormgeving niet
uitsluiten. Hij is een voorbeeld hoe ook ontbindende en ten ondergang leidende
sentimenten niet slechts hun bevestiging maar in zekeren zin zelfs hun rechtvaardiging
vinden door de dichterlijke geestkracht en gloed, die ze om-munt tot het goud der
poëzie.
1949

Ongekwetst glimlachen
In een keurige uitgave is bij A.A.M. Stols te 's-Gravenhage nu het tweede belangrijke
prozaboek van Marnix Gijsen verschenen, Telemachus in het Dorp. Het draagt als
ondertitel: Een verhaal zonder Wind of Wolken. Misschien ben ik heel dom, maar
mij heeft deze ondertitel voor een raadsel geplaatst. Ik kan met geen mogelijkheid
bedenken wat de schrijver er eigenlijk mee heeft bedoeld. Is er soms een reactie in
te zien tegen De Trap van Steen en Wolken, den roman van Johan Daisne? Maar dan
is de toespeling mij ontgaan. Of wordt hier op ironische wijze stelling genomen tegen
een litteratuur van wind en wolken, een natuurromantiek à la Felix Timmermans?
Noch die reactie noch precies die tegenstelling vind ik nu bij uitstek het meest
kenschetsende van Gijsen's nieuwen roman. Het feit dat in het Nieuw Vlaamsch
Tijdschrift de titel van het verhaal luidde Aanvankelijk Onderwijs, maakt ons ook al
niet veel wijzer. Het beste is, dat ik mij maar niet verder verdiep in den ondertitel en
het boek zelf ga beschouwen.
Ik wil dan met nadruk verklaren dat ik dit stuk proza ten zeerste geboeid en
vermaakt heb gelezen. Het is een meesterstukje van ironischen humor, op droog
constaterenden toon een scherpe psychologische waarneming tot onmiskenbaar leven
brengende. Reeds het voorafgaande boek Joachim van Babylon, trok terecht zeer de
aandacht als een vernieuwing van dezen auteur, dien men voornamelijk als katholiek
dichter uit den expressionnistischen tijd kende, en wiens anecdotisch eruptieve,
humanistisch moraliserende, op Frans-Duitse voorbeelden ge-
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inspireerde maar toch wel in haar soort oorspronkelijke Vlaamse poëzie hem terecht
in de waardering van na den eersten wereldoorlog - in ons land in de kringen van De
Gemeenschap en De Stem - een in die periode vooraanstaande plaats had verzekerd.
De wedergeboorte in Joachim was even onverwacht als opmerkenswaardig. Dit boek
met zijn fijnen satyrischen inslag, een tikje symbolisch, maar net niet genoeg om de
wijsgerigheid te doen overheersen over de levende uitbeelding, was een in zijn
klassieke soberheid prachtig staal van Nederlands proza van grote allure. Compact,
gedrongen; gedragen door die zacht ironische levenswijsheid die aan Anatole France
herinnert, maar bitterder, verbetener, moderner; critisch ten opzichte van de gevestigde
en gecanoniseerde waarden der zedeleer, maar vol menselijk meeleven in de met
vaste, harde contouren neergezette figuren zal dit werk, als ik mij niet zeer zou
vergissen, zijn plaats behouden in de letterkunde van het Nederlandse taalgebied.
Tot dezelfde slotsom ben ik gekomen na lezing van Telemachus in het Dorp. De
ik-figuur, in wie duidelijk een maximum aan autobiographische gegevens is verwerkt,
verhaalt van de kleine mensen en de kleine gebeurtenissen in het dorp, waar hij als
kind woonde en is grootgebracht. Hij doet dit met een minutieus besef voor de intieme
nuances in het zieleleven van zijn personen, de schoolmeester, de gemeente-secretaris,
de pastoor, zijn oude grootmoeder en andere dorpsfiguren. Men voelt hier, dat hoezeer
ook van binnenuit de personen en gebeurtenissen benaderd zijn, en hoezeer ook de
verteller met innige banden vastzit aan zijnjeugd, hij voldoende afstand heeft kunnen
nemen om met een onnavolgbaren galgenhumor, die aan Elsschot herinnert, met een
onbarmhartig penetranten blik als waarmee Walschap zijn dorpsbewoners placht te
bekijken, en op duizend mijlen afstand van de lyrisch-elegische stem van Maurice
Gilliams zijn verhaal te doen.
Hier spreekt geen egocentrisme of rancune meer mee, deze schrijver is als een
levensphilosooph onttogen en ontheven aan zijn bittere jeugdervaringen. Maar niet
zo, of hij vertelt op den ontroerenden toon van wie het leven diep doorleefd heeft en
met den serenen glimlach van den kunstenaar iets daaruit ongekwetst heeft gered.
Is deze fijne en nooit echt cynische humor toegankelijk voor een groot publiek?
Ik kan het niet beoordelen, maar ik hoop het.
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Ik kan slechts bekennen dat mij dit boek enkele uren van onvermengd genieten heeft
geschonken. Litterair gesproken verdient het eveneens den grootsten lof. Het is
geschreven in een vlekkelozen geperfectionneerden stijl, den stijl van iemand die,
wat het proza betreft, eerst omtrent zijn vijftigste jaar zijn instrument heeft gevonden,
maar dit dan ook meteen meesterlijk en met grote rijpheid beheerst. Men leze dit
boek; het lijkt mij onmogelijk, het niet lief te hebben.
1949

Spel zonder ernst met den ernst en angst voor de werkelijkheid
Angst voor de werkelijkheid is de algemene kwaal der jongeren. De jongste zoon
van een reiziger in weegschalen vertelt, wat hij op één dag beleeft. Hij verlaat zich
op weg naar het stadhuis, waar hij het huwelijk van zijn zes jaar ouderen broer wil
gaan bijwonen, raakt in een door Duitse soldaten veroorzaakten straatrel verzeild,
bezoekt een winkel, een cafetaria, treft vrienden in enige café's, gaat naar de
huwelijksreceptie, waar door omstandigheden het bruidspaar zelf ontbreekt, komt
vervolgens weer met bekenden samen in enige café's en gaat na dezen betrekkelijk
doodgewonen dag tegen ‘spertijd’ naar huis.
Aldus in 't kort de inhoud van den ook zelf korten roman, dien Ferdinand Langen
onlangs in het licht heeft gegeven en die zich onderscheidt van de twee voorafgaande
werken Hélène in het Heelal en In Pyjama. Deze laatste immers speelden zich af in
de verdroomde spheer die kenmerkend is voor de jongeren van de Woord-groep. In
dit laatste boek heeft de schrijver klaarblijkelijk moeite gedaan, iets dichter aan te
knopen aan de gewone, alledaagse werkelijkheid en aan gewone, begrijpelijke
gebeurtenissen. Het resultaat moet echter enigszins hybridisch genoemd worden.
Langen immers is een speelse geest en niet afkerig van dwaze, desnoods ietwat
studentikoze grapjes. Wie zal hem dat misgunnen? Als een jongen met knikkers
speelt (maar Ferdinand Langen is al dertig jaar oud), zal geen sterveling hem gebrek
aan ernst verwijten. Maar als hij met mensenschedels of afgesneden oorlappen
eenzelfde spelletje bedrijft, zal dat ergernis verwekken en niet iedereen zal het van
goeden smaak lijken. In dit boek speelt Ferdinand Langen een ietwat onnozel spelle-
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tje met een uiterst lugubere materie, nl. den bezettingstijd.
Hij speelt, maar lusteloos en melig. Ik voor mij persoonlijk neem hem dat niet
kwalijk. Zeer weinig lieden in ons zwaarwichtig vaderland hebben enige waardering
over voor speelsheid. En dat de schrijver dit spel bedrijft met de gruwbare
werkelijlheid der bezettingsjaren, wordt begrijpelijk en vergeeflijk, wanneer men
bedenkt dat hij in 1940 nog slechts 22 jaar oud was en dit spel zijn enig mogelijke
tegenweer tegen de overmacht van dien druk. Een zekere laconieke, niet eens brillante,
prevelende grapjasserij ten aanzien van een tijd waarin het om dood en leven, om
vrijheid en onzegbare jammer ging, moge terecht aanstoot geven. Bij nauwkeuriger
beschouwing echter wordt het duidelijk dat dit soort van spelen een vorm van
eerlijkheid is.
In de eerste plaats immers was het de enige vorm van verzet die voor den jongen
auteur openstond, de enige manier om de realiteit te dragen en te verwerken voor
iemand in wiens aard het nu eenmaal niet lag, er daadwerkelijk middenin te gaan
staan en deel te nemen aan den ondergrondsen strijd; en aan wien mag men dit als
eis stellen? In de tweede plaats valt een dergelijke houding mede te verklaren uit het
loffelijke streven, zich te hoeden voor ondoorleefde, vage abstracties en uit angst
voor te grote woorden.
Het ironische en anecdotische is echter bij Ferdinand Langen in dit boek, nu het voor
het eerst met een grotere dosis werkelijkheid werd vermengd, te weinig geestig en
te weinig inhoudrijk. Het speelt niet eens een superieur spel met de taal of met de
situaties, gelijk b.v. bij Henriëtte van Eijk, maar het haspelt een beetje sloom en
zinloos om met mensen en dingen. Een befaamd humorist als Eric van der Steen
heeft dan ook verklaard dat hij deze geestigheid niet op prijs stelde. Van iemand
wiens (vaak niet geringe) geestigheid voornamelijk op een spel met het woord berust,
is dit oordeel verklaarbaar. Aan het anecdotische is hier echter ook de achtergrond,
de zin ontnomen die het resp. psychologisch en sociaal wel heeft bij bv. C.C.S. Crone
en Mary Dorna. Het is minder poëtisch dan in het vroegere werk van Langen, maar
er zit een nieuw element in, een streven naar iets dat men a.h.w. de ongerichte en
doelloze ‘anecdotique pure’ zou kunnen noemen, voorzover zoiets mogelijk is.
Een beetje pueriel is deze geestesgesteldheid wel, dat valt niet te
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ontkennen. Maar drie, vier decenniën geleden was de jeugd weer een tikje te ouwelijk
en dat is misschien nog onaangenamer. Wij willen den auteur dan ook niet hard
vallen over een roman die voor hem een poging tot vernieuwing is. Het surrealistische
element uit Langen's vroegere werk is hier vrijwel geheel verdwenen, al zijn er nog
rudimenten van te vinden. De fantasie heeft zich daarvoor thans gericht op een ietwat
nonsensicale vermenging van het zinloze met het nog acceptabel ‘normale’. Denkt
men echter aan den psychologisch verantwoorden en op zeer menselijke typering
berustenden humor van een Nescio, dan merkt men eerst hoezeer de personen in
Jacques en Jacqueline onaf blijven, te schimmig en onduidelijk, ondanks hier en
daar rake karakteristieken.
Toch heeft dit proza in zijn bijna onbeschaamd autistisch, traag, eentonig
gemummel iets eigens en daardoor iets aardigs. Diepzinnigheid zoals bij sommige
echte surrealisten als Belcampo (en soms W.F. Hermans), ontbreekt Langen ten
enenmale. En naast het charmante, sprookjesachtige en lichte verbeeldingsspel van
een Bomans lijkt het zijne doortrokken met den bitteren onlust van angst voor den
tijd en niet afgereageerden wrok tegen het burgerlijke. Maar het slothoofdstuk is, na
enige gemakkelijk te duiden waakverbeeldingen, geschreven in een opmerkelijk
verzoenenden toon, die een bevredigend eindaccord lijkt.
Wanneer ik mij, nog vóór het over te lezen, bezin op wat ik hierboven heb gezegd,
heb ik toch 't onaangename gevoel, dat ik voor dezen schrijver te streng ben geweest,
meer dan ik bedoelde. Om in Ferdinand Langen's eigen trant te eindigen: ik neem
alles terug. Want dit is een lezenswaardig en opmerkelijk boek, dat van een
oorspronkelijke en talentrijke, hoewel nog niet volgroeide persoonlijkheid getuigt,
en de moeite van het lezen, die trouwens gering is, loont. En laat ik nu gauw zwijgen,
eer ik het weer bederf.
1949
Ferdinand Langen, Jacques en Jacqueline, roman. Amsterdam, De Bezige Bij, 1948
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Schoonheid als eigenbelang
In ons land, waar het oorspronkelijk creatief proza, dat van de roman- en
novelle-kunst, met het buitenland vergeleken, geen wijd vertakten bloei kan aanwijzen,
hebben van ouds de litteratuurcritiek en het essay een naar omvang en peil niet
onbelangrijke productie te zien gegeven. Velen, die nooit een letter ‘fiction’ zouden
schrijven, hebben een bestaan in het schrijven gevonden, iets wat natuurlijk, in een
land met een klein lezerspubliek, mede duidelijk aan economische oorzaken is toe
te schrijven. In deze overwoekering van de letteren door het essayisme schuilt stellig
een gevaar. Het gevaar - in dit kleine land en bij den zwaarwichtigen Nederlandsen
aard toch al niet denkbeeldig -, dat allerlei geringe en niet belangrijke figuren te veel
en te serieus belangstelling krijgen. (De op zichzelf betreurenswaardige
papierschaarste heeft in dit opzicht dus misschien wel enigszins zuiverend gewerkt).
Een ander nadeel van den genoemden toestand was dat het essay, bij gebrek aan
voldoende, en voldoende-belangrijk, oorspronkelijk pioza, zich te veel op het essay
richtte, de critiek op de critiek.
Hierin zit iets onvruchtbaars en op deze wijze wordt de litteratuur al te zeer iets
voor specialisten. Ook ik voel het altijd als een bezwaar wanneer ik, zoals heden
weer, een opstel over opstellen moet gaan schrijven, een opstel in de tweede macht.
Waar is het eind? Een derde heer, die het hetzij met mij hetzij met de door mij
behandelde auteurs oneens is, zal nu weer over, voor of tegen mijn mening over
iemand anders' meningen kunnen gaan schrijven. En zo voort, en zo voort, tot in de
honderdste macht, een spelletje voor de mandarijnen in hun theepaviljoens, waar de
litteratuur wordt uitgedund tot zij doorzichtig is als een velletje Chinees rijstpapier.
Mijn troost is, dat ik schrijf over een jongere, van wie ik grote verwachtingen heb.
Dit klinkt wat oude-heer-achtig, maar hij zou zelf niet anders willen dan beschouwd
te worden als iemand, die in zijn eersten groei staat. Als zodanig behoort hij naar
mijn mening tot de belangrijkste onder zijn leeftijdgenoten. Onder de bezielende
leiding van Sierksma is het maandblad Podium een tijdlang een eenzijdig, maar
waarlijk levend tijdschrift geworden, waarin vele opmerkelijke jonge krachten elkaar
ontmoetten. Hij verwierf den Amsterdamsen essay-prijs van 1947 en wordt door
verschillende jeugdigen en ook ouderen

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

621
(Greshoff) als een coming man beschouwd. Over een dergelijke mythe-vorming kan
ik niet oordelen en Goethe heeft ook nooit ‘mehr Licht’ gezegd. Voor het ogenblik
doet dat er dan ook niets toe, maar alleen dat ik deze stukken, al ben ik het op honderd
punten met den schrijver oneens, merendeels met genoegen en waardering heb
gelezen.
Naar mijn mening is Humanistische Kortsluiting het beste opstel uit deze
verzameling. Na een uitstekende analyse van den humanist in onze hedendaagse
samenleving toont de auteur de waardeloosheid aan van Rüssel's Antike Welt und
Christentum, een tendentieus boek zonder wetenschappelijke betekenis, omdat
Rüssel's methode en voorstelling misleidende vervalsingen zijn. Ten aanzien van
dezelfde controverse tussen heidendom en christendom verwijst de schrijver dan
naar Marsman's prachtige Tempel en Kruis om te tonen, hoe zij wel zuiver wordt
gesteld. Maar Sierksma accepteert blijkbaar niet Marsman's oplossing van het
probleem in zang LI, hij blijft zich afkerig betonen van iedere synthese.
De oplossing van de polaire spanningen, die zich in het moderne leven en denken
voordoen, zoekt Sierksma niet zozeer in de lege bevrediging van een of andere
paradoxale formulering of moeizame cerebrale constructie, maar in het nuchter
aanvaarden van een realiteit die onverzoenbare tegenstellingen kent. In een
on-dialectische denkwijze dus, en die misschien representatief is voor des schrijvers
generatie.
Want hij is realist en wars van mooie woorden welker waarde gedevalueerd is.
Hij is humanist, maar van een weerbaar en intelligent soort, ver van de vrijzinnige
‘dierbaarheid’ der in vage illusies en moraliserende transcendentie zwelgende,
optimistische ‘verbeteraars’. Hij is navolger van Ter Braak (en enigszins van Du
Perron), maar op een critische en volstrekt openhartige wijze, en zonder de rancune
tegen cultuur, ratio en intellect die enkele van zijn bewonderaars ongenietbaar maakt.
Critisch in zijn navolging - Sierksma betoont zich dat vooral duidelijk in het
titel-essay, waarin hij ten aanzien van Ter Braak's beschouwingen in het ‘Démasqué
der Schoonheid’ tegenover de poëzie een zelfstandig en veel juister standpunt inneemt,
al had hij er op kunnen wijzen dat Ter Braak heeft toegegeven, alleen de eigen
voorkeur te hebben gedemasqueerd.
Als leerling (niet: epigoon) van Menno ter Braak doet Sierksma
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zich ook kennen in het belangwekkende essay over J.C. Bloem, waarin hij een knappe
toepassing geeft van de tegenstelling burger-dichter uit Het Carnaval der Burgers,
zij het misschien iets te schematisch. Hij toont aan, dat in Bloem ‘de dichter de burger
nooit verraden’ heeft en geeft een scherpzinnige verklaring voor het feit dat Bloem
in zijn laatste bundels plotseling Sapfische strophen gaat schrijven (Na de Bevrijding
en Aan de Geallieerde Vliegers).
Het wekt bewondering dat Sierksma indringende stukken weet te schrijven over
zulke verschillende dichters als J.C. Bloem en Achterberg: ook het opstel, aan den
laatste gewijd, is diepgaand en verdient grote opmerkzaamheid.
Overigens is de auteur meer op dreef wanneer hij in Ter Braak's geest schrijft dan
wanneer hij in den trant van Du Perron werkt. Zijn toon is in dit laatste geval minder
raak, minder snijdend en doeltreffend dan die van den groten polemist en pamflettist.
Dit geldt o.m. voor de korte stukken Papierkrieg, Na-oorlogse Prijzenpolitiek en
Eeuwigheid als Argument. Het geldt ook voor het grote stuk over Bert Voeten, al is
dit soms wel amusant geschreven. Naar mijn mening is het onbillijk door
onderschatting van Voeten's qualiteiten, maar hierover zullen wij niet twisten, want
Sierksma heeft natuurlijk ten volle recht op een tegenovergestelde mening ten dezen,
- en eveneens op een oordeel, dat voor mijn smaak Debrot een klein weinig over-,
Aafjes een klein weinig onderschat. In elk geval is Sierksma nog duizend keer
geestiger dan zovelen zijner generatiegenoten, die met vulgaire bekgevechten voor
het publiek treden om hun flinkheid, strijdbaarheid en recht van bestaan met een
stroom van modder te bewijzen. Bij Du Perron valt ook wel erg af de Dialoog over
Coster. (Een kleinigheid: de opmerking op pag. 52 in verband met Dirk Coster is
stellig onjuist: Sierksma weet waarschijnlijk niet, dat Marsman zeer met Coster was
bevriend en, loyaal als hij was, geen kwaad van hem wilde horen).
Over de z.i. te grote praatzucht van Bert Voeten in diens dagboek Doortocht schrijft
Fokke Sierksma: ‘Deze lieden leven niet van en tegen de feiten, maar van hun
commentaar op de feiten’. Dit klinkt heel aardig en is ogenschijnlijk heel spits gezegd.
Maar de schrijver vergeet, dat sommige van de grootste litteraire journaals en brieven
der wereldlitteratuur door commentaar op de feiten zijn ontstaan: Saint-Simon; Ninon
de Lenclos; Stendhal over Italië: Benjamin Constant's Cahier Rouge; het
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Journal van de Goncourt's en vooral het onvolprezen Journal van Jules Renard.
Het opstel over Huxley moet met waardering genoemd worden, al is de opmerking
dat de bekering van dien schrijver tot de mystiek defintief is, door de feiten
achterhaald en weerlegd. Zeer treffend echter toont Sierksma de halfslachtigheid van
dezen schrijver aan, die de wereld tracht te redden door een mystiek zonder God en
niet verder komt dan een methode van psychische integratie en wat individuele
philanthropie, die toch geen tegenwicht vormt tegen de dadenloosheid. De opmerking,
dat men bij mystieken wel van doodsverlangen maar niet van zelfmoord hoort, hoe
frappant ook op zichzelf, lijkt mij minder juist. De zelfvernietigingsdrang, berustend
in den mystieken eenheidsdrang en die bij verschillende christelijke martelaren maar
b.v. ook bij een Giordano Bruno tot den marteldood leidde, kan m.i. wel degelijk als
een vorm van suicide worden beschouwd, evenals de langzame versterving van zo
menig in ascese ondergaand anachoreet.
Zo zijn er meer detailpunten, waarover ik nog wel eens met Sierksma zou willen
twisten. De z.g. nieuwe gezichtspunten van Tas bv., die ik niet heb kunnen ontdekken.
De opmerking over Nietzsche in verband met Sartre op blz. 96, lijkt mij flauwe onzin.
De eis (pag. 130) ‘om de Duitsers, Moffen heten zij natuurlijk, eens koel
belangstellend au sérieux te nemen, al was het slechts als natuurverschijnsel’ en het
verwijt dat hij het ‘voor Hitler, Goebbels en de rest’ ‘met de bekende cliché-termen’
wel af kan lijkt mij tegenover iemand die midden in de oorlogsjaren zijn notities
maakt, in hoge mate onredelijk en onrechtvaardig. Dit alles echter neemt niet weg,
dat deze bundel waard is, met ingenomenheid te worden begroet: hij overtuigt van
den ernst en het goede gehalte van deze essays, waarnaar terecht door velen
opmerkzaam wordt geluisterd.
1949
Fokke Sierksma, Schoonheid als Eigenbelang. Den Haag, A.A.M. Stols, 1948
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Het leven in vereenvoudigde spelling
De jonge classicus B. Rijdes, die reeds door enige kleinere publicaties sinds de
bevrijding de aandacht had getrokken, heeft bij A.A.M. Stols, Den Haag, een roman
in het licht gegeven, getiteld Twee tegen Een. Ongetwijfeld is dit een belangrijk
romandebuut, omdat het een even ernstige als eerlijke poging betekent, buiten de
gewone paden een eigen weg te vinden. Want zonder dat deze roman nu iets
gloednieuws brengt, wijkt hij toch af van wat gemeenlijk op dit gebied in onzen tijd
verschijnt, zowel van jongeren als van ouderen.
De roman geeft een psychologisch beeld van drie vrienden, die in het rustige
Haarlem geregeld samenkomen en in hun gesprekken van hun uiteenlopende
levensbeschouwingen doen blijken. Het zijn de makelaar Faust, een sceptisch, cynisch
en amoreel mens, de christelijke notaris Cruce, en de in de Platonische wijsbegeerte
opgaande gymnasiumleraar Anderik. Faust vertegenwoordigt op ietwat
programmatische wijze het kwade en wreekt daarmee de harde omstandigheden van
zijn jeugd. Het ligt voor de hand, dat wanneer zijn betrekkingen tot een schone en
onbedorven vrouw, Margaret, die hij bovendien van een verloofde aftroggelt, niet
zonder gevolgen blijven, hij zich hieraan onttrekt. Zij wordt door de familie Cruce
liefderijk opgenomen. Cruce maakt bovendien door een moedig gebaar, waarmee
hij zijn carrière en positie op het spel zet - maar niet verspeelt -, enkele als notaris
begane incorrectheden goed, waartoe de demonische Faust hem met een beroep op
de toekomst van zijn gezin heeft overgehaald, overigens niet ten eigen bate maar als
experiment om het ‘kwade’, dat hij, Faust, alom meent te zien, weder eens te doen
zegevieren, en dit daarmee te demonstreren. Anderik die zich er van bewust wordt,
dat hij Margaret liefheeft, vraagt haar ten huwelijk, waarop zij aanvankelijk weigerend
antwoordt, omdat zij niet van hem houdt. Wanneer het echter blijkt dat hij, tengevolge
van een ongeneeslijke kwaal, spoedig moet sterven, willigt zij in.
Uit dit korte résumé van den inhoud ziet men reeds, dat Rijdes, ondanks de reeds
genoemde oorspronkelijkheid van zijn opzet, in zover niet afwijkt van de algemene
stroming in de jongere Nederlandse letterkunde, dat zijn werk een sterk romantischen
trek vertoont. Voorts behoort hij ook hierdoor tot de typisch hedendaagse litteratuur,
en niet alleen die van ons land, dat hij geobsedeerd wordt door het probleem van
goed en kwaad, een
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terugkeer dus tot een zuiver ethische preoccupatie die met de Forumgeneratie begon,
in het existentialisme zijn hoogtepunt vond en voor de moderne litteratuur van vóór
1914 niet of in veel mindere mate bestond.
Een dergelijke levenshouding moet wel met tegenstellingen werken (evenals de
historische Romantiek) en daardoor de schakeringen verwaarlozen. De psychologie
van Rijdes is, als men wil, beeldend en betrekkelijk subtiel. Maar zij mist elk
ontledend element en kan daardoor nooit zo diep peilen als b.v. Proust. Van
Oudshoorn of Vestdijk. Zij is summier. Zij werkt met grote trekken, stevige contrasten,
vaste uitgangspunten. Zij is statisch: zij is een ethische psychologie. De kijk op de
wereld, op het leven, op mensen en dingen is bij dezen auteur als het ware
vereenvoudigd: hij geeft het leven in vereenvoudigde spelling. Daarom schrijft hij
een ideeënroman.
Wat betekent dat woord ideeënroman? Het betekent dat zijn personen dragers zijn
van bepaalde denkbeelden. Eerst waren de denkbeelden er, en om die te belichamen,
ontstonden de personen. Er is dus een teveel aan primaire oordeelskracht in de
aandrift, die dit boek deed ontstaan, een te weinig aan onbevangen waarneming. De
drie hoofdpersonen zijn daardoor onderling te weinig gedifferentieerd, niet in hun
meningen of gedragingen, maar in hun manier van praten.
Al deze opmerkingen doen niet af aan mijn overtuiging, dat dit boek op een
voornaam peil staat. Op het gevaar van het genre als zodanig moest ik wijzen. Het
is in letterlijken zin een levensgevaar, want het bedreigt het leven en het element van
vitaalheid van den roman. Dit neemt echter niet weg, dat ik met nadruk mijn
waardering wil uitspreken voor het feit, dat een jong auteur een zo ernstig probleem
ter hand genomen en een zo belangrijke en moeilijke taak aangevat heeft. Men leest
dit boek met grote belangstelling.
De stijl is gedragen, soms misschien iets te gedragen. Neem een zin als dezen.
‘Faust had een scherp oog voor kleur en lijn, hij wees Margaret op de tinten van den
bodem, en de schakeering in het gebladerte, en Margaret, luisterende, verwonderde
zich over den man die naast haar liep.’ Een dergelijke zin herinnert stellig aan den
trant van Van Schendel. Maar over het hoofd van Van Schendel heen wijst deze stijl
naar een nog veel gevaarlijker voorganger, bij wie de gevaarlijke valstrikken nog
veel ijziger waarschuwing inhouden. Ik bedoel R. van Genderen Stort. Daar wordt
het proza al gauw aesthetisch in den slechten
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zin, bleek en bloedeloos. Zo schrijft ook Rijdes een hoogst enkelen keer een zinnetje,
waarvoor wijlen zijn stadgenoot Charivarius zich in zijn graf zou omdraaien: ‘Het
is er nu geen oogenblik voor, ontwijkt hij een scherper antwoord’.
Over het algemeen echter getuigt dit boek van talent, intelligentie, zuiverheid en
persoonlijkheid. De ontwikkeling van dezen jongen schrijver verdient met aandacht
te worden gevolgd.
1949

Romantiek met dichterlijk werkelijkheidsbesef
Romantiek is altijd een ‘escape’: een poging tot ontkomen aan de werkelijkheid of
tot omvormen daarvan. Sinds de dagen dat dit woord de naamvoering van een litteraire
beweging der vorige eeuw was, alvorens grondslag te worden van een tot in onzen
tijd steeds periodiek terugkerende letterkundige richting, heeft zij daartoe verschillende
middelen te baat genomen. Een overwicht van de verbeelding en het irreële was zo
een middel; nabloei hiervan is het thans internationaal wederom enigszins herlevende
surrealisme, maar ook reeds in het begin dezer eeuw een boek als Die andere Seite
van Kubin. Een andere weg is die van de duister demonische fantasieën van zovele
Duitse romantici, maar ook de terugkeer tot het sprookje getuigt daarvan. Nog een
ander middel was het streven naar het weervinden van een primitief contact met de
natuur: sinds Bernardin de St. Pierre heeft dit het aanzijn geschonken, vooral in
Frankrijk (maar ook, met Defoe, in Engeland, met Hudson in Amerika) aan het genre
van den exotischen roman, een exotisme van utopischen aard, gelijkhet in de eerste
decenniën van deze eeuw ook in Frankrijk nog een rijken wederopbloei vertoonde
(Delteil, Chadourne en vele anderen). Weer een andere weg om de werkelijkheid
een injectie met het irreële te geven berustte op zuiver litteraire middelen: de stijl en
de stylering moesten hier een spheer, toon en stemming opwekken waardoor de
gewone dingen des gewonen levens tot een onzeker en onwerkelijk plan werden
gebracht en als het ware gedeeltelijk wazig uitgewist tot een ander bestaan. Een van
de fraaiste specimina van dit aan het sprookje verwante procédé vindt men in het
terecht zo befaamd geworden Le Grand Meaulnes van Alain-Fournier, terwijl iemand
als Kafka iets van de meeste hier genoemde elementen in zich verenigt.
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Terugkeer tot de natuur en tot een innige verwantschap met haar wezen, alsmede het
door stijlmiddelen oproepen van een bepaalde halfwerkelijke stemming en een van
het concrete los zwevenden toon en spheer vindt men ongetwijfeld in den roman
Kasteel te Huur van Clare Lennart, haar eerste publicatie na de bevrijding, ongerekend
een ongemeen fijn en charmant verhaaltje Ter Herinnering aan Rotterdam.
Toch berust bij Clare Lennart de schrijfwijze op meer bestanddelen die ontleend zijn
aan waarnemingen dan bij Fournier. Ik zou willen zeggen dat, hoewel zij stellig een
eigen toon heeft, haar resultaat minder op schrijfmanier is terug te voeren dan op het
mede-betrekken van concreta in het totale effect, gelijk zo vaak de romantiek door
alle tijden van realistische middelen heeft gebruik gemaakt. Het werkelijkheidsgehalte
van haar roman is dus niet gering, en de selectie zelf van de gegevens der realiteit
wordt hier middel om een dichterlijke omvorming van het werkelijke te bereiken.
Zijzelf karakteriseert hetgeen zij nastreeft misschien het beste waar zij spreekt van
‘een droom, die niet verdoezelt, maar die ons aan onszelf onthult’.
Dit verhaal van een idylle, beleefd op een oud buiten met een even vaag als vluchtig
liefdesavontuur als voorgrond en den historischen achtergrond van de gewezen
kasteelbewoners als perspectief doet niet aan als ouderwets, maar heeft dat typisch
tijdeloze, dat dikwijls de indruk is, welke romantische kunst op ons maakt. Een kunst
immers, die tracht den eeuwigen en bijna wetmatig te noemen wederkeer van de
gemoedsaandoeningen in het mensenhart tegenover het totaal van leven en wereld
te benaderen, niet als beschouwer van die gevoelens, maar geheel als deelhebber er
van. Dit is dan ook in een bijna niet meer voorkomend genre een uitermate
beminnelijk en verkwikkend boek geworden.
1949
Clare Lennart, Kasteel te huur. Utrecht, A.W. Bruna & Zn., z.j.
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De levensbeschrijving als kunst
De levensbeschrijving is in onze letterkunde over het algemeen veel minder tot haar
recht gekomen dan in andere litteraturen. Een levensbeschrijving van dusdanige
kwaliteit, dat zij als vanzelfsprekend tot de kunst der schone letteren gerekend behoort
te worden, is daarom uiteraard in ons land nog zeldzamer gebleven. Des te meer
verheugt het, een voortreffelijk exemplaar van deze op onzen bodem bijna niet
aangetroffen bloem te kunnen vinden in het omvangrijke, geïllustreerde werk van
Henriëtte de Beaufort: Gijsbert Karel van Hogendorp.
De schrijfster legt, zonder aan het staatkundig inzicht en den achtergrond te kort
te doen, den nadruk op den persoon van den grondlegger van het koninkrijk, en
ontwerpt een even boeiend als belangwekkend psychologisch portret van den ‘meest
ontwikkelden man van zijn tijd’ (Jefferson). Dat zij daarbij, behalve uit het rijks-,
ook uit verschillende particuliere archieven kon putten, maakt haar boek des te
interessanter, en zonder dat men ook maar enigszins dit werk tot het akelige,
halfslachtige ‘geromanceerde’ genre mag rekenen (men vindt hier geen gefingeerde
dialogen, feiten of bijzonderheden), is de geschiedenis van dit leven met zoveel
inlevingsvermogen en artistieke vertelkunst weergegeven, dat zij ons in haar
historische werkelijkheid meer boeit en treft dan menige roman.
Gijsbert Karel van Hogendorp komt voor ons te staan als een ongetwijfeld verlichte,
maar toch ietwat beperkte geest, pijnlijk stijf en pedant en egocentrisch, typisch
geworteld in de 18e eeuw met haar verlichting, beschouwelijkheid, abstrahering en
neiging tot het verstandelijke. Maar een groot, een zeer groot en nobel man die bij
alles waarmede hij zijn geest verrijkte, den dienst aan de gemeenschap, aan zijn volk
beoogde, onbuigzaam in gewetenskwesties en, in tegenstelling tot zijn vader, den
loszinnigen speler en verkwister en zijn broer Dirk, den goedmoedigen, karakterlozen
meeloper, ondanks zijn hoge eerzucht het tegendeel van een opportunist. Nooit, geen
ogenblik, in de lange, lange jaren van verbitterde geïsoleerdheid en standvastige
voorbereiding op zijn taak, heeft hij zich door het ook door hem erkende talent van
Napoleon Bonaparte laten imponeren of meeslepen. Van Hogendorp had een van de
onontbeerlijkste staatsmans-eigenschappen, geduld, en wist zijn tijd te beiden, toen
hij zich eenmaal, ook al weer met geduld en wijze bedaard-
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heid maar hardnekkig en onweerhoudbaar, had vrij gemaakt van de militaire en
hof-verplichtingen, waartoe hij was voorbestemd en opgeleid, en voornamelijk door
zelfstudie zijn omvangrijke en grondige historische en politieke kennis had vergaard.
Een natuur, gericht op het aardse en practische, en toch geheel vereenzelvigd met
het edelste idealisme. Dit idealisme, deze onbuigzame doelbewustheid vonden hun
onverschrokken hoogtepunt in zijn ‘verklaring’ onder de Franse bezetting, zijn schets
van de grondwet, en de voorbereidingen tot het uitroepen van den erfprins Willem
Frederik tot souverein vorst; niet minder echter ook in het conflict met Willem I, dat
zijn loopbaan als staatsman brak, maar als wetenschappelijk politiek publicist hem
juist nieuwe krachten inblies, merkwaardig verjongende krachten, door welke de
koele, voorzichtige, genuanceerde, scherpzinnige regentenzoon, die in '83 de
Amerikaanse staatsinstellingen ging bestuderen, ruim 40 jaar later een visie op de
toekomst ontwikkelde, zo, dat de latere Thorbecke op hem kon voortbouwen, en met
bewondering een herdruk van zijn Bijdrage tot de Huishouding van Staat in tien
delen bezorgen.
Prachtig zijn ook de bijfiguren getekend. Van Hogendorp's moeder, zijn in haar
innerlijk leven verwaarloosde vrouw, de Stadhouder en Prinses Wilhelmina van
Pruisen. Het gehele levensbeeld is met kleine, fijne toetsen neergezet, nooit worden
niet ter zake doende details ingevlochten, elke bijzonderheid heeft haar functie in
het geheel. Deze kunst der historie, deze historie als kunst, berust op een uiterst
begaafd selecteren van de essentieelste en meest karakteristieke gegevens tot een
letterlijk uitgelezen geheel, een methode die ook aan den groten Lytton Strachey
eigen is, aan het slot van wiens Queen Victoria trouwens het slot van het boek van
Mevrouw Laman Trip-de Beaufort enigszins herinnert.
Het boek is geschreven in een uitnemend adaequate, zeer kundige, rijke, gevarieerde
en nauwkeurige taal, die echter soms haar eigenaardigheden heeft, hetgeen overigens
aan de charme niet afdoet, en waarvan Kelk veronderstelt dat zij berust op ‘een
onbekommerd spreken van de geërfde familietaal (de particuliere woordenschat is
in sommige families tamelijk omvangrijk)’. Het ontstelt ongetwijfeld sommige lezers,
uit den mond van Mevrouw De Beaufort uitdrukkingen als ‘geen barst’ en
‘interesseerde hem een biet’ te horen, waarnaast men dan min of meer precieuze
archaïsmen tegenkomt als ‘onderdies’ en ‘edoch’; ‘jeukend-bezorgd’ is ook niet
fraai, en ronduit fout lijkt mij
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‘Frankforter mis’ voor Duits ‘Messe’, d.i. (jaar)beurs, evenals ‘zenuw’ voor Frans
‘nerf’, in dit verband in de betekenis van pees of spier, dus ‘zonder zenuw’ waar wij
zouden zeggen: ruggegraat. Dit alles blijft echter juist in zijn ongewoonheid ook een
element van charme, al moet men natuurlijk bij een persoonlijk taalgebruik oppassen,
niet ietwat te ver te gaan. Enkele notities over kleinere verschrijvingen of ontsieringen
houd ik gaarne ter beschikking van de schrijfster bij een eventuelen herdruk, welke
dit boek ten zeerste verdient.
Nog een laatste kleine opmerking zij den beoordelaar vergund. Het heeft mij
gestoord dat, na een zo treffende en uitvoerige schildering van Van Hogendorp's
moeder in den aanvang van het boek, op blz. 274 plotseling sprake is van ‘wijlen
Carolina van Hogendorp’, terwijl zij op blz. 199 nog springlevend was en wij intussen
met geen woord iets over haar sterven vernomen hebben. Ook hierin is bij een herdruk
gemakkelijk te voorzien. Dergelijke kleinigheden schaden het boek nauwelijks. Het
moet op een zelden betreden terrein een zeer bijzondere aanwinst van onze litteratuur
genoemd worden.
1949
Henriëtte de Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp. Rotterdam, Ad. Donker, 1948

Aan Honoré de Balzac
Hooggeachte Meneer de Balzac. Dit is een verjaarsbriefje, om u er aan te herinneren
en mee geluk te wensen dat u op 20 Mei voor 150 jaar werd geboren. Wanneer Rodin
u uit steen beitelde - een droom van trots en oerkracht en koninklijke vereenzaming
- zonder u ooit gezien te hebben (al was hij maar 41 jaarjonger), waarom mag ik dan
niet een onnozel verjaarsbriefje tot u richten, eveneens zonder u te hebben gekend,
naar die schemerige verblijven waar gij thans omgaat, in lange, prevelende,
mijmerende dialogen verdiept met Petronius en Homerus, met Couperus en Zola,
met Rabelais en Emily Brontë, met Chaucer en Gottfried Keller en tal van andere
oude en nieuwe vrienden.
Want uw leven is een uniek en onherhaalbaar moment geweest in de geschiedenis
van de mensheid: een blik, die het hele bestaan in al zijn verscheidenheid ingezogen
had, een fanatieke, ontembare wilskracht, een eenzijdige, maniacale scheppingsdrang,
welke met onverbiddelijke zekerheid en met oergeweld zich van de Menselijke
Comedie meester maakte, gelijk Napo-
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leon, maar minder duurzaam, van bijna een werelddeel.
In u heeft een mens met een onverzettelijkheid als uit graniet, door blinden
hartstocht gedreven, het bijna ondenkbare volbracht en een tableau gegeven van zijn
medemensen, zo vol, zo rijk en verscheiden en grandioos, dat iedere generatie er
nieuwe bewondering uit zal putten en nieuwen verbaasden eerbied, maar er ook een
nooit geheel te exploreren bron in zal vinden van kennis en wijsheid, van weten en
begrijpen. De wereld is gezien met excessiviteit en alleen in haar uitersten, maar
deze romantiek werd gedragen door een werkelijkheidszin, die ook het ongeloofelijke
aannemelijk en vanzelfsprekend maakte.
Deze brandende eerzucht is uw enige eerzucht geweest; de koorts van dezen
slopenden mijnwerkersarbeid, tegelijk onmenselijk en bovenmenselijk, en die u maar
vier uur slaap per etmaal overliet, was uw grootheid. De kreet van die grootheid
klinkt door alle generaties.
Hij klinkt uit uw titanisch werk, uit de tachtig delen die, meer dan een geslacht of
een periode, een menselijken kosmos bevatten. Hij dreunt ons toe uit het machtige
beeld van Rodin waarin gij als een gehallucineerde slaapwandelaar achter uw
onsterfelijken droom aan schrijdt. Hij lacht en schreit en jubelt en treurt uit de
onoverwinnelijke leefkracht en leefdrift van uw ontelbare creaturen, uw scheppingen,
die ons meer bijblijven dan tientallen lieden die wij dagelijks ontmoeten. U is de
wereld in een grootse visie ontsluierd geworden, een van uur tot uur stand houdend
visioen.
En dat gij ons op uw beurt dat visioen hebt geschonken, in een zwoegen dat u tot
de laatste vezel heeft verteerd, in een creativiteit die u letterlijk even noodzakelijk
was als het ademhalen, daarvoor zijn wij zo dankbaar, dat een chroniqueur uit het
bleke geslacht van dezen kouden tijd naar de pen grijpt om u en zichzelf te feliciteren
met het feit, dat voor anderhalve eeuw in het schrijfhandwerk een man werd geboren,
ergens in Touraine, even concreet als verslonden door een droom, veelvoudig en
woelziek als de Homerische zee en op wien het woord genie toepasselijk is, zonder
dat iemand ter wereld daartegen bezwaar kan maken. Een geweldenaar, een
natuurkracht, een onvergelijkbaar phenomeen, dat de letterkunde ver te buiten ging,
een man die van het centraal menselijke reikte naar alle periphere gebieden van den
homo sapiens.
Uit de spanningen van een tijd die, veelszins in neergang verloren en aarzelend
tastend naar houvast en nieuwe normen, zijn
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weg nog zoekt, schrijf ik ook uit naam van de vele wapenmakkers die zonder
uitrusting, zonder kompas dwalen naar een onbekenden horizon, dezen brief om het
onbetwistbare genie, dat ons is voorgegaan, geluk te wensen daar, waar onze stem
niet meer is te horen: achter de geschiedenis van de mensheid.
En nog een prettigen dag gewenst.
V.E.v.V.
Mei 1949

Interessant in en uit praten
Dr. K.A.H. Hidding, tot 1948 nog hoofd van het Kantoor voor de Volkslectuur te
Batavia, is sindsdien hoogleraar aan de Universiteit te Leiden in de
godsdienstgeschiedenis en phenomenologie. Doctor in de Indonesische letteren, heeft
hij reeds verscheidene publicaties op zijn naam staan op het gebied van den
godsdienst, ethiek en mystiek der Indonesische volken. Ik zal hier van hem een boek
beschouwen dat, hoewel er in wordt gebruik gemaakt van zijn kennis van de Oosterse
cultuur en geestesgesteldheid, door zijn algemeen karakter ook voor onze Westerse
samenleving van groot belang is. Het verscheen bij uitgeverij W. van Hoeve in Den
Haag; de titel is Geestesstructuur en Cultuur, Hoofdlijnen ener fenomenologische
anthropologie. De ondertitel hoeft niemand af te schrikken, want wel is de
beschrijving der verschijnselen in den menselijken geest hoofddoel en uitgangspunt,
maar de schrijver beperkt zich tot het toch alreeds veelomvattende gebied van den
hoofdtitel en hij bedoelt met dit, in 1947 tijdens een verlofperiode in Nederland
geschreven werk den grondslag te leggen voor een theoretische bezinning op de
achtergronden der hedendaagse geestesbeschaving. Zijn verdere bedoeling is niet
meer of minder dan aan deze theoretische beschouwing de aanwijzingen voor een
cultuur-politiek te ontlenen, al worden ook deze algemene aanwijzingen niet concreet
toegepast op bepaalde onderdelen van zulk een politiek.
Ondanks mijn waardering voor dit van langdurige studie en ernstig nadenken
getuigende werk en de onloochenbare betekenis van zijn onderwerp moet ik, vooraf,
met leedwezen vaststellen dat het slecht geschreven is. Prof. Hidding heeft weinig
gevoeligheid voor de Nederlandse taal. Zijn stijl is vaag en vormloos en onhelder.
Men versta mij goed: van een wetenschappelijk geschrift mag men geen taalschoon
of mooischrijverij ver-
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wachten. Ook is het voor een uiteen zetten van een uiterst moeilijken gedachtengang
wel eens noodzakelijk, een moeilijken vorm te gebruiken om deze adaequaat weer
te geven in zijn gecompliceerdheid. Maar de belangwekkende denkbeelden van Prof.
Hidding zouden zo glashelder gezegd kunnen worden, dat ook een betrekkelijk
eenvoudig lezer ze zou kunnen volgen. Zijn duisterheid vloeit voort uit de onmacht,
zich nauwkeurig en doorzichtig uit te drukken; dat de moeilijkheid van zijn
schrijfwijze, het onprecieze van zijn uitdrukkingsvorm een zo ver gaande inspanning
van den gewonen lezer vergt, is, gerekend naar wat hij te zeggen heeft, volmaakt
onnodig. Iemand die het schrijven beheerst, had het anders gekund, en daarom werkt
deze onklare taal irriterend.
In een algemene inleiding, waarin de schrijver het karakter van de
phenomenologische anthropologie nader omschrijft en er op wijst dat, welk standpunt
men ook tot het zijne moge maken, de anthropoloog zich met den concreten mens
dient bezig te houden, zodat de beschrijvende methode, de fenomenologie alleen in
aanmerking komt, getuigt Hidding van zijn instemming met een tweeledige
grond-indeling van de menselijke geestesstructuur (en daarmede van de menselijke
beschaving). Tegenover het participerende denken staat het objectiverende denken,
tegenover het totalitaire het critische, tegenover het monistische het dualistische, al
naar gelang de mens zich identiek met of gescheiden van de werkelijkheid acht en
al dan niet bewustzijn met zijn vereenzelvigt. De eerstgenoemde groep van denkwijzen
kan men, in het algemeen gesproken, als conservatief beschouwen, de tweede als
revolutionnair, deze termen in de eerste plaats cultureel genomen, maar dan natuurlijk
ook min of meer in staatkundigen zin. Hoewel er altijd strijd is geweest tussen de
dragers van deze tegengestelde geestesstructuren, een strijd die ‘in de modernste
vormen van godsdienst, wetenschap, kunst, wijsbegeerte, politiek of economie nooit
tot rust komt’, zijn beide denkvormen correlaat, onderling afhankelijk en,
anthropologisch gezien, in den mensengeest één, zodat zij samen gaan. Juist doordat
zij nooit onvermengd voorkomen, ontstaan de spanningen die het menselijk
geestesleven dynamisch en levend houden.
Belangwekkend in hoge mate is de toepassing van deze polaire geestesbewegingen,
in de nu volgende hoofdstukken, achtereenvolgens op den godsdienstigen mens, den
denkenden mens, den
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zedelijken mens, den historisch-socialen mens en op den mens in verband met de
cultuur. Aan herhalingen ontkomt de schrijftrant daarbij zeker niet, maar, - anders
dan gewoonlijk - in dit geval mag dat misschien zelfs een voordeel heten, gegeven
de reeds genoemde ontoereikendheid van den schrijver om zich helder uit te drukken.
Om van die onduidelijkheid een enkel voorbeeld te geven, wil ik één zin citeren,
waar sprake is van het bevorderen van een democratische gezindheid: ‘Men zal met
de juiste middelen eerbied moeten aankweken voor het leven in natuur en geest, dat
zich in zo talloze verschijnselen openbaart, zoals men eerbied wekken moet voor
norm en wet, waarheid, goedheid, schoonheid en wetenschap en al de andere gebieden
van de cultuur, die zoveel mogelijk voor ieder toegankelijk gemaakt moet worden.’
Het door mij gecursiveerde woord wet is hier waarschijnlijk gebruikt in den zin van
‘wetmatigheid’ of ‘natuurwet’, terwijl de lezer geneigd is, aan wet in de juridische
betekenis te denken. Immers, gold het deze laatste, dan zou die allicht vaak in strijd
komen met de in denzelfden zin genoemde andere desiderata.
Over het begrip democratie worden overigens behartigenswaardige, zij het geen
nieuwe dingen gezegd. De schrijver acht voor haar de voorwaarden het meest
aanwezig bij een dualistische, objectiverende structuur, gelijk die in Israël en Hellas
was te vinden. Het ontwakingsproces in de wereld van het Oosten betekent dat de
critische drang naar een zelfstandig gezichtspunt bezig is, sterker te worden tegenover
de irrationele verbondenheid van den mens met heelal en werkelijkheid. Deze
toeneming van het beginsel der vrijheid is bij alle gebondenheid aan adat,
gemeenschap en traditie overal mogelijk, omdat elk mens in aanleg aan beide
structuren deel heeft.
Ook wordt gepleit voor volksopvoeding en een democratische cultuurpolitiek.
Geen organisatie, aldus schr., kan waarde hebben tenzij gedragen door mensen, die
door den goeden geest bezield zijn. ‘Dit geldt niet alleen van het technisch-ambtelijk
apparaat, dat ook goede wetten als die van Weimar kan saboteren en vernietigen,
maar van alle leden van de gemeenschap, die tezamen de verantwoordelijkheid dragen
voor het peil der samenleving.’ Het voorbeeld zelf dat de auteur hier geeft herinnert
ons er aan, hoezeer hij hier ten onrechte het belangrijke ethno-psychologische element
buiten beschouwing laat.
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Over het algemeen echter is zijn toepassing van de twee psychische grondstructuren
op het begrip democratie belangwekkend: als deelvan de werkelijkheid buiten zich
erkent de mens de norm der gemeenschap, maar het juiste gebruik van deze macht
eist erkenning van de idee van persoonlijkheid en recht en vrijheid, die aan de
objectiverende critiek is voorbehouden. ‘De mens die van nature gemeenschapswezen
is, heeft dit natuurlijksociale besef te zuiveren door de polen van het menselijk wezen:
traditie en vernieuwing, macht en recht, inzicht en wil, gemeenschap en
persoonlijkheid, natuur en geest, neiging en plicht op de juiste wijze in een levende
spanning te verbinden, waarin zowel rationele als irrationele momenten een rol
spelen.’ In het gezichtsveld van de participerende structuur doen natuurlijke factoren
als ras, landschap, economische verhoudingen zich overwegend in hun immanente
ontwikkeling gelden; dit verklaart het mythische karakter van het werk van een
Spengler, Nietzsche, Th. Lessing, Hegel en van het Marxisme. In de objectiverende
structuur daarentegen drukt de persoonlijke aard van den mens als enkeling zijn
stempel op de dingen: in beginsel is hij zelfstandig, vrij, critisch en geïsoleerd, waarbij
de individuele wil zwaar weegt. De godsdienst, wetenschap en moraal dezer structuur
zijn dualistisch: God en mens, norm en werkelijkheid kunnen nooit samenvallen en
een worden.
Dat de schrijver voortdurend herinnert aan de correlatie van beide structuren is
zeer nuttig, al leidt deze phenomenologische onpartijdigheid (die betoogt, waarom
de critische houding niet meer dan strikt nodig is, de vrijheid van den enkeling mag
beknotten, maar deze toch ten dele moet worden geofferd), wel eens tot goedbedoeld
in en uit praten. Dit is geen verwijt: de werkelijkheid is nu eenmaal alleen dialectisch
te benaderen, althans voor den denker.
Dat in de cultuurpolitieke visie van Prof. Hidding de democratie nauw verbonden
is met een niet geringe mate van liberteit, is wel duidelijk. Gelijkheid is slechts
gelijkwaardigheid voor de wet, maar verderfelijk en dogmatisch noemt de schrijver,
evenals Ter Braak, een opvatting van dit begrip, die geen elite als leidinggevende
groep erkennen wil, hoewel juist de democratie de in intellectueel en moreel opzicht
allerbeste leiders behoeft. Maar, als gezegd, Hidding praat in en uit, waartoe hij als
phenomenoloog in zekeren zin het recht heeft. Op dezelfde bladzijde waarschuwt
hij dan ook voor de gelijkstelling van democratie met liberalisme: zij immers die de
democratie willen vernietigen,
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mogen zeker geen volstrekte vrijheid van handelen hebben.
Wanneer de participerende structuur van den Oostersen of van den primitieven
mens, die zich organisch verbonden weten met den kosmos, en hierdoor bepaald zijn
in hun godsdienst, wetenschap, kunst en hun sociale, zedelijke en politieke opvatting,
wordt verstoord, dan is er gevaar van chaotische destructie van de gemeenschap. Het
overrompelend contact met het Westen kan hiertoe aanleiding zijn, tenzij onder de
leiders werkelijk moderne persoonlijkheden de objectiverende houding kunnen
vinden. De auteur bepleit dan ook een gefundeerde cultuurpolitiek, waarbij elk
vraagstuk anthropologisch, van den menselijken kant wordt aangepakt, daar de
mensheid slechts behouden kan blijven als een eenheid van onderling zeer verbonden,
zeer verschillende groepen.
Voorwaarde echter voor een positieve cultuurpolitiek is het inzicht, dat ‘neutraliteit
in den zin van afzijdigheid een levensgevaarlijke fictie is en dat de overheid, die zich
zo weinig mogelijk en slechts incidenteel met de cultuur bemoeit, maar alle geestelijke
verzorging principieel overlaat aan het particulier initiatief, zijn eerste plicht verzaakt
en de eigen fundamenten ondergraaft’. Dit is ongetwijfeld juist, althans gezien van
de nagestreefde zelfhandhaving der overheid uit. Of het dit ook is, gezien zuiver van
de belangen der cultuur uit? Een cultuurpolitieke overheidsbemoeiing, gelijk Prof.
Hidding voorstaat, ten gunste van ‘een alomvattende wereld- en levensbeschouwing’
geeft m.i. aan de regering een te grote, want in sommige handen voor de ontwikkeling
en continuïteit der geestesbeschaving gevaarlijke macht.
Ook in des schrijvers stelling-nemen tegenover een te verstandelijk onderwijs zie
ik iets bedenkelijks. Ik acht het tegenwoordige smalen op die ‘verstandelijkheid’
(o.a. ook door oud-Minister Prof. van der Leeuw en oud-Minister Bolkestein) niet
zonder risico, daar het bijdraagt tot de nivellering van het geestelijk leven, maar
vooral omdat het (be)oefenen van de ratio de enige tegenkracht voor de jeugd is
tegen totalitaire stromingen als het nog lang niet uitgeroeide nazisme, waartegenover
zij anders het wapen van voldoende critiek mist. Wat meer speciaal over de kunst
wordt gezegd, lijkt mij wel wat oppervlakkig en onbevredigend, maar dit blijft toch
maar een klein onderdeel van het vijfde, laatste hoofdstuk.
Alles bijeengenomen is de grote verdienste van dit boek dat het
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op nadenken berust en ten zeerste tot nadenken prikkelt. Men moet dan maar de
moeite nemen, zich met de stuntelige uitdrukkingswijze van den schrijver vertrouwd
te maken: het loont de moeite. Want de zo belangwekkende hoofdgedachte - de
onderscheiding in twee structurele polen - moge niet oorspronkelijk zijn,
oorspronkelijk is stellig de veelzijdige, belangwekkende toepassing op vijf
hoofdrichtingen der menselijke bemoeienis, en deze toepassing is des te
belangwekkender en leerzamer waar zij telkens getoetst wordt aan de veelzijdige
indologische kennis van den auteur. Maar laat ik eindigen: ik praat in en uit, ik lijk
de phenomenologische Prof. Hidding wel!
1949

Mythe, sage en sprookje
Geboren in onzichtbare diepten
Het sprookje is geboren in onzichtbare diepten, in de oerlagen van het menselijk
gemoed en den primitieven mensengeest. Primitief wil niet in de eerste plaats zeggen
eenvoudig. Integendeel, dikwijls is de primitieve mentaliteit in vele opzichten
gecompliceerder dan het latere afgetrokken en met schema's werkende denken.
Doordat de wereld chaotischer is nog, ongeordender, en doordat de primitieve mens
vitaler en meer totaal is betrokken bij den kosmos, doen zich duistere verwikkelingen
en verschrikkingen voor en staat iedere bijzonderheid uit die wereld nog op zichzelf,
zodat het benaderen daarvan ingewikkelder en onoverzichtelijker is.
Dan komt een volgende phase waarin de werkelijkheid van het volksbestaan meer
gaat meespreken of waarin natuur en kosmische gebeurtenissen dichterlijk worden
verbeeld door dennog in een grote veelheid van die uiteenlopende machten en krachten
gelovenden mens. Mythen, sagen en legenden ontstaan en de ontwikkeling zet zich
voort tot als een ontzaglijk groot, levend ethnologisch bezit alom het volkssprookje
tot onuitroeibaar leven komt. Het wordt mondeling overgeleverd van geslacht op
geslacht, en heeft nog vele overblijfselen van de primitieve en nauw bewuste
gevoelskrachten uit de nog door geen cultuur aangeraakte volksstammen of uit de
oertijden behouden. Maar het critisch en zelfstandig denken, de dualistische houding
welke Hidding, naar wij in 't voorafgaand opstel zagen, als tegenpool
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stelt tegenover het z.g. participerende denken, neemt allengs toe, en zo komt, soms
nog grotelijks geladen met de onverwoestbare leefdrift en de motieven van het
volkssprookje, het kunst- of litteraire sprookje tot stand. Ook in zijn meest geslaagden
vorm is dit van cerebraler natuur. Het gaat werken met duidelijk overwogen symbolen
en zefs met allegorieën. Het argeloze element, dat van het volkssprookje de grote
charme was, maakt plaats voor letterkundige, stylistische en schoonheidlievende
bekommernissen. Ook bewuste en intellectuele schoonheid kan groot en meeslepend
zijn. Toch is van de magische, ondefineerbare, bezwerende en aan onze diepste
instincten appelerende suggestie van het volkssprookje iets daarin verloren gegaan
al kunnen andere lagen van onze persoonlijkheid er misschien weer meer door worden
bevredigd.
Dr. Marie Ramondt wier dissertatie Carel ende Elegast oorspronkelijk? (Utrecht,
1917) haar reeds tot dit onderzoek voorbestemde, heeft allen belangstellenden in de
hierboven genoemde problemen een belangrijken dienst bewezen door haar bij J.B.
Wolters' Uitgeversmaatschappij te Groningen en Batavia in het licht gegeven
verhandeling Sprookjesvertellers en hun wereld, van primitivisme tot symbolisme,
vier sprookjesstudiëen. De geleerde schrijfster, die over een schat van materiaal en
een indrukwekkende belezenheid beschikt, heeft in de eerste studie De Werkelijkheid
in het Volkssprookje onderzocht, een werkelijkheid die veel groter is dan wij bij de
fantastische figuren vermoedden en waarbij onder meer saurussen, reuzenreptielen
e.d. realiteiten en ook werkelijke physieke menselijke misvormingen een groten rol
hebben gespeeld.
Het tweede caput is gewijd aan Sprookjesvertellers en hun Wereld, waarin zij het
primitieve sprookje tracht te benaderen in zijn ontstaan en zijn invloeden, waarbij
tal van historische en ethnologische vraagstukken ter sprake komen. De mythologie
van bepaalde stammen wordt vergeleken met den oudsten Europesen verhalenschat,
die vrijwel autochthoon blijkt. Het opkomen van die verhalen en kluchten, de rol
van de dichters en het ontstaan van een meer kunstmatig genre worden beschouwd,
evenals de invloed van den kindergeest en het godsdienstige.
De derde afdeling Volks- en Kunstsprookje doet een belangwekkend onderzoek
naar de bronnen en het ontstaan van de sprookjes van Moeder de Gans, de in Duitsland
ingevoerde Franse en Oosterse sprookjes waaronder de 1001 Nacht, en naar den gang
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van het sprookje in Holland van het middeleeuws volksepos tot de beweging van
Tachtig. Ieder, die zich voor den invloed van onzen volksaard op het tot stand komen
van ons litterair cultuurbezit interesseert, zal deze beschouwing geboeid lezen.
De laatste, vierde afdeling, Het Sprookje rondom 1880 staat stil bij de daemonie
en de achttiende-eeuwse Verlichting, den hang naar het occulte van de Duitse
Romantiek, het ‘Schaudern’, de rationaliseringen en omwerkingen van buitenlandse
stof, ook in ons land. Vervolgens staat ze uitvoerig stil bij de figuur van Andersen
en zijn machtigen invloed om ten slotte te komen tot een overzicht van het sprookje
rondom 1880, in het bijzonder in Nederland.
Wat vooral frappeert, is de hardnekkige en onblusbare levensdrift die in sprookjes
bij hun eerste, primitieve stadium tot stof dient. ‘Niets wordt ooit tot niets, en men
stond nooit aan een einde, of men stond weer aan een begin.’ Deze vitaliteit wordt
gevoed door een onloochenbaar werkelijkheidsgehalte, waarbij men echter bedenken
moet, dat werkelijkheid slechts dat is, wat in een bepaald ontwikkelingsstadium een
bepaalde mensengroep zich als werkelijkheid voorstelt. ‘Al deze tussen Noordpool
en Evenaar vertelde “ware verhalen”, waar in de zin van niet indruisend tegen de
werkelijkheid, en wel die werkelijkheid, welke een bepaalde beschaving zich denkt,
verliezen hun waarheidsgehalte, wanneer volgende en andersdenkende generaties
binnen dezelfde cultuur er geen geloof meer aan hechten. Maar het verhaal als zodanig
blijft bestaan en wat manifestatie van een buitenzinnelijk leven, wat wonder was,
gaat wonder schijnen. Hoe verder de generaties van deze “wonderen” gaan af staan,
hoe wonderbaarlijker alles wordt, hoe sprookjesachtiger. Hetzelfde proces ontwikkelt
zich, wanneer een vreemde beschaving tegenover het onder een ander volk levende
ware verhaal komt te staan: al het buitenzinnelijke wordt wonderbaarlijk van
ongeloofwaardigheid. En toch laat het niet los! Het primitieve in het wonder doet
een beroep op het primitieve, dat schuilt in ieder mens.’
Aanvankelijk berust de aantrekkelijkheid van dezen sprookjesschat nog niet op
een bewust streven naar schoonheid. ‘Er wordt in het dorpshuis verhaald uit lust om
te verhalen, al is het artistiek welbehagen aan de ene kant gebonden aan mythe en
magie, en aan de andere kant aan het paedagogische.’ Bij sommige stammen zijn de
verhalen van de priesters delen van het lithurgische ceremonieel, verteld in de pauzes
tussen twee sacrale han-
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delingen in. De mythe ‘schraagt de handeling in het ritueel, ze biedt de “gemeente”
iets van onverdacht waarheidsgehalte, ze maakt de handeling op zichzelf begrijpelijk’.
Merkwaardig is ook, dat in het ontstaan van die primitieve verhalen een rol wordt
gespeeld door ‘de hallucinatie, voor den primitieve mens een andere en een tweede
werkelijkheid’; ‘verdovingstoestanden zijn een vruchtbare bodem voor vizioen- en
mythenvorming’. Geen wonder, dat de mythen, vooral die de medische magie tot
onderwerp hebben, het bezit zijn van den verteller, die ze ruilt voor geld of
voorwerpen van waarde. Hierbij moet men niet nuchter en rationeel aan handel
denken: ook deze ruil zelf is een magische handeling, waardoor gift en gever één
worden, en waarbij medische oorsprongsmythen den ingewijde voor zijn offer in
ruil toevallen, vooral in de oude Indianenmaatschappij. Deze handeling is te
vergelijken met het magische karakter van den bruidsprijs in het oude koophuwelijk.
Tot allerlei buitengewoon interessante gezichtspunten en ervaringen kan het mythische
sprookje aanleiding geven. De belangrijke gebeurtenissen van den stam geven het
kader aan, dat het tijdsbesef opwekt. ‘Het begrip tijdstroom is voor de primitief een
levende werkelijkheid. Hij deelt de illusie van de moderne mens, die spreekt van
tijdstip, niet’; ‘tijd is niet iets mechanisch, maar iets levends, niet een cijfer kan het
schatten, maar de levende werkelijkheid. Zo is het ook de verteltijd, de tijd van het
magische woord, beladen met het verleden en zwaar van toekomst.’ Men vergelijke
overigens Dr. P.Th. Hugenholtz: Over Tijd en Tijdsvormen (diss. '38) en A.M.
Meerloo: Father Time in Psychiatric Quarterly van October 1948.
Mythe, sage en sprookje vormden in de primitiefste stadia van het verhalen
weliswaar nog een eenheid, maar waren toch van het begin af onderscheiden. Hun
eenheid is primair en de indeling is driedeligheid tegenover drieledigheid. De mythe
is het met ceremonieel verbonden verhaal over historische cultuurontwikkeling,
gedaan uit lust om te vertellen. De sage staat in losser verband met het ceremonieel,
het sprookje is er los van, maar nooit los van het mythische, omdat er ook practisch
magische kracht van blijft uitgaan. Alle drie hebben een sociale functie en een
paedagogische tendenz. De driedelige groepen mythe, sage en sprookje
corresponderen met de drieledigheid van de primitieve verhalen.
Deze laatste hebben niet het Europese vertellingenbezit helpen
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vormen. Omgekeerd is beïnvloeding van het primitieve verhaal door andere
beschavingen en godsdiensten veel voorgekomen. De litteraire ontlening was steeds
zeer gering. Gelijkheid van stof ontstond inmiddels door ontlening en niet door
polygenesis, d.w.z. door op verschillende plaatsen gelijkvormig ontstaan. De
gelijkheid van motieven is inmiddels vaak verbluffend. Een thema van Blauwbaard
is de verboden kamer en het overtreden verbod; het komt terug in de groep om
Fitchers Vogel (Grimm 46). Dit verbodene vindt men terug in het kind dat in de
hogere regionen onder overtreding van een verbod een blik in de verborgenheden
slaat (Grimm 3), een verchristelijking van de vertelling van de derde Calender uit
de 1001 Nacht. De schrijfster noemt nog de verboden deur in de Mabinogion (vert.
Charlotte Guest, Londen 1927) en in het Vlaamse Rood Kasteel, naverteld door
Victor de Meyere (Vl. Vertelschat). Zij verzuimt echter te herinneren aan de
Orpheus-mythe, maar ook aan Lohengrin.
In hoofdstuk IV vindt de belangstellende lezer een zeer indringende interpretatie
van den figuur van E.Th.A. Hoffmann.
Ook worden rake opmerkingen gemaakt over de wijze waarop zowel Rousseau
als Schiller, in tegenstelling tot die rationalistische daemonie, de primitieve
gedachtenwereld ten onrechte in de spheer van de paradijsachtige voorstelling, de
idylle of de gouden eeuw trokken.
Wat ons land en Vlaanderen betreft, geen Moeder de Gans, gebroeders Grimm of
1001 Nacht hebben er het litteraire of kunstsprookje doen ontstaan, maar Hans
Christian Andersen. Op dit terrein is intussen noch door de Gidsgroep met zijn
verheerlijking van zeventiende-eeuws, noch door den kring van Heilo en de
predikanten met zijn romantisch realisme oorspronkelijk werk van waarlijk grote
qualiteit opgeleverd. Eerst De Kleine Johannes was de bekroning van de invloeden
van Andersen in ons land; het eveneens belangrijke Psyche van Couperus stond
dichter bij de Antieken en het Oosterse. De laatste heeft meer uit eigen verbeelding
geput, gelijk Marie Ramondt op blz. 172 aantoont. Tegenover zijn hoofse rococo
komt Van Schendel te staan als wortelend in het (bij)geloof, dat onder het volk leeft.
Hiermede is de schrijfster gekomen uit de ongedifferentieerde wereld der primitieve
sprookjesvertellers in de fijn gelede van de symbolisten en de parabelschrijvers. Het
primitivisme heeft gegeten van den boom der kennis. ‘Het primitieve is collectief
het onderbewustzijn van de Psyche der beschaving. In de jaren
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rondom Tachtig was de beschaving gekomen op een punt, waar beelden en vormen
der oude levensopvatting verbrijzeld werden. In deze tijd van oppermachtig
individualisme zocht men naar nieuwe en deze moesten noodzakelijk individueel
worden. Ze ontstonden uit de diepten, die blootgelegd waren, uit het onderbewustzijn
der beschavings-Psyche, uit de primitieve wereld. In de spiraaltang der cultuur stonden
primitivisme en symbolisme loodrecht boven elkaar.’
Alles bijeengenomen verdient het boek van Marie Ramondt grote belangstelling.
Het is ongemeen verhelderend. Het enige, wat men er tegen in zou kunnen brengen
is, dat het nu eenmaal, uit hoofde van de eenzijdige specialisering der schrijfster te
zeer begrensd is tot het louter litterair-historische. Dat is een uiterst nuttige, maar te
weinig omvattende benadering van het sprookje. ‘Een beschavingsaspect kan over
een primitief volksgoed opgaan als een verhelderend schijnsel’ zegt de schrijfster
zelf. Er is hier te weinig licht gevallen op de rol van het sexuele in het primitieve
denken en in de symboolvorming, zoals deze sedert de diepte-psychologie en later
bij Jung is onderzocht.
1949

Aan Johann Wolfgang von Goethe
Hochverehrter Herr Geheimrat! Even in haast een hartelijke gelukwens met uw
tweehonderdsten verjaardag. Wanneer u dezen brief in de Elyzeese velden ontvangt,
bent u een beetje uit de laatste nieuwtjes geraakt, waarin men in uw hofkringetje te
Weimar zo sterk was, en daarom, Excellentie, wil ik toch even met u ‘bijpraten’.
Wij hebben sinds bijna vijf jaar een wereldoorlog achter den rug, die uw
landgenoten niet bepaald populair heeft gemaakt in Nederland, waar zij verraderlijk
binnenvielen en optraden als onderdrukkers. En uw oren moeten wel hebben getuit,
want elken keer dat men het cultuurloze barbarendom van Duitsland aan de kaak
stelde, werd stereotiep naar u verwezen bij wijze van tegenargument.
U was als het ware een soort reclame-cultuurdrager, maar dat kon u natuurlijk niet
helpen, dat kwam omdat sedert uw dagen Duitsland zo mateloos is afgezakt. Goethe
werd alibi.
Er is altijd hoog opgegeven over uw sereenheid en Olympische rust. Maar lang
na uw verscheiden is er een professor Freud ge-
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komen en die heeft de psycho-analytische behandeling ontdekt. En daarmee bent u,
om zo te zeggen, door de mand gevallen, want nu weet in onze aardse bedeling
iedereen allang, dat die rust een overcompensatie was voor een ingeschapen
daemonische onevenwichtigheid. En dat maakt u ineens veel menselijker, als u mij
de vrijpostige opmerking wilt permitteren.
Wie trouwens den Werther had gelezen en wie u in Marienbad op zeventigjarigen
leeftijd achter de liefelijke zestienjarige Ulrike von Levetzow had zien aan zitten,
kon al weten, dat u een bijna ontembaren chaos, een echt Duitse mateloosheid in u
meedroeg. Daartegen hebt ge uw hele leven heldhaftig gestreden met het wapen van
het in Italië bewust geworden klassieke vormbeginsel, den harmonischen geest van
Hellas, de heldere omlijndheid der Renaissance.
Kom, u weet het zelf wel, het mag vandaag wel gezegd worden: het was uit
zelfbehoud, dat u zich die koele terughouding, dien verstandelijken afstand tot alles
en iedereen, waardoor uw gemoedsrust zou kunnen worden verstoord, hebt eigen
gemaakt. In den afgrond van uw Faust bent u zelf afgedaald, den vernietigingsdrang
van uw Prometheus heeft u zelf doorleefd. Gij hebt dit alles overwonnen, maar het
was geen schijn-overwinning, zoals die van 1940 en volgende jaren, en het geschiedde
met eerlijke middelen en daarom kon het Derde Rijk wel naar u wijzen als symbool
van Duitse grootheid, maar zonder u te begrijpen of te aanvaarden, en zonder het
recht, zich op u te beroepen.
Of vergis ik mij? Of laat ik mij meeslepen door de behoefte, u op uw geboortedag
iets vriendelijks te zeggen?... Misschien toch. Want u heeft deze zelfbeheersing, heeft
deze zege op uw dionysische bewogenheden hard gemaakt en tyranniek en egoïstisch.
Met hardheid inderdaad hebt gij de opkomst, den bloei van al uw jongere tijdgenoten
in de litteratuur neergedrukt en klein gehouden. Wat voor vriendelijke
tegemoetkoming, wat voor menselijk begrip en waardering, ‘edel, hilfreich und gut’,
hebt ge gehad voor uw jeugdige makkers, voor Jean Paul, voor Von Platen, voor
Hölderlin? Uw kille afwijzendheid heeft hun alle hoop, alle zelfvertrouwen, alle
zekerheid, alle aanmoediging ontnomen. In zeker opzicht hebt gij hen geestelijk
vermoord. Vermoord hebt gij Schiller, vermoord hebt gij Heine, vermoord hebt gij
Börne, vermoord hebt gij den tragischen Von Kleist.
Schiller heeft zich wellicht nog het meest geweerd, misschien niet eens opzettelijk
en waarschijnlijk wel het meest door ‘het gebabbel van zijn oppervlakkige vrouw’,
zoals Top Naeff het
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noemt in haar aardige biographie van Charlotte von Stein.
Weliswaar voelde Schiller zelf, in zijn spontaanheid en vurigheid, uw geest als
een druk, maar het was toch voornamelijk zijn vrouw die, ik citeer alweer Top Naeff,
den lasterlijken praat over Christiane Vulpius hielp verbreiden, als een soort van
wederdienst voor den bijstand dien zij, Charlotte von Schiller, had ondervonden van
Charlotte von Stein om den weifelmoedigen Schiller voor zich te winnen.
‘Toen Goethe Schiller bij de eerste ontmoeting bij den arm nam en naar huis
bracht’, zegt de scherpe en scherpzinnige Anton Kuh, ‘vermoedde deze niet dat het
zijn metgezel er minder om te doen was, hem te vergezellen dan hem bij den arm te
nemen.’ Ja, al spoedig heeft uw jeugdige wildheid plaats gemaakt voor een diepen
eerbied voor het gezag. Voor gezag den rug buigen of wel zelf onverbiddelijk gezag
uitoefenen, ziedaar twee van uw welsprekendste trekken, toen ge als mens eenmaal
gevormd waart.
Heine in zijn nog steeds zo lezenswaardige Romantische Schule (als dichter is hij
natuurlijk lichtjaren ver onder u geplaatst, maar als prozaschrijver had hij u nog wel
iets kunnen leren) - Heine merkt op, dat u de gebroeders Schlegel, die u zoveel
wierook hadden gebrand, ijskoud overboord wierp toen ge deze niet langer begeerde.
U glimlachte als de grote diplomaat, dien Heine in u zag, wanneer u naar de Schlegels
luisterde, maar, zegt hij, de wrede, beledigende manier, waarop u deze twee mannen
ten slotte afwees, riekte sterk naar ondankbaarheid.
De dichters uit die jaren, gaat hij voort, knielden voor u in het stof, maar
onderscheidden zich van de grote massa doordat zij ook in uw tegenwoordigheid
hun lauwerkransje op het hoofd mochten houden. U leek volgens hem op Lodewijk
XI, die den hogen adel onderwierp en de opkomst van den derden stand bevorderde.
Gij hadt, zegt hij, - maar hij had een kwade tong - een zekeren angst voor zelfstandige,
oorspronkelijke schrijvers, en loofde en prees alle onbetekenende kleintjes, zozeer
dat het ten slotte voor een brevet van middelmatigheid gold, door u te worden
geprezen.
Maar nadat hij u zo boosaardig, zij het misschien niet geheel ten onrechte, heeft
aangevallen, maakt hij veel goed door te zeggen: ‘Goethe is nog altijd de koning van
onze litteratuur; wanneer men tegen zo iemand het mes der critiek trekt, dan moet
men nooit te kort schieten in de hem toekomende hoffelijkheid, gelijk de beul die
Karel I moest onthoofden en, voor hij zijn taak
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verrichtte, voor den Koning neerknielde en hoogstdeszelfs vergiffenis vroeg.’
Maar omdat u uzelf tegen uzelf in bescherming hebt genomen en uw rede en uw
verstand hebt gered van den ondergang, dien u in de Romantiek zag belichaamd,
omdat u misschien niet altijd even collegiaal was, maar daarmee het ontstaan van
een aantal lyrische gedichten beveiligde, die hun weerga in uw taal niet hebben,
daarom gaat het misschien toch wel te ver om uw houding met de echte, staatkundige
tyrannie en dwangzucht te vergelijken.
Uw poëzie had zelf nooit dit element van dwang. Daarvoor was zij te groot, in
haar beste momenten. Maar zij was een dwangbevel. Een dwangbevel tot den lezer,
om hem te sommeren, aan de schoonheid te gehoorzamen die gelegen is in de
persoonlijkheid en den waarheidszin.
Daarom wil ik dezen verjaarsbrief, in zijn aanhef zo officieel uw maatschappelijken
stand vermeldende, eindigen met het vergeten van uw geweldigen eerbied voor stand
en uw onuitsprekelijk sterk burgerdom.
En dan groet den groten dichter met eerbied en ontroering
V.E.v.V.

Den dichter gedenkend
Het is het ongeluk van wereldberoemde dichters, dat zij in ieders kast staan en dat
niemand hen leest. Op gezette tijden, zijnde de gedenkdagen van hun geboorte of
dood, worden zij bedolven onder een lawine van geschriften in alle dag-, weeken
maandbladen van een omvang als anders alleen aan Fanny Blankers of Ingrid Bergman
wordt gewijd. Deze situatie wordt bij iemand als Goethe nog verergerd door het feit,
dat er behalve misschien de schrijvers van den Bijbel en verder Dante wel geen
auteurs ter wereld zijn, die zo allerdiepst begraven liggen onder de bergen
commentaar, studies, analyses, interpretaties, die over hen zijn geschreven en die
daar zozeer onder schuil gaan. Goethe is een aangelegenheid geworden van geleerden
en specialisten, die daar een aardig bestaan in vinden, en niet meer van
kunstgevoeligen.
Wie van Goethe wil genieten, moet er van uitgaan, dat hij met één armbeweging
alle commentaren, essays, emendaties, studies, interpretaties, van zijn tafel wegveegt
en hem gaat lezen, alsof het een onbekend, debuterend schrijvertje was, van wien
niemand ooit had gehoord. Dat is mogelijk. Het is uitermate be-
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langwekkend voor de litterair-historische vorsers en onderzoekers, dat über allen
Gipfeln ist Ruh geschreven is op den houten wand van een jachthuisje bij Ilmenau,
dat de Marienbader Elegie werd geschreven om het blauwtje, dat de zeventigjarige
dichter bij de zestienjarige Ulrike von Levetzow had gelopen, en zo zijn er duizend
curiositeiten, anecdotes en zelfs diepzinnige beschouwingen en gissingen meer,
uiterst geschikt om vele leerstoelen aan vele hogescholen en honderden dissertaties
te rechtvaardigen; - ...maar het doet er allemaal niets toe. Integendeel. De schoonheid
gaat andere wegen en daar is het stil en mag men niet afgeleid worden zelfs door de
bescheidenste stem met de intelligentste opmerkingen van wetenschappelijke zijde.
Een karakterontleding van de geniale figuur Goethe is interessant. Zij kan ons veel
leren over hem en over zijn tijd. Maar zij is onnodig en zelfs hinderlijk, wanneer
men eenvoudig wil openstaan voor de schoonheid van zijn poëzie in haar beste
momenten.
Men moet deze gedichten lezen zonder vooroordeel, zonder herinnering aan
Romantiek, aan litteratuurstromingen, aan historisch milieu of wat ook. Dan zijn ze
zo eenvoudig, zo diep en van een zo onnavolgbare trefkracht, dat het moeilijk is,
schonere te vinden in de wereldlitteratuur. O, ik weet het wel: er is zeer veel
loodzware, koude, logge erts rondom dit edele metaal. Men zou een strenge
bloemlezing moeten maken, en misschien bleven dan niet meer dan dertig, veertig
bladzijden hoge poëzie over. Maar van welk edel gehalte. Deze bundel zou de eeuwen
tarten en de glans van deze ster boven Europa zou niet meer doven.
Neen, laten wij er ons voor hoeden, van dezen man, wie of wat hij ook geweest
moge zijn, een professorendichter te maken. Alles aan hem moge wetenswaardig
zijn, die wetenswaardigheid is van geen enkel belang in vergelijking met één levenden
versregel van zijn hand, wanneer die althans tot het gebied van die anthologie zou
behoren. Uit deze verzen stijgt voor ons op het wezen van droom en wereld en de
eenheid van beide onderling en met ons. Want wat in de wereld zichtbaar verschijnt
en geschiedt, datzelfde is ook, onvertaald, in de eigen borst aanwezig en beide zijn
identiek met een droom, die niets anders is dan de helderheid, waarin wij ons van
die magische eenheid tussen ons en de wereld, tussen het verborgene en het zichtbare
bewust worden, niet in een begrip, maar in een besef.
Daarom is deze dichter een groot en vrij mens geweest, en wat
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kan ons dan de Farbenlehre schelen, en wat zijn ministerschap, zijn
toneeldirecteurschap, of de wijsgerige hoofdgedachte van het slotkoor van het tweede
deel van Faust?
Aan den burger, den Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe heb ik hierboven
een brief geschreven. Hier gedenk ik slechts den dichter. Dien kan ik niet beter eren
dan door zijn eigen stem nog eens tot u te laten klinken, zoals die was op zijn vijf en
zestigste jaar. Hier is in een enkel ogenblik samengedrongen wat langzaam en
onmerkbaar gerijpt is in een lang en vol en moeizaam leven, hier is het als een vuurpijl
den donkeren nachthemel in gestegen, het is uitgebarsten als de zinneloze, razende,
wanhopige hartstocht van een nachtegaal, die zijn lied eindigt op een stillen toon,
één toon, eentonig. Hier is zij, die eenheid van leven en ik, van droom en wereld,
van geboorte en dood, die uit het diepste der ziel brekende en schier ondraaglijke
schoonheid, die ons blind maakt en doof voor de wereld, omdat zij de essentie zelf
van die wereld is, aarde en hemel en ruimte en tijd samengevloeid. Weest stil, heel
stil, en luistert:
Sagt es niemand, nur den Weisen,
Weil die Menge gleich verhöhnet,
Das lebend'ge will ich preisen
Das nach Flammenschein sich sehnet.
In der Liebesnächte Kühlung,
Die dich zeugte, wo du zeugtest,
Überfällt dich firemde Fühlung
Wenn die stille Kerze leuchtet.
Nicht mehr bleibest du umfangen
In der Finsterniss Beschattung
Und dich reisset neu Verlangen
Auf zu höherer Begattung.
Keine Ferne macht dich schwierig,
Kommst geflogen und gebannt,
Und zulezt des Lichts begierig
Bist du Schmetterling verbrannt.
Und so lang' du das nicht hast,
Dieses: Stirb und werde!
Bist du nur ein trüber Gast
Auf der dunklen Erde.

1949
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Cynisme en gevoel
De vertaling van twee werken van Evelyn Waugh in het Nederlands geeft mij
aanleiding, dezen vooraanstaanden katholieken romanschrijver met enkele woorden
in te leiden bij de Nederlandse lezers.
Na een boek over Rossetti debuteerde hij als romanschrijver met het geestige
Decline and Fall (1928), dat met veel zelfironie een beeld schetste van de
studentensamenleving aan de Hogeschool te Oxford. Men leerde daarbij den auteur
kennen als iemand met een uitbundig plezier in zotte situaties, zeer ‘high brow’,
gelijk een gewezen Oxford-student past, zeer brillant en cynisch en ook weer
‘sophisticated’, met dat onnavolgbare lauw soort van humor, waar de Engelsen zo
sterk in zijn.
Het intellectuele spel der bevoorrechte klasse heeft hij geheel door, en tot op zekere
hoogte bewondert hij het en is er zelfs dupe van. Maar dan toch alleen in zover hij
er iets te veel door toegeeft aan valse schaamte tegenover het gewone menselijke
gevoel. Anderzijds is hij critisch genoeg om de eigenaardige samenleving der
intellectuelen daarginds, die een zo unieke Europese cultuurtraditie achter zich heeft,
op een afstand te zien en om met heldere ogen ook haar dwaasheden en zwakheden
te bespotten.
Soortverwante schilderingen van intellectuele kringen vindt men in zijn roman
Vile Bodies (1930); in A Handful of Dust (1934) is het critisch element sterk
toegenomen en wordt eigenlijk reeds de ondergang van de hoge ‘society’ geschilderd.
Daartussen in liggen nog de reisverhalen Labels (1930) en The remote People (1932),
en de roman Black Mischief. Dit laatste werk, ook van 1932, vertoont den waarlijk
onvergelijkbaren en uiterst persoonlijken humor van Evelyn Waugh op zijn best,
maar tegelijk zijn gebrek aan gevoeligheid, zijn ruw cynisme en afwezigheid van
sociale belangstelling, en zijn onbarmhartigheid. Deze roman is nl. een uitnemend
geslaagde en oneindig geestige parodie van de Abessijnse maatschappij, haar onrust
en woelingen. Van enig religieus sentiment is in deze hardvochtige persiflage nog
geen sprake, hoewel Waugh in 1930 tot het katholicisme overging. Enkele jaren later
volgt dan Edmund Cancion, een biographie van een katholieken bisschop, en werd
de auteur bekroond met den Hawthornden-prijs.
Van de latere romans noem ik: Scoop (1938), Put on more Flags (1942), Brideshead
Revisited (1945) en The Loved One (1948).
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Alleen over de laatste twee wil ik hier thans nog wat naders vertellen. Zij verschenen
achtereenvolgens in vertaling: Terugkeer naar Brideshead, vertaald door E. van
Andel (Amsterdam, De Bezige Bij, 1947) en De Dierbare, vertaald door Koos Schuur
(Amsterdam, De Bezige Bij, 1949).
Brideshead Revisited speelt gedeeltelijk weer in de Engelse studentenkringen,
waarin Waugh zo thuis is. Men ontmoet er de decadente en oververfijnde dronkaards,
die de laatste schone en zwakke loten zijn van een oude civilisatie, en als achtergrond
de familie van een hunner, een aristocratisch geslacht, innerlijk reeds afgebrokkeld
door den geest des tijds, schijnbaar nog rijk en machtig. De geestige en paradoxale
dialogen, soms nonsensicaal op de wijze van het studentikoze, soms flonkerend als
bij Oscar Wilde, verlenen het boek de bekoring van een onherroepelijk afgesloten
tijd, hoewel omstreeks 1920 de voornaamste handeling zich afspeelt. Aan den anderen
kant echter vindt men elementen in dezen roman, welke voor Evelyn Waugh nieuw
zijn, vergeleken met het meeste van zijn vroeger werk. Op diepe en zuiverende wijze
is hier de sentimentele jeugdvriendschap weergegeven tussen de twee hoofdpersonen,
de studenten Charles en Sebastian, en de latere liefdesverhouding tussen Julia, de
zuster van deze laatste, en Charles. Bovendien echter vindt men als hoofdproblemen
een bijzonder knappe en indringende beschrijving van het katholieke geloof in dit
speciale milieu, en hoewel aan het slot ook de sceptische twijfelaar Charles tot een
zeker begrip ten aanzien van de hier weergegeven gecompliceerde godsdienstigheid
komt te staan, mag men dit toch niet een apologetischen bekeringsroman noemen.
Integendeel, het is verwonderlijk en bewonderenswaardig om het katholicisme door
een katholiek met zoveel afstand en een zo strenge en boeiende objectiviteit
geschilderd te zien.
Van geheel anderen aard is The Loved One. In dezen roman is de buitengewoon
talentrijke en misschien als zodanig nog niet algemeen genoeg erkende, thans 46-jarige
auteur teruggekeerd tot het zuiver satyrische genre, waarin hij zo uitmunt. De satyre
betreft hier de wijze, waarop in Californië een enorm begrafenis- en crematie-bedrijf
werkt. Ditzelfde onderwerp was ook reeds, zij het meer terloops, door Aldous Huxley
behandeld in zijn roman After many a Year. Het weerzinwekkend exploiteren van
den dood en al wat er mee samenhangt verdient de meedogenloos felle hekeling,
welke deze roman bedoelt te zijn. Dat zij overdreven is, durven wij nauwelijks hopen,
te meer daar zij
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door Huxley's waarnemingen was voorafgegaan. Men moet echter ongetwijfeld een
sterke maag hebben om dezen ijskouden en wrangen drank, aan welks samensteller
wij onze bewondering niet mogen onthouden, zonder kokhalzen te slikken. Daarbij
bedenkende, dat hetgeen aanstoot geeft, niet de auteur is, die juist zuiverend optreedt,
maar een samenleving, waarin toestanden als de hier geschilderde mogelijk en zelfs
gewoon zijn.
1949

Brief aan André Gide
Cher Maître, Het zou geen enkelen zin hebben, te ontkennen, dat uw grootheid als
mens en als schrijver aan den onaangenamen en snobistischen troep van uw
bewonderaars nooit anders dan één, overigens vergeefsen eis heeft gesteld, die van
de volstrekte eerlijkheid. Ik heb nooit tot uw blindelingse bewonderaars behoort,
maar ik meen, dat ik u onrecht zou doen, wanneer ik in iets zo persoonlijks als een
brief ook maar iets verborg van de bedenkingen, die naast veel waardering de lezing
van uw zojuist verschenen bloemlezing bij mij heeft gaande gemaakt.
In Le Reclus et le Retors van André Rouveyre (1927, p. 136) zegt deze scherpzinnige
tekenaar, dat u geen enkelen band kunt velen, maar door vele banden van traditie en
eruditie wordt beklemd. Deze innerlijke tegenspraak vindt men ook in den opzet van
deze verzameling en in de Inleiding, waarmee u haar verantwoordt.
Natuurlijk is niemand het ooit geheel met een bloemlezing eens, wat de, toch altijd
persoonlijke, keuze betreft; aanvechtbaar blijft dan ook meestal voornamelijk de
opzet, d.w.z. de uitgangspunten die, bij alle subjectieve voorkeur, de keuze hebben
geleid. Ontkend kan niet worden, dat u in vele opzichten een zeer geslaagde reeks
van teksten heeft bijeengebracht. Men is dankbaar, hier allerlei vergeten of minder
bekende teksten te vinden, want zoals te verwachten was bent u zeer eigen wegen
gegaan. Ik noem Ruteboeuf, Amadys Jamyn, De Tyard; zo zijn er velen meer.
Uw keus uit een ten onrechte vergeten dichter als den ‘agréable Racan’ is
voortreffelijk, waarmee ik natuurlijk alleen bedoel dat ze toevallig strookt met mijn
smaak; uitstekend is ook die uit den aangrijpenden Paul-Jean Toulet, die, naar ik
steeds meer
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begin in te zien, niet of nauwelijks bij den pompeuzeren Moréas ten achter staat.
Telkens hindert mij echter de willekeurige wijze waarop u van grote of kleine
gedichten vaak slechts kleine fragmenten neemt, soms maar enkele, niet
aaneensluitende strophen, en op die manier een wanhopig verminkt beeld geeft, niet
alleen van Hugo, maar van talloze in dit gezelschap verminkten. Een gedicht is een
organische eenheid, ook en juist met zijn zwakkere passages, en dan maar liever
geen bloemlezing dan dit stel invaliden. Wanneer ik, cher Maître, van Baudelaire's
sonnet ‘Je te donne ces vers afin que si mon nom’ alleen de kwatrijnen opgenomen
vind, en de prachtige tercetten door de zaag van uw egocentrisme bot geamputeerd,
dan is het mij of ik een klap in mijn gezicht krijg. En dit is maar één voorbeeld uit
de ontelbare.
Een gedicht is geen worm, dien men naar believen in tweeën of drieën kan knippen
en waarbij dan de delen toch in leven blijven. Uw verdediging hiervan in de Inleiding
is zwak. Wanneer ik alleen volledig had overgenomen, zegt u, dan had ik mijn keuze
moeten beperken; bovendien verslapt de aandacht wel eens bij het lezen van een lang
gedicht, voordat men aan de goede passages toe is, die de keuze rechtvaardigden.
Meneer Gide, hierop past slechts één antwoord: ‘Welnu, Mama!’ of gelijk de meer
eenvoudigen het uitdrukken: ‘Nou, moe!’ Dat u geen epische of verhalende poëzie
heeft willen opnemen in deze bloemlezing van bijna 800 bladzijden, is uw goed
recht. Maar het gaat mij iets te ver, wanneer u al wat vóór d'Orléans en Villon kwam,
min of meer voor rommel houdt.
Inspanning, dwang en beheersing van uzelf behoren bij uw persoonlijkheid, maar
is het niet wat eenzijdig, uitsluitend van het beginsel uit te gaan, dat, zoals u het
aardig uitdrukt, de kunst de poëzie moet de baas worden en pas begint met het
overwinnen van weerstand? Uw oud wantrouwen tegen de spontane gevoelens, die
u elders, zowel in deze Inleiding als in uw hele oeuvre, zo vaak hogelijk prijst, komt
hierin wel duidelijk tot uiting.
Over omissies moetik u wel hard vallen, al is dit de goedkoopste manier van critiek
op een bloemlezing. In uw verantwoording schrijft u bovendien, dat u liever het
aantal gekozenen beperkte om aan elk van hen meer plaats te geven, dan ook de beste
poëzie van minder grote dichters op te nemen om een ononderbroken beeld te krijgen.
Maar deze redenering kan mij niet bevredigen. Dat ononder-
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broken beeld laat ik daar, doch juist wanneer men het totale beeld niet belangrijk
vindt maar wel het afzonderlijke werkstuk, en de dichterlijke schoonheid het hoogste
stelt, zonder overwegingen van representatiefheid of litteratuurhistorie, is het
inconsequent, een prachtig gedicht van een ‘minor poet’, misschien zijn enige voor
mijn part, weg te laten ten einde meer plaats te winnen voor de minder mooie verzen
van grotere dichters.
Jean Régnier, dien Valery Larbaud in zijn Préface à un Recueil de Notes sur
Quelques Poètes français (1926) noemt als zijn enige voorkeur uit de dichters der
vijftiende eeuw, laat gij weg.
Zijn negentiende-eeuwsen naamgenoot Henri de Régnier eveneens, met nog een
veeg uit de pan in de Inleiding. Was het onweerstaanbaar innemende Un petit roseau
m'a suffi... te bekend en wreekt zich hier de tegenspraak, waarover ik in het begin
van dezen brief schreef?
En nog erger is het weglaten van den groten Charles Péguy, van wien ge een aantal
zich eindeloos in den typischen Péguy-stijl herhalende verzen uit Eve belachelijk
tracht te maken, maar van wien toch ook uitstekend voor een bloemlezing geschikte
zeer schone gedichten of fragmenten te vinden waren geweest. Ten onrechte ontbreekt
Anna de Noailles, die in de Préface met veel geest en venijn wordt afgedaan, maar
van wie toch enkele gedichten, vooral uit L'Honneur de Souffrir hadden kunnen
worden opgenomen, die zullen blijven.
Uw Inleiding heeft veel treffends naast veel onverdedigbaars. Onthullend voor
uw geest is uw mening, dat het er niet op aan komt, dat de dichter bewogen is, maar
dat hij zijn lezer er toe brengt dit te zijn; Rouveyre, als hij nog leeft, zal genieten van
deze uitlating.
Onbegrijpelijk is uw poging, een soort van magische ‘poésie pure’ te zoeken in
vier eenvoudige en volkomen begrijpelijke regels van Cinna. Een poging tot
verbetering van twee verzen van Lamartine duidt op poëtisch wanbegrip.
Het hele slot van uw Inleiding, waarin ge betoogt, dat wantrouwen in de toekomst
bij de jongste generatie een hang naar het ogenblik heeft ontwikkeld, die alle traditie
voorgoed heeft verbroken, is te conventioneel en van een bijna Duits
cultuurpessimisme.
Ik heb nu, cher Maître, al mijn gal gespuwd. In een van die omzwaaien die voor u
zelf zo karakteristiek zijn, wil ik eindigen
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met de verzekering, dat ik met uw bundel heel blij ben, dat hij prachtige verzen bevat
en een ereplaats heeft naast de Antlhologie de la Nouvelle Poésie française, die in
1924 bij Kra verscheen en naast andere uitstekende oudere en jongere bloemlezingen.
Ik weet iets van anthologieën en bloemlezingen af. Ik heb er vier gemaakt, en drie
andere, waarvan een uiterst omvangrijke, gaan binnenkort ter perse. Mag ik zeggen,
dat alleen bewondering mij kon brengen tot de onaangename taak, u een zo eerlijken
brief te schrijven. Gij zult dien stellig niet euvel duiden aan den u hoogachtenden
V.E.v.V.

Bij zijn tachtigsten verjaardag
André Gide is een schrijver, die door den invloed, dien hij op jongere generaties en
vooral op jongere schrijversgeneraties heeft gehad, op zijn minst genomen van zoveel
belang is als door de betekenis van zijn geschriften. Die invloed en die betekenis
kunnen elkander natuurlijk nooit geheel dekken. Aan de waarde van Gide's oeuvre
wens ik niet af te doen, maar het kwam tot stand op een tijdstip dat de wereld rijp
was om zich te richten naar een persoonlijkheid als de zijne. Rijp voor een herleving
van het individualisme ‘aan gene zijde van goed en kwaad’, op het voetspoor van
Friedrich Nietzsche. In ons land waar Nietzsche vooral bepaalde kanten van Menno
ter Braak heeft gestimuleerd, heeft Gide eerder vat gekregen op E. du Perron, en het
is door dezen laatste, dat de waardering voor den Fransen meester er zich meer
algemeen heeft verbreid.
In den aanvang had zijn proza een lyrischen inslag en het verheerlijkte een amorele,
epicuristische levenshouding. Later werden zijn romans meer psychologisch, maar
zijn diepste neiging, gelijk ook uit zijn essays blijkt, is toch de zelfonthulling. Hetgeen
de bewondering van de Forum-groep verklaart. Na de jeugdherinneringen Si le Grain
ne meurt is dan ook misschien zijn tot den laatsten tijd bijgehouden Journal zijn
belangrijkste werk geworden, al moet men ook het grote belang van een boek als
Les Faux-Monnayeurs niet onderschatten, waarin op waarlijk experimentele wijze
naar een vernieuwing van de romanschrijfkunst in Europa is gestreefd.
Zegt men, dat de sterkste trek in de figuur André Gide het streven naar oprechtheid,
naar helder in zichzelf kijken, naar een eerlijke zelfontleding en tegen alle geldende
moraal ingaan-
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de waarheidsliefde is, dan vereenvoudigt men dezen schrijver ongetwijfeld veel te
sterk. Men blijft dan blind voor een belangrijk element in deze gecompliceerde natuur.
Men moet niet vergeten dat Gide uit een streng protestants christelijk milieu afkomstig
is. Zijn hele leven is één streven geweest om deze jeugd te overwinnen, met alle
wapenen van het vlees en van den geest en om afscheid te nemen van domineesland.
Daardoor is hij een meester geworden in het soepel verzwijgen van hetgeen opspraak
zou kunnen geven en het tegelijk subtiel doen raden naar zijn eigenlijke bedoelingen.
In zekeren zin kan men dat dan oprecht noemen, maar het is toch een zeer cryptisch,
een zeer verborgen soort van oprechtheid, die niet zo ver van hypocrisie af staat. Hij
is zo beweeglijk, neemt zo zeer duizenderlei gestalten aan dat hij door die telkens
nieuwe evoluties onvatbaar wordt. Anderzijds is dit juist het geheim van zijn jong
blijven: hij kan niet verstarren door zijn eeuwige mobiliteit.
Het ontzaglijk omvangrijke oeuvre van dezen vruchtbaren schrijver is in zover
zeer waarachtig dat het vrijwel geheel op persoonlijke ervaring berust, ook al zijn
de uiterlijke gebeurtenissen niet biographisch. Hij zit vol innerlijke conflicten. Zijn
angst om aanstoot te geven is bijna even groot (bijna, niet geheel!) als zijn innige
behoefte om aanstoot te geven. Dat de thans wereldberoemde maar eerst na zijn
veertigste jaar in wijder kring erkende auteur vooral via het gereformeerde Zwitserland
de wereld heeft veroverd behoeft geen verwondering te wekken: immers ook daar
treden bij uitstek dergelijke psychische geremdheden op.
Gide is een scherpzinnig waarnemer, een symbolist, een satyricus. Zijn ‘egotisme’
en apologie van het ik staat in het middelpunt en in zover is hij te vergelijken met
een figuur als Maurice Barrès. Juist doordat hij steeds zichzelf bleef, kon hij steeds
voorloper, steeds modern blijven. Een zekere gemoedsdorheid, welke ook in zijn
overigens bewonderenswaardig taalvermogen tot uiting komt, is de keerzijde van
dezen aanleg, welke zo sterk het element van overgave mist. Gide bleef door alles
heen relativist, die niet alleen de betrekkelijkheid der godsdienstige, morele en sociale
waarheden steeds besefte, maar die door deze betrekkelijkheid-zelve juist, als het
ware, zijn vorm vond. Het tragische van een zo samengestelde persoonlijkheid is,
dat hij van minuut tot minuut steeds een deel van zichzelf moet verraden of opofferen.
Maar juist dat heeft hem zo levend gehou-
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den en men moet niet vergeten dat ook deze eigenschap juist weer essentieel bij dat
‘zelf’ behoort.
1949
André Gide, Anthologie de la Poésie française. Paris, Bibliothèque de la P]éiade,
N.R.F., 1949

De schrijver en de keuze
De hier volgende korte samenvatting van mijn meningen over het bovenstaande
onderwerp wordt gegeven zonder polemische oogmerken en in het besef, dat op dit
gebied eenzijdigheid verkeerd is. Elke verstelseling, elk imperatief voorschrift in
deze materie is zot, omdat daarmede wordt gepretendeerd dat men volgens regels de
richting van de geestesbeschaving en de kunst kan bepalen. Niets is minder waar.
Evenmin als men een bloemknop kan voorschrijven, welken vorm en kleur zij als
bloem zal hebben, evenmin kan men van te voren regelingen treffen ten aanzien van
den aard der cultuur. Die wordt uit andere factoren samengesteld: uit aanleg,
opvoeding, milieu en samenleving, uit economische wetten en staatsinstellingen, en
niet in de laatste plaats uit die grillige en onvoorziene, onweegbare, onbeschrijf bare,
en onherhaalbare individuele uitzonderingsgevallen die genie worden genoemd en
waarin meestal de eigenlijke kern van het creatieve van een ganse generatie ligt
besloten.
Het probleem van de gemeenschapskunst, van de maatschappelijke begaafdheid
van den kunstenaar en van de maatschappelijke functie van de kunst is eigenlijk voor
ons op een meer algemene en actuele wijze eerst aan de orde gekomen toen met den
wereldoorlog van 1914 het tot dat jaar voortgezette aesthetische tijdperk van de
tweede helft der 19de eeuw voorgoed was afgesloten en daarmede de
zelfbeschouwende eenzaamheid, geisoleerdheid van het zieleleven van den
Westeuropesen mens. Een nieuwe tijd stelde, onder het kanongebulder van Verdun,
nieuwe eisen en nieuwe vraagstukken. Daarmedeverschoven ook de maatstaven van
de kunstbeoordeling. Door het excessieve extremisme, eigen aan alle pionniers die
een nieuwe waarheid hebben ontdekt, verschemerden ook de grootste vaste sterren
aan den 19de-eeuwsen hemel onder een stroom van invectieven uit domheid,
wanbegrip en misverstand. Door den nood der samenleving bemoeiden voor het eerst
ex officio de politici
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zich met de kunst, maar ongelukkigerwijze waren er onder hen op dat ogenblik noch
bevoegden, noch bekwamen, noch kunstgevoeligen. Zeker, reeds in de dagen van
De Nieuwe Gids had Frank van der Goes, later gevolgd door figuren als Heijermans
e.a. in De Jonge Gids van een reactie tegen het zuivere aesthetisme der Tachtigers
blijk gegeven, en vond ook de vermaarde polemiek over schoonheid en maatschappij
plaats in P.L. Tak's Kroniek, naar aanleiding van Marius Bauer's brieven over de
kroningsfeesten te Moskou. Later en op nog bewuster wijze vonden, als tijdgenoten
van Verwey, De Vooys, Berlage en vele anderen, Henriëtte Roland Holst en Gorter
hun eigen ‘opwaartsche wegen’ uit de letterkunde van het streven-naarschoonheid,
achter welke zich zo vaak een wezenloze gemoedsleegheid had gecamoufleerd. Maar
bij hen allen was het kunstenaarschap primair en het zou zonder hun inzichten zich
evenzeer hebben ontplooid. De in 1907 verschenene volgens zijn eigen wens nooit
herdrukte, Grondslagen van Scheltema schoten te kort, want ze waren niet
voortgekomen uit een samengaan van persoonlijk doorleefde ervaring met de
aangehangen dialectische denkrichting van Dietzgen. Zij bevatten temperament en
overtuiging genoeg, maar die voor zich blijkbaar eerst achteraf rechtvaardiging
hadden gezocht, in een theoretisch abstracte wereld en halfbegrepen schematische
apriorismen. Door de driftige schrijfwijze had het boek iets verfrissends ondanks in
zijn litteraire oordeelvellingen een verbluffend gebrek aan artistieken smaak en
inzicht.
De eerste wereldoorlog bracht een humanistisch en vaak revolutionnair getint
expressionnisme in kunst en letteren aan de orde. Maar Nederland bleef buiten den
oorlog, en wat onder den angst voor invasie nog levend was geweest (Marsman heeft
dit goed gevoeld) verstarde na den vrede al spoedig tot phrase en dogma.
Eerst met de generatie van Hoornik, onder de overweldigende vrees voor de als
onafwendbaar geziene tweede catastrophe, kwam algemeen onder de jongeren het
sociale gevoel terug, vooral in de poëzie. Het bleef echter meest bij egocentrische
kreten, men ontweek een doordenken van de consequenties en de oorzaken van
hetgeen zich in de samenleving en in de internationale staatkunde afspeelde. Dit
uitzichtloze geslacht vocht met den rug tegen den muur om eigen evenwicht, en het
verwerken van den eigen doodsangst liet het tijd noch belangstelling om zich te
verdiepen in vraagstukken als den maatschap-
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pijvorm en de taak van den schrijver. Het vluchtte veelal in een halfrevolutionnair
surrealisme.
Eerst de tweede wereldoorlog bracht verandering. Die immers stelde den schrijver
niet voor een theoretische keuze; neen, hij moest kiezen in de dodelijke en verdoemde
practijk, ieder uur, iedere minuut, steeds opnieuw en met den inzet van zijn leven.
Hier was geen tijd voor beschouwen, hier golden Marx noch Sartre, intelligentie
noch domheid; hier was de erudiet gelijk aan den analphabeet; hier gold slechts het
ja of nee, dat alleen uit het diepste van een tot op haar grond geschokte
persoonlijkheid, dat slechts uit het karakter kan opkomen.
Zó kozen de dichters en schrijvers van het kunstenaarsverzet en zij die clandestien
het geestelijk leven in felle verzen en schotschriften tegen de geestesschending der
barbaren verdedigden.
Wellicht vonden sommigen van hen kracht en steun in een levensbeschouwing,
of die nu calvinistisch, hervormd, katholiek, socialistisch of communistisch was.
Maar dat was dan secundair, want tijd om na te denken was er nauwelijks, elk ogenblik
stelde zijn nieuwe en onherroepelijke eisen en de eerste beslissing moet als het ware
een onmiddellijke reflexbeweging zijn geweest.
Vanuit dat karakter, dat ik hierboven bedoelde, en dat het verbindende element is,
van rechts tot links, tussen hen die, afgezien van alle stelsels en theoriëen, uit een
natuurdrift gelijk het ademhalen en de hartklop, de vrijheid, de gelijkheid en de
broederlijkheid aanhangen moet het litteraire werk ontstaan. Ontbreekt dat karakter,
dan is de kunstenaar en daardoor ook zijn creatie leeg en laf en zwak en bangelijk
begrensd en dus ook aesthetisch gezien onschoon.
Met het bovenstaand kort historisch overzicht is eigenlijk al de vraag beantwoord
in hoeverre in den tegenwoordigen tijd de schrijver zich gebonden heeft te achten
ten opzichte van de wereldgebeurtenissen, de staatkunde en den maatschappijvorm.
Het is zinloos een keuze, die overwegend voortkomt uit overleg, te willen
voorschrijven aan den kunstenaar. Want wat hij aan essentieels schept komt wellicht
niet zonder keuze maar in elk geval zonder overleg tot stand. De rest is het nutteloos
bijwerk van de mislukte kunst, die, waarvoor sommige journalistiek zich wil uitgeven.
En welke bij onze hedendaagse jeugdjes het stompzinnig misverstand heeft in de
hand gewerkt, als zou de actualiteit of de recentheid van een litterair werk iets toeof afdoen aan zijn waarde.
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Duizendmaal benauwender en dringender dan ooit te voren stelt deze tijd zijn vragen
en eisen aan den mens en dus ook aan den kunstenaar. De kunstenaar heeft bovendien
nog als publicist zijn verantwoordelijkheid ten aanzien der samenleving door den
invloed dien hij uitoefent. Het is vooral na dezen tweeden wereldoorlog, toen alleen
gedurende een korten bevrijdingsroes de spanningen even geweken leken, dat twee
voor het overige aan elkander vijandige stromingen als het existentialisme en het
communisme het eens waren over één, door deze wereldcrisis verscherpten eis: de
litteratuur zal een ‘littérature engagée’ zijn, of zij zal niet zijn.
Hiertegenover moet naar mijn overtuiging nimmer het volgende uit het oog worden
verloren. De schrijvers van Forum, vooral Ter Braak en Du Perron, hebben ons in
duizend variaties en voorbeelden willen duidelijk maken dat de persoonlijkheid van
den schrijver en zijn opus niet kunnen en niet mogen gescheiden worden, ja, dat
kunst zelfs des te meer waarde heeft naarmate men onverhulder en
ongetransformeerder des schrijvers persoonlijkheid er in uitgesproken vindt (vgl.
Flaubert's uitspraak: ‘Madame Bovary, c'est moi’). Ik wil hierover op het ogenblik
niet in discussie treden, en met voorbijgaan van de voorbehouden die ik ten dezen
zou willen maken eens voor een moment aannemen dat zij volledig gelijk hadden.
Dit nu wordt ook aangenomen door de onvoorwaardelijke aanhangers van de theorie
der littérature engagée, waarvan bij ons Annie Romein tegenwoordig een van de
talentrijkste verdedigsters is. Wanneer dus de schrijver en zijn werk identiek zijn,
dan betekent dit, in het licht van mijn voorafgaande uiteenzettingen, dat de schrijver
moet kiezen, maar niet dat het werk zelf opzettelijk gekozen, keuze-weerspiegelend,
‘engagé’ moet zijn. De gezindheid en beradenheid van den persoon van den schrijver
komen vanzelf en natuurlijkerwijs in zijn werk tot uiting. Streeft men naar een
‘geëngageerd’ zijn van letterkundige kunst, dan vervangt hier de wil de werkelijkheid
en ontstaat een tendenslitteratuur in den slechtsten zin en van het geringste allooi.
De schrijver moet als fatsoenlijk man, als hij geen nul en geen leeghoofd is, in
dezen tijd stelling nemen, kiezen en weten wat hij wil. Hij moet stelling nemen: tegen
de vernielende krachten, tegen de levenloze en dode resten, tegen het oude en nieuwe
fascisme die de toekomst in gevaar brengen en ons aller leven bedreigen; kiezen
tegen agressie en voor de eenheid der mensheid. Deze keuze zal zich, onuitgesproken,
weerspiegelen in zijn
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roman of zijn gedicht, ook wanneer het gedicht tot onderwerp heeft ‘Een dagje naar
het Kalfje’ en de roman ‘Hoe Mientje een tennisclub oprichtte’. Anders gezegd: de
geestesgesteldheid van den schrijver behoeft absoluut niet tot onderwerp, materie,
inhoud te worden van het werkstuk. Is die geestesgesteldheid levend en echt, dan zal
elke letter van het opus, ook wanneer dit òver heel andere dingen gaat, van die
mentaliteit, van dat karakter, die persoonlijkheid, die keuze doortrokken zijn.
Ik meen dat hiermede in kort bestek en dus zonder voldoende documentatie en
motivering, wel het essentiële over deze kwestie, althans zoals ik haar zie, is gezegd.
1950

J. van Oudshoorn
Voor wie het leven kent en ervaren heeft, en daarmede tevens de nachtzijde van het
bestaan, is het moeilijk, zonder illusie en verbloeming en huichelarij zo te schrijven,
dat hij veler misprijzen niet opwekt. Is het lot tegen hem, dan wordt hij uitgedelgd.
Over het persoonlijk lot van den schrijver J. van Oudshoorn past het niet, in deze
korte inleidende woorden gissingen te maken. Wat het geweest moge zijn, het heeft
niet verijdeld - het heeft misschien zelfs bevorderd - dat hij een oeuvre tot stand
bracht, waarvan de qualiteit in onze letterkunde zelden geëvenaard is. De bijna
zeventigjarige is, van dat hij in 1914 debuteerde als romanschrijver, een van de grote
vernieuwers geweest van ons proza, op zijn minst evenzeer als Nine van der Schaaf
of Arthur van Schendel, zij het dan op gans andere wijze en in gans anderen zin.
Technisch beschouwd staat dit proza ongetwijfeld nog iets dichter bij dat der
naturalisten der tachtiger jaren en hun nakomelingen. Het is doordrenkt van een
gevoelige opmerkzaamheid, een reageren op de zinsindrukken der zintuiglijk zichtbare
buitenwereld en gericht op een ontleding van de gemoedsstemmingen en
-bewogenheden. De taal heeft zich hieraan aangepast en vertoont daardoor de
duidelijke sporen van overblijfselen uit den Nieuwe Gids-tijd, naast allerlei
persoonlijke eigenaardigheden, zoals een hoogst opmerkelijk gebruik van opnieuw
doorvoelde en doorzielde germanismen die een nieuw en onnavolgbaar accent
verlenen aan de emotionele en expressieve waarde van het woord en den zin.
Grammaticaal blijft zoiets natuurlijk
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geheel onverdedigbaar en elke navolging ervan zou afschuwelijk zijn. Maar litterair
is bij dezen schrijver dit zonder aarzeling en waarschijnlijk niet eens opzettelijk of
bewust toegepast min of meer onnederlands idioom wél verantwoord. Het is een
middel te meer van zijn uitzonderlijke taalbeheersing.
Deze bereikt de doeltreffendste effecten door die woordenkeuze maar ook door
rhythmische en acoustische eigenschappen, die de meest nauwkeurige nuance van
des schrijvers bedoeling weergeven en toch tegelijk op een bezwerende werking
steunen welke dit proza vaak geheel in de spheer van het zuiverste dichterschap trekt.
Aan bijna elken regel is het proza van Van Oudshoorn herkenbaar. Het is het proza
van een der grootste stylisten die ons land ooit heeft opgeleverd. Een stijlkunstenaar
wiens stem, wiens toon te beluisteren zijn in alles wat hij ons meedeelt, en van die
mededeling een essentieel element uitmaken.
Dit zijn echter min of meer technische opmerkingen en de schrijftechniek is
uiteraard slechts een uitvloeisel van de geestelijke houding, de verbeeldingswereld,
de eigenheid van den schrijver. Het nieuwe dat Van Oudshoorn aan de Nederlandse
letteren heeft toegevoegd was in de eerste plaats een vernieuwing des geestes. Hij
mocht, gelijk gezegd, voor een deel nog bevangen zijn geweest in, of gebruik hebben
gemaakt van nablijfselen uit de periode van het naturalistische proza. Volkomen
anders dan bij de naturalisten was echter zijn manier om de wereld te ervaren en te
verwerken, al deelde hij hun sensitivistische gevoeligheid. Want hij deelde ook hun
ontluisterend pessimisme.
Maar hem bracht dit tot een nieuw levensgevoel, dat het best te begrijpen is in het
groter verband van de algehele vernieuwende stroming, welke door de Europese
letteren heenging van den aanvang der negentiger jaren af tot de opkomst van het
expressionnisme tijdens den eersten wereldoorlog.
Het nieuwe levensgevoel van Van Oudshoorn, waaraan de gewone psychologische
uitbeelding van mensen vooraf ging, maar dat die uitbeelding begeleidde en kleurde
en op een ander plan bracht, dat levensgevoel ging uit van de onlustgevoelens die
de wereld oplevert. Deze onlustgevoelens werden bij voorkeur opgewekt in de min
of meer gedegenereerde, maar in elk geval neurotische en psychopathische figuren
welke deze auteur zo meesterlijk tot leven bracht. Evenals bij Dostojewskij werd een
speciaal geval van geestelijke afwijking door hem telkens tot algemener gelding
gebracht en getoond in het universele licht van den ieder gemenen mensengeest. De
beklemming van de klein-
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burgerlijke milieu's of van den maatschappelijken zelfkant, waar zich meestal de
sociale en intellectuele ondergang van zijn figuren voltrekt, het met fatale noodzaak
teniet gaan van bijna alle elementen hunner persoonlijkheid, het zijn slechts de wegen
tot een soort van afstand doen, van ascese, van wat de theologie versterving noemt.
Bijna christelijk is de wijze, waarop hier door lijden een wijsheid in het
levensgevoel wordt bereikt, die geen verdieping maar eerder een vernauwing of een
oplossing der persoonlijkheid is. Althans objectief; want subjectief wordt zij als
transcendentaal en mystiek ervaren, een openbaring van de eeuwige eenheid van het
zijnde. Een wijsgerig-religieus, een bijna buiten de intellectuele apperceptie om
beleven van een hoogste eenheid tussen het ik en het andere. Deze
mystiek-beschouwelijke beleving, door een zo groot schrijver in zijn romans tot een
machtig oeuvre gerealiseerd stelt Van Oudshoorn, ondanks de eenzijdigheid van zijn
stof, op één lijn met de grootste psychologische en religieus-philosophische schrijvers
van zijn tijd en ook van vroeger tijden. De decadente elementen die men in de stof
tot zijn werk kan vinden hebben altijd dien achtergrond van geïntensifieerd
levensgevoel. Het ontstellend verisme waarmede hij de afzichtelijkste psychische
en psychopathologische werkelijkheden uitbeeldt heeft hem bij de moraal-philisters
in kwaden reuk gebracht. Dat bewijst dat zij ontoegankelijk zijn voor letterkundige
schoonheid en kunst, waar die een achterwereld, een hoger werkelijkheid dan de
zichtbare meedragen in haar zichtbare vormen.
Veel miskenning heeft Van Oudshoorn vooral ook gevonden bij zijn eigen
vakgenoten. Ziet men de topzware vracht van essayisme, die onze letterkunde heeft
te dragen, dan is het verwonderlijk, hoe weinig en hoe weinig belangrijks over deze
grote en unieke figuur is geschreven. Het zij zo. Altijd zullen er gegrepenen blijven
die de grootsheid van dit werk, zijn vernieuwende kracht, zijn onvergelijkbare plaats
in onze letteren met diepe dankbaarheid en bewondering zullen herkennen.
Gegrepenen die tot in de kern ontroerd zullen worden door de vormen die uit bijna
bovenmenselijke spanningen dit kunstenaarschap voorgoed heeft buiten zich gesteld.
En waarin het niets, het zijn, de eenzaamheid en de angst tot onvergetelijk leven
komen, lang voordat ze werden ontdekt door de modeschrijvers van den dag - en
van één dag. Daarom kan dit oeuvre, dat nu gelukkig eindelijk gedeeltelijk in herdruk
verschijnt, niet teloor
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gaan en niet worden vergeten. Er zullen altijd mensen zijn die ervoor blijven
openstaan. En zij zullen de slechtsten niet zijn.
1950
J. van Oudshoorn, Doolhof der Zinnen. Amsterdam, van Oorschot, 1950

Inleiding tot een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants
Van den roman Een Nagelaten Bekentenis, door Marcellus Emants in 1894
gepubliceerd, in 1918 herdrukt, verschijnt eerst in 1951 de derde druk. Dat dit ruim
een halve eeuw heeft moeten duren, is een bewijs, hoe ongeneigd het Nederlandse
volk is geweest, een litterair werk van grote waarde te aanvaarden, dat een op
ondoordachtheid berustend optimisme aantastte. De hele vraag echter naar de
gevoelsbegeleiding van ons leven heeft langzamerhand geheel andere grondslagen
gekregen, zodat kan worden verwacht dat in onzen tijd de weerstanden van toen niet
meer in die mate bestaan en dit boek eindelijk de bredere erkenning kan krijgen,
waarop het aanspraak heeft. Een Nagelaten Bekentenis is de geschiedenis - gelijk de
titel reeds aangeeft in den eersten persoon verhaald - van Willem Termeer, een
zenuwzwakken man die in en door zijn huwelijk steeds ongelukkiger wordt en ten
slotte in een vlaag van wanhoop, en wanneer de gelegenheid zich voordoet, geen
andere uitkomst meer ziet dan zijn vrouw te vergiftigen. De daad komt niet aan het
licht, maar hij is nu ten prooi aan een overweldigenden drang, haar aan een medemens
te bekennen, hetgeen waarschijnlijk maakt, dat zij toch haar straf zal vinden.
In deze hoofdfiguur heeft Emants een hypochonder geschilderd, het type van den
neurasthenicus, gelijk die op het eind van de vorige eeuw met romantische
belangstelling werd omkleed. In Frankrijk's poëzie van symbolisten, decadenten en
‘poètes maudits’, bij ons later b.v. door Couperus, werd hij, verheerlijkt of beklaagd,
uitgespeeld als een tegenpool van den zelfvoldanen, maatschappelijken burger en
vereerd om een Byroniaanse verachting van de gangbare moraal.
Hij werd een prototype en een tijdsbeeld. ‘Termeer's figuur’, aldus F. Boerwinkel
in zijn proefschrift De Levensbeschouwing van Marcellus Emants, Een Bijdrage tot
de Kennis van de Auto-

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

663
nome Burger der Negentiende Eeuw, ‘wordt inderdaad symbolisch voor een gehele
generatie.’ Hoezeer dit het geval was, blijkt uit een uiting van Emants zelf in een
interview (E. d'Oliveira, De Mannen van '80 aan het Woord, Een Onderzoek naar
enige Beginselen van de ‘Nieuwe-Gids’-School): ‘En nu kunt u niet wéten: hòeveel
brieven ik heb gekregen van menschen die zeggen: ik ben net zoo. Nog geen drie
maanden geleden kreeg ik een brief uit Amsterdam: u weet niet hoe dankbaar of ik
ben, dat ik dat boek heb gelezen. Ook kreeg ik een brief van een dame, die had een
neef, en die neef was ook zoo. Of ik een vereeniging wou stichten die dergelijke
dégénéré's onder haar hoede nam en door het leven leidde. Dat was natuurlijk niets
voor mij... Maar aan den anderen kant hoorde ik van een dame, die had daar haar
eigen man in herkend, en die man had zich zelf herkend en nu kwamen al die
zenuwverschijnselen weer bij 'm terug.’
Tegenover het ontgrenzende, verwijdende romantische zelfbedrog met zijn ficties
en zijn verblindend illusionnisme had zich een tegenkracht voorgedaan. Dat was de
fantastisch snelle ontwikkeling der wetenschappen, vooral van de natuurwetenschap
die heel het wereldbeeld veranderde, de moderne theologie (Strauss, Drews, Renan)
die de oude geloofswaarden ondergroef, de exacte psychologie van de Franse School
(Charcot, Janet, Richet, Binet). Dit alles werkte mede tot het ontstaan van een
geïntroverteerde zelfbewustwording, gelijk men ook in Een Nagelaten Bekentenis
aantreft. Zij is de vrucht van een meer dan tevoren op het werkelijke en de ontledende
waar neming gerichte levenshouding. Zij verfijnde en verzwakte de vitaliteit en de
bereidheid tot daden. ‘Mijn levenskracht’, zegt Willem Termeer over zijn
jongelingsjaren, ‘was groot genoeg om duizenderlei begeerten in me op te wekken;
maar scheen te zwak om één dier begeerten te bevredigen.’ De hoofdpersoon van
dezen roman is behept met de aboulie van een Oblomow. De figuur is zozeer in één
belichting gehouden, dat zij soms, tegen de bedoeling van den schrijver in, bijna
caricaturaal aandoet. Emants is genuanceerd in zijn kleurengamma, maar alle kleuren
zijn in één toon gehouden. ‘Er was’, zegt Frans Coenen over hem, ‘iets zwaars en
zelfs logs, iets vierkant onbewegelijks in dien geest; tenslotte iets gedegen Hollandsch
van onverzettelijkheid en humorloozen ernst.’ (Groot Nederland, 1923). Van een
groot gedeelte van zijn romanoeuvre kan men zeggen: ‘en dit is zwart op zwart en
zwart op zwart’ (J.H. Leopold). Er
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spreekt dan ook meer verbittering dan objectiviteit uit dit werk. De mensenhaat van
dezen realist was die van een ontgoochelden romanticus. Hetzelfde geldt voor zijn,
sterk aan Strindberg herinnerenden, specifieken vrouwenhaat (al is hij bij uitzondering
milder in zijn kijk op het volksmeisje Tonia in Inwijding). Zijn vernietigend beeld
van de vrouw culmineerde in den voortreffelijken roman Liefdeleven (1916; '35).
Dezelfde wellust, die zo ontoereikend is voor een aanvaarding van het leven, houdt
dit leven in stand:
Al wie in d'arm der wellust werd geschapen,
Valt vroeg of laat der wellust weer ten prooi!
(Lilith). Elk argeloos, vredig geluk is den mens door de sensuele drift onmogelijk
gemaakt. En door den drang naar begrip en kennis (Godenschemering).
Zij veroorzaken dat karakteristieke ‘taedium vitae’, die ‘ennui’, welke tot de
onvermijdelijke bagage van den ‘fin de siècle’-mens behoorden. Essentieel was
daarbij een overschatting van de erfelijkheids- en degeneratiebegrippen, die toen
nieuw en in de mode waren (Lombroso, Nordau, Ibsen, met welken laatste Emants
persoonlijke relaties onderhield). Met Taine's leer omtrent afkomst, opvoeding en
milieu leidden zij bij vele schrijvers maar te onzent het eerst bij Marcellus Emants,
tot een extreem fatalisme dat den modernen mens in een soort van moedeloze
wilsverlamming bevangen hield, daar hij geen ogenblik zijn gedetermineerdheid uit
het oog kon verliezen. Terecht schrijft Dr. J. de Graaf in Le Réveil Littéraire en
Hollande et le Naturalisme Français over Emants: ‘Ce qui, dans la philosophie de
Taine, l'a tout particulièrement retenu, c'est le côté essentiellement pessimiste, la
tendance à regarder l'homme comme un être fatalement abandonné à des forces qu'il
n'arrivera jamais à vaincre, qui le prédestinaient, par leur fatalité même, à une fin
essentiellement tragique.’
Van wezenlijk belang is dan echter vaak het gevoel van compensatie, voor den
onsocialen, van de burgermaatschappij vijandig vervreemden individu gelegen in
het besef, een uitzonderingsmens te zijn. Willem Termeer rijdt mede achter de
lijkkoets van zijn vrouw ter begrafenis: ‘Langzaam mee-schommelend in die plechtige
lijkstoet, dwars door het stil-uitwijkend en opkijkend straatpubliek heen, voelde ik
me eindelijk eens iemand, die meedoet, die op zijn tijd zijn deftigheidsvertooning
ten beste geeft. Maar tegelijk was 't me, of ik met het geheim
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in mijn ziel al die menschen bedroog, of mijn daad, waarmee ik straffeloos de
maatschappelijke wetten getrotst had, me boven de alledaagschheid stelde, die me
omringde. Voor één keer genoot ik de illusie me gewroken te hebben op het normale
menschdom, op mijn beurt eens te triompheren over de samenleving, die me altijd
aan banden gelegd en onthouden had wat me toekwam.’ Het is duidelijk, dat in een
dergelijk affect een romantisch element gelegen is.
Want streven naar werkelijkheid en zich afwenden of vervormen van werkelijkheid
komen in onvermengde doses niet voor; zij lopen steeds dooreen en de vraag is maar,
waarop de meeste nadruk valt. Realistisch was het anti-selectorische, het nietkiezende
standpunt, dat geen levensgebied, ook niet het ellendigste en ‘lelijkste’ zich als stof
onttrok aan de uitbeelding in kunst. Romantisch was weer een hier al gauw uit
voortvloeiende neiging van den tegen het maatschappelijke gerichten, vereenzaamden,
individualistischen (want opnieuw uit eigen ogen kijkenden) kunstenaar. De neiging
namelijk, niet langer voorkeurloos de realiteit weer te geven, maar het aanstotelijke
of het pathologische, het verpauperde of het gedegenereerde als gegeven te kiezen,
ten einde de nieuwe theorieën overduidelijk te demonstreren en tegelijk den gehaten
burger te verbazen en te kwetsen. De romantische oorsprong hiervan blijkt ook uit
een opmerking van De Graaf in het van hem aangehaald werk: ‘L'auteur naturaliste
faisait de préférence son choix dans les milieux obscures, sordides, s'attachait à
peindre de l'homme le côté vicieux, malsain, convaincu que le mal prédomine et
écrase tout ce qui est bon, noble, élevé. Une telle conception de la vie n'était pas sans
attirer Emants. Comme Balzac et l'école naturaliste après lui, il croit à la prédominance
de l'élément “diabolique” dans l'homme, qui l'emporte de beaucoup sur l'élément
“angélique”. Tout le monde, disait-il, peut facilement observer les “diables” dans la
rue, les tripots, les bastringues, les salles de justice.’
Verdediging vond het pathologische als litteraire stof ook op grond van zijn
‘algemeen menselijk’ karakter, - een dooddoener, deze fictie, vergelijkbaar met het
‘algemeen beschaafd Nederlands’ der linguisten en philologen of het ‘algemeen
belang’ van zekere economen en politici. Zo verdedigt de scherpzinnige Frans Coenen
de Pathologie in de Litteratuur (Groot Nederland, April 1919): ‘Er moet lijden zijn
met diepere beteekenis, symbolisch lijden, en het is aan den kunstenaar om het leven
zoo
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aan te zien, dat in het kleine het groote spiegelt en wij, meelevend een geval, echter
een geheele wereld om ons voelen. Dat hierbij van ziek of gezond, gewoon of
ongewoon, zedelijk of onzedelijk geen spraak meer kan zijn, omdat wie tot het wezen
der dingen gaat, boven de tijdsonderscheidingen uit is, behoeft geen verder betoog.’
Met een groeiend sociaal bewustzijn is deze van oorsprong typisch
laat-negentiende-eeuwse zucht naar decadente zelfkwelling, verlustiging in leed en
meelij, pessimistische ondergangsstemming menigmaal ten onrechte verward.
De gehele letterkunde was doortrokken van twijfelzucht en een zucht naar
complicatie en ambivalentie. Zeer raak en bondig worden ze door Willem Termeer
aldus geformuleerd: ‘Gelijk de aangenaamste gewaarwording voor mij altijd een
kern van treurigheid heeft gehad, lag in mijn pijnlijkste nog een sensueel genot’. Een
dergelijk ongeloof ten aanzien van geluk en vreugde en van de meer positieve
sentimenten ontstond zonder twijfel in vele gevallen, en zeker bij Emants, onder den
invloed van Schopenhauer's leer. Het was een reactie tegen het evolutiegeloof en de
vergenoegde en geborneerde zelfverheffing van het positivisme. Het nam geen
vooruitgang aan. Het leidde ook soms tot een soort van neo-mystiek die als vergoeding
moest dienen toen de naturalistische zinnenroes door de herontdekte zichtbare
wereldhet sensitivisme, het impressionnisme, den geest ledig en ontgoocheld en met
een kater in de kou had laten staan, alleen, verkild.
Toch heeft Marcellus Emants tot op zekere hoogte en in het voetspoor van het
Franse naturalisme aan de illusie van een objectiviteit vastgehouden. Hij maakte daar
echter geen dogma van maar zag de noodzakelijke begrenzing: ‘Er wordt zoo dikwijls
gezegd: wanneer iemand een roman schrijft, dan moet hij daarin leggen zijn gevoelens.
Ik zeg: die zullen er wel van zelf in komen. Hij moet trachten te geven het gevoel
van zijn personage en dat is het zijne niet. Ja, heelemaal objectief kun je niet zijn. Je
kan nu eenmaal niet in de huid van een ander kruipen. Maar je moet altijd trachten
je personen objectief te zien. Ik zeg trachten, omdat je je subjectiviteit niet weg kan
cijferen. Maar je moet er naar streven, als een god boven den boel te zweven. Wil je
dat niet, dan moet je komen tot die verschrikkelijke subjectieve werken die alleen
als lyrische poëzie heel mooi kunnen zijn’ (d'Oliveira a.w.). Hij documenteerde zich
dan ook naar den trant van de Fransen: ‘Gegevens verzamelen? ja, dat doe ik ook:
ik heb schriften vol. Als ik een of
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andere uitdrukking hoor die ik typisch vind, dan schrijf ik die op.’ ‘Maar ik gebruik
altijd mij bekende personen als model.’ ‘Altijd gebruik ik personen die ik ontmoet
heb, en als ik een stuk ontwerp, dan kunt u in mijn concepten de menschen vinden
onder hun werkelijken naam. Eerst later verander ik die namen. Dat is gemakkelijker
voor me.’ ‘Al mijn personen heb ik uit de werkelijkheid en daar ga ik zoo ver in, dat
ik zelfs hun taalfouten in mijn werk opneem.’ (Ibidem. Vgl. De Graaf a.w.p. 123).
Hierom en omdat hij, als bewonderaar van Zola's naturalisme, de werkelijkheid wil
weergeven is Emants als voorloper van Tachtig te beschouwen. ‘In zijn later werk’,
zegt Frans Coenen in zijn boeiende Studiën van de Tachtiger Beweging, ‘meer
bijzonder zijn romans en novellen, is de samenleving der menschen hem eenvoudig
als een object van studie.’ Om geheel met de naturalisten te kunnen worden vergeleken
was Emants echter een te ‘moralistisch’ schrijver. Uiteraard niet in dien zin, dat hij
aan de realiteit lesjes van de in zwang zijnde zedeleer demonstreerde. Maar veeleer
in de betekenis volgens het Franse spraakgebruik: dat hij de dingen des levens
beschouwelijk overspiegelde en voor deze visies in zijn werk gestalte zocht. De
eenzijdigheid van die laatsten stemde overeen met de hierboven aangewezen latere
voorkeur van de prozaïsten van Tachtig voor den schaduwkant des levens, al waren
bij Emants de oorzaken anders. Terecht ziet dan ook De Graaf (a.w.) in Emants een
voorloper van Coenen en Aletrino en van de latere auteurs De Meester en Robbers.
‘Misschien niet dadelijk in zijn jeugd, maar zeker later in zijn verschillende
verhoudingen tot de menschen, heeft Emants het leven ongenoegzaam bevonden.
Zijn melancholie schijnt niet, zooals bij de eigenlijke Tachtigers, terstond met hem
geboren en uit het naakte leven zelf gegroeid te zijn. Veeleer is het, of eerst later, op
de wijze der romantieken, door groote teleurstellingen geschokt, hem zijn vertrouwen
op het leven begaf en hij toen, bij scherper toezien, het ontoereikende, doellooze,
zinlooze van het menschenbewegen leerde verstaan. Maar toen vestigde zich de
melancholie ook voorgoed en maakte zich onaantastbaar door een theoretische
scholing, waaraan Schopenhauer allicht in zekere mate deel had. Intusschen blijkt
hieruit, hoe Emants reeds tot de Tachtiger, individualistische, strooming behoorde,
want zijn eigen tijd - en nog meer dien zijner voorgangers - was deze openlijk beleden
zwaarmoedigheid vreemd geweest, onbegrijpelijk, zoo niet onzedelijk. Eerst toen
het individu zich

Victor E. van Vriesland, Onderzoek en vertoog 2

668
vrij genoeg bevond om zich zelf te kunnen zijn, erkende het zijn staat in het leven
en klaagde of juichte, al naarmate dat leven hem drukte of ophief. Emants heeft het
verder bestendig blijven benauwen door isolement en door wat hij miskenning achtte.
En in zijn verbittering en wrok is hij tot de wrangste levensuitingen gegaan, als
waardige objecten om het hatelijk leven aan te demonstreeren. Zijn grauwe, zware,
als compacte levensonlust maakt gewis hier en daar te zeer den indruk van een
parti-pris, doch boeken als Een nagelaten Bekentenis en Inwijding zullen in onze
litteratuurhistorie leven als de eerste krachtige teekenen van den ommekeer, die zich
in de geesten voltrok en - al klinkt dit in verband met Emants wat paradoxaal - van
een nieuw verhoogd en verdiept leven’ (Coenen, t.a.p.) Deze laatste opmerking sluit
zich voor het overige aardig aan bij een opmerking van J.A. Rispens (Richtingen en
Figuren in de Nederlandsche Letterkunde na 1880): ‘Het pessimisme der naturalisten
hield een negatief protest tegen de werkelijkheid in, waarvan de keerzijde was het
medelijden met de tot de bestaans-ellende veroordeelde menschheid, dat een tot kunst
inspireerende activiteit werd en zich niet als een afzonderlijk element in hun werk
voordeed, maar tot een bestanddeel van de voorstellingswijze en den stijl zelf
vergroeide.’
Het vrije denken, met den mens als middelpunt, het streven zich van alle dogma's
los te maken, heeft inmiddels bij Emants tot zekere beperktheden en vooroordelen
geleid, gelijk die gegebruikelijk en functionneel onontbeerlijk zijn bij hen, die
pionniersarbeid verrichten. Fair en onpartijdig ware het geweest, als tegenspeler van
Willem Termeer een minder vaag, onbenullig en in phrases raisonnerend theoloog
te kiezen dan den op getrouwde dames jagenden dominee De Kantere. Dit is weer
het romantische wit-zwart element in Emants, wiens anticlericalisme van Heine
afkomstig is gelijk zijn kunsttheorieën grotendeels op Taine zijn gebaseerd.
In hoever Schopenhauer's wereldbeschouwing invloed heeft uitgeoefend op de
opvattingen van Emants is door F. Boerwinkel in zijn hierboven vaker aangehaalde
proefschrift uitvoerig aangetoond. Boerwinkel schildert Emants als iemand die na
den ondergang van zijn romantische jeugdidealen vervuld is met het ressentiment
van den onmachtige, in den zin van Scheler. Voor het falen in het verwezenlijken
van idealen wreekt men zich door het vervalste waardeoordeel dat de druiven des
levens te zuur acht. Men moet niet vergeten dat deze
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nonconformist, afkerig van gezag en conventie, die in zijn gesprek met d'Oliveira
(a.w.p. 124, 125, 126, 139) viermaal een openlijk of bedekt verwijt tot zijn ouders
richt, en Willem Termeer laat zeggen: ‘Met wat verstandige dwang hadden mijn
ouders aan mijn ongelukkig bestaan een betere plooi kunnen geven’, klaarblijkelijk
van kind af en van huis uit een oversterke behoefte heeft gehad aan liefderijke binding
aan een ander. Een binding zo volstrekt, zo veeleisend, waar zo veel van verwacht
werd, dat de noodzakelijke desillusies wel spoedig op ontmoediging, wrok en
levensnegatie moesten uitlopen.
Tegenover het verwijt, bij voorkeur het lelijke uit te beelden, antwoordt Emants
in het Woord Vooraf tot het in 1879, als zijn debuut, verschenen Een Drietal Novellen,
even raak als hooghartig: ‘Het Avontuur steunt op een schets naar de natuur, en van
het platte en gemeene heb ik slechts zooveel overgehouden, als mij onontbeerlijk
scheen voor de karakteristiek van personen en toestanden. De verantwoordelijkheid
voor de platheid of verhevenheid dier typen of toestanden komt misschien op het
publiek, waarin die tijdgeest belichaamd is, niet op hem die het zijn spiegel
voorhoudt.’
Het enkele feit, de sexuele liefde in een bellettristisch werk te durven betrekken,
‘procédé qui ne manquait pas d'alarmer l'opinion publique’ zegt De Graaf t.a.p.,
stempelde Emants voor ons landje tot een vernieuwer op litterair gebied, nog afgezien
van de belangrijker vernieuwende elementen die hij meebracht. Hij is dan ook door
zijn tijdgenoten niet gewaardeerd, een miskenning die hij zich zeer heeft aangetrokken.
Op zijn beurt stond Emants afwijzend tegenover enkele aspecten van het beste
geestesleven van zijn tijd. Zijn rationalistisch streven naar heldere begrenzing, deed
hem het toen opbloeiend impressionnisme in schilderkunst en letteren afwijzen
(Degas, Monet, Pissarro, Renoir; Nieuwe Gids-woordkunst). Zijn schrijfwijze was
minder extensief dan die van de latere Nederlandse naturalisten: ‘Querido heeft eens
geschreven: je hoeft alles niet gezien te hebben, je hoeft alles niet te weten. Als je
zoo'n klein beetje gezien hebt, dan maak je er zóó een boek van. Neen, zeg ik, je
moet zóóóó veel gezien hebben, en dan maak je er een heel klein boekje van’ (bij
d'Oliveira, a.w.). Maar zijn woordkeuze is dan ook somtijds conventioneel. Daar
staat tegenover dat zij nooit hindert door een teveel of een te grote exuberantie. Tegen
het beschrijven en schilderen in woorden, dat onder de Tachtigers tot zulke uitwassen
kwam, richtte
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Marcellus Emants zich op grond van de bekende voorschriften in Lessing's Laokoon
(d'Oliveira a.w.). Dit streven naar zelfbeperking verklaart Boerwinkel (a.w.) door
het feit, dat wij in Marcellus Emants den exponent van den negentiende-eeuwsen
burger hebben te zien. Maar, zegt hij t.a.p., hij ‘blijkt tenslotte dank zij z'n harde,
compromisloze eerlijkheid en konsekwentie, de ontdekker, de onthuller te zijn van
de weg die de Autonome burger (meestal in veel gematigder tempo) bewandelt; en
zo is hij, deels ondanks zichzelve, de felste opponent van die burger geworden.’
‘Want’, zegt hij elders, ‘dit is zeker: behalve door de schoonheid van vele zijner
werken steekt Emants boven allen uit door de onverbiddelijke eerlijkheid waarmee
hij (...) alle zelfbedrog afwees. Zijn werk bereikt soms de ontstellende diepte der
laatste waarheden (...)’ en in het Geschenk 1933 schrijft G.H. 's Gravesande over
Een Nagelaten Bekentenis: ‘Dat boek is een monument. Het is onverbiddelijk en zoo
scherp en zeker van waarneming, dat het onbegrijpelijk is, dat het pas in 1918 een
tweeden druk kon beleven.’
In Marcellus Emants hebben wij vooral te zien een eersten groten tegenstrever
van de gemoedsgewoonten van den Nederlandsen burger uit dien tijd. Maar van zijn
boek erkennen wij niet alleen de historische belangrijkheid: bovenal toch ook zijn
nog steeds werkzame letterkundige kracht en waarde, waardoor een op ontkenning
gebouwd gevoelsleven groot en boeiend en imposant tot gestalte komt, gelijk later
in het verwante, eveneens baanbrekende oeuvre van J. van Oudshoorn ook het geval
zou zijn, waarin het zich zou verwijden tot de grenzen, waar de ratio reikt tot in de
gebieden der mystiek, maar met autonome middelen.
1951
Marcellus Emants, Een nagelaten Bekentenis. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1951
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Bij den zestigsten verjaardag van Richard Minne
Richard Minne heb ik slechts eens, en met verbazend veel plezier, ontmoet, enkele
jaren gelegen in Gent. In zijn werk had ik hem al 'n dertig jaar eerder ontmoet. De
man was in zulk een mate precies als zijn werk dat men zou kunnen zeggen: hij wàs
dat werk. Of dat werk was hèm.
De tijd gaat voort, ik kan me zijn gezicht niet eens meer zo goed voorstellen, ik
heb dan ook een slecht geheugen voor gezichten. Maar ik weet nog duidelijk wie
achter dat gezicht zat, en dit zó duidelijk dat het voor mij buiten twijfel staat, dat
Minne niet iemand is om bij plechtige plechtigheden gelijk een zestigste verjaardag
te worden toegesproken. Ik weet mijn woordje best te doen, maar als ik hem bij deze
gelegenheid mondeling zou moeten toespreken, zou ik gaan stotteren: want hij is er
de man niet naar. Schrijf ik nu een gelegenheidsartikel, dan heb ik het gevoel dat ik
misbruik maak van zijn afwezigheid.
Het is trouwens, afgezien van die gelegenheid, de zestigste gelegenheid, ook verder
niet gepast, te schrijven over Richard Minne, den man die geschreven heeft:
‘Mijn verzen kan ik onmogelijk nog herlezen. Beschaamd word ik. (Andermans
verzen lees ik overigens ook niet).’
En die ook geschreven heeft:
O, ze spreken van mij!
Wat mogen ze toch zeggen?
Zal ik reukwerk nemen
en mijn haar in krullekes leggen?

Ook aldus echter zou Minne zich niet onherkenbaar kunnen maken. Wie zijn stem
niet kan verstaan, moet verdoofd zijn door levenslang te hebben geluisterd naar de
luidsprekers der academische en officiële dichtkunst. Hij is het levend tegendeel van
het sprookje van de wolf, want doordat hij nooit overdrijft, vertrouwt men vanzelf
alles wat hij zegt. Richard Minne heeft in hoge mate de gave van wat de Engelsman
noemt understatement.
Ho! Halt! Daar begin ik tòch aan een speech! Dat is mijn beroepsverminking, als
het ware. De zijne is die van een naaktloper die niet weet dat hij niets aan heeft omdat
hij het niet opzettelijk is, een, om met zijn vriend Herreman te spreken,
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...op wien de vogels morsen.
De verzen en het proza van Richard Minne zijn geschreven zonder een blik naar
den lezer. Hij is, en het kan hem niet schelen, zwaar, stroef, korzelig en hij is luchtig,
sierlijk, kleurig, beminnelijk, uiterst speels. In beide gevallen is hij precies wat hij
zijn moet, volkomen zichzelf, echt en persoonlijk. Hij is dromerig en naïef, sarcastisch
en doodernstig, hij schrijft maar zoals het komt met altijd woorden die kleiner zijn
dan de grootte van zijn aandoeningen en daardoor geladen met een spanning uit het
leven, zonder welke alle litteratuur namaak blijft.
Waarom schrijft hij niet in Blurb of Braak? Ik ben bijna even oud als hij maar hij
is mij van huis uit ongeveer dertig jaar vóór als wat hier in de café's rondom het
Leidse plein avant-gardistisch en experimenteel schrijver heet. Twee hele mooie
woorden waar hij, om een term van hemzelf te gebruiken, pipi op doet. Neen, hij
behoort bij niets en niemand, maar hoeveel armer zou het koor van de Nederlandse
letterkunde zijn, als niet de zo eigen toon van Richard Minne daarin klonk.
Een wijs mens? Ook deze woorden zijn voor hem al te groot. Hij is iemand van
wie men houdt of niet houdt en daarmee uit. Ik kan dan ook beter verder het zwijgen
er toe doen, in de hoop, dat wij nog weer eens samen een glas zullen drinken. Roken
doe ik niet meer.
1951

Aspecten van taalgebruik
Onwijze zegwijze
De volkshumor vindt soms spreekwoorden, gezegdes en zinswendingen, waarvan
de oorsprong meestal anonym en in het duister blijft, hoewel men moet aannemen,
dat zij aan de door gunstige omstandigheden grote verbreiding van een individuele
uiting hun ontstaan danken.
Sommige van deze zegswijzen worden een blijvend deel van onzen taalschat. Voor
het onderzoek daarnaar heeft Stoett in zijn bekende boek baanbrekend werk verricht.
Andere zijn aan mode onderhevig. Wij zijn min of meer getuige van hun ontstaan
in onzen eigen tijd, van hun opkomst en bloei, en zien ze na verloop van jaren allengs
in onbruik geraken en in vergetelheid verdwijnen.
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Beide categorieën kunnen als het ware een condensatie vertonen van oude,
ingeschapen en intuïtieve, in het volk levende wijsheid, berustend op een traditionele
ervaring van vele generaties.
Tot de laatstbedoelde soort van zinspreuken, die, waarvan wij de opkomst in onzen
eigen tijd hebben beleefd, behoort er één, welke, hoezeer ook uitdrukking van een
ontegenzeggelijken en pregnanten humor, mij altijd is voorgekomen als een van de
alledaagse ‘levenswaarheden’, die door hun platvloerse banaliteit een geringen dunk
geven van de aspiraties van het menselijk gemoedsleven.
De uitdrukking luidt:
Er is geen beter leven, dan een goed leven.
Vermoedelijk dankt deze uiting haar levensduur aan het contrast van de nuchterheid
van den kijk met het paradoxale van de formulering, die zich gemakkelijk in het
geheugen prent. Maar is het te zwaar op de hand, wanneer men een geestelijke
verruwing er in voelt door het grove epicurisme of liever hedonisme, waaruit ze is
ontsproten?
Men ziet de roodverhitte koppen, men hoort het bulderend gelach in de bierkroeg,
waarin voor de zoveelste maal deze ‘mop’ wordt gedebiteerd. Deze zegwijze, hoe
geestig ook in haar bondigen vorm, geeft de levenswijsheid van den onwijze. Zij
ontkent bot en bovenal cynisch elke mogelijkheid tot een beter leven dan de vulgair
genotzuchtige lol, die zonder twijfel in den gevoelstoon van de uiting bedoeld wordt
met den term ‘een goed leven’. Een goed leven, dat is, in dit verband, eten en drinken
en het er van nemen. Goed, de Prediker en Horatius en Ronsard en vele andere grote
dichters hebben ons dit reeds op onovertrefbaar schone wijze aangeprezen:
‘Geniet het leven met de vrouw, die gij lief hebt, al de dagen Uws ijdelen levens,
welke God U gegeven heeft onder de zon, al Uwe ijdele dagen; want dit is Uw deel
in dit leven...’ (Prediker).
...carpe diem, quam minime credula postero
(Horatius).
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain:
Ceuillez des aujourdhuy les roses de la vie.
(Ronsard).
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Mijn bezwaar gaat er niet tegen, dat ook onze volkswijsheid zich bij de hierboven
bedoelde sceptische dichterlijke wijsheid aansluit en het goede leven looft. Maar
mijn bezwaar, ik zou bijna zeggen mijn gemoedsbezwaar, gaat ertegen, dat zij beweert,
dat naast of boven dit goede leven ‘geen beter leven’ bestaat. Ik bedoel dit niet
eschatologisch. Maar, om met de ‘Drie Stuivers Opera’ te spreken, het leven is nog
iets anders dan alleen maar uitgebraden vet. Dit hele betoog is er alleen op gericht,
om te doen zien, dat de door chauvinisten, ethnologen, folkloristen en bakers zo
geprezen diepzinnige, geheiligde, onovertrefbare en onfeilbare populaire wijsheid
van sententiën, zelfs bij een bewonderenswaardig humoristische vormgeving er wel
eens plomp en lelijk ‘naast’ kan trappen. Neen, er is een beter leven dan een goed
leven.

Zinrijke onzin
Het is overbekend, dat bepaalde menselijke betrekkingen een overeenkomstig bepaald
taalgebruik meebrengen en dat bv. de relaties tussen ouders en kinderen, de relaties
tussen verliefden en kortom alle taalverkeer van teer vertrouwelijken, bij voorkeur
toehoorders en andere aanwezigen uitsluitenden aard veelal aanleiding geven tot een
soort van cryptischen woordenschat, van geheimtaal, die er op gericht is, het intieme
karakter van den omgang aan zichzelf en den partner bewust te doen blijven.
Tatata zegt de ernstige, baardige vader (minister, hoogleraar of burgemeester) tot
zijn stamhouder, een zuigeling van zes maanden, die nog niet eens kan tegenspreken.
Maar iets van deze infantilisering komt ook terug, veelal in een regressie tot de
brabbeltaal der eerste kinderjaren, in de woordjes, die gelieven elkander toefluisteren,
urenlang hand in hand, - een zoelen zomeravond op een bankje in het Vondelpark.
Een wereld van tederheid komt dan tot uiting in onnozele en ogenschijnlijk zinloze
(maar eigenlijk uitzinnige) onsamenhangende woordjes van eigen makelij, welke
ruimschoots voldoende communicatiemiddel zijn voor de niet te vertolken, eerste
opbottende sentimenten, die overigens na twintig jaar huwelijk soms nog steeds
voorhanden blijken te zijn, ook nog enigszins in het vocabularium. Maar welk een
golf van schaamte en verlegenheid zou het liefdespaar overstelpen, als het merkte,
dat plotseling een profaan oor had meegeluisterd; welk een woede zou de jonge
moeder doen opspringen als zij merkte, dat een koele en spot-
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lustige vreemde ongemerkt getuige was geweest van de liefderijke maar voor hem
volkomen niets betekenende woordjes, die zij in de vurige overgave van haar
hartstochtelijk moederwezen over het hoofd van haar kindje had uitgestort.
De functie van de taal in dergelijke betrekkingen, amoureuze of ouderlijke, is het
uitsluiten van de wereld, het tot-stand-brengen eerst, dan zich bewust worden en ten
slotte uiten van nauwe gevoelsbindingen, van een diepe verbondenheid, door haar
uniek karakter ontoegankelijk voor anderen; van afgesloten grenzen, ditmaal geen
ethnologische of staatkundige, maar psychologische of ten hoogste sociale.
Het volk schept de taal, maar soms doen individuen dat, geheel voor eigen gebruik,
en dat is wanneer de algemene conventionele taal ontoereikend is, de overmaat van
gevoelens uit te drukken op een manier, speciaal en vooral uitsluitend bedoeld voor
den hoorder, die dan alleen de hele buitenwereld vertegenwoordigt. Aan een
bijzonderen band geeft dan de bijzonderheid van de taal uiting. Zij is enig,
onherhaalbaar en voor anderen dan deze twee, soms zelfs voor andere dan dit
ogenblik, onbruikbaar en onbegrijpelijk. Hier komt het onuitsprekelijke tot stand, en
hier wordt ‘in tongen gesproken’ en een nieuwe band gelegd door het verbreken van
de banden der geijkte taal. Door in elk opzicht onherhaalbare woorden komt een
voor anderen onherhaalbare verstandhouding tot leven, in dit uiterste van persoonlijke
schakering nooit geheel na te voelen, en daardoor beschermd voor onbescheiden
blikken. De taal springt terug naar den eersten kindertijd, naar den tijd van hen, die,
zoals de dichter zegt, ‘jong zijn en zichzelf niet weten’.
Taal scheppen is gemeenschap scheppen. De dichter en de dichterlijke mens helpen
de taal scheppen. De moraal van het geval is: dat de letterkundige kunstenaar zich
bewust moet zijn van zijn verantwoording in de samenleving, want zijn woorden
hebben een verreikende, verrijkende strekking. Dat is de zin van den zinrijken onzin,
welke de taal is van ouders en kinderen, van de minnenden en, in zekeren zin, ook
van de dichters, vooral van die welke, verkeerdelijk, experimentelen worden geheten.
1954
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Johan de Meester
Toen ik den avond van Zaterdag 16 Mei 1931 de tijding vernam van den plotselingen
dood van Johan de Meester, kwam er een wereld van herinneringen in mij op. Ik was
toen nog maar vier en een halve maand zijn opvolger als redacteur Letteren en Kunst
van de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nadat Frits Hopman en U. Huber Noodt deze
functie sedert zijn aftreden in 1927 hadden vervuld. Onze eerste ontmoeting had een
vijftien jaar eerder plaats gevonden, toen ik als drie en twintigjarige zijn gast was.
Hij was een man die reeds dadelijk iemands sympathie of zijn verzet opwekte: men
bleef tegenover hem niet zo gemakkelijk onverschillig Hij had iets van die levendige,
opgewekte neerslachtigheid die echte pessimisten soms kunnen hebben. Hij was een
onvermoeid, geestig en sierlijk causeur op de wijze der Fransen, een tikje cynisch
en malicieus, een tikje gevoelig en ontgoocheld, maar steeds boeiend. Hoewel tussen
ons de toch niet geringe afstand van een gehele generatie lag, leek het geen ogenblik
of er een kloof moest worden overbrugd. Zijn natuurlijkheid werd alleen begrensd
door die duidelijke spanning, die als vaste begeleidster op den duur zichtbaar wordt
bij hen die zich hebben aangepast aan een staat van voortdurende overwerktheid. Er
was geen zweem van vertoon in de kameraadschappelijke openheid, waarmee hij als
ongemerkt het advies, dat ik was komen zoeken, invlocht tussen de talloze anecdotes,
mededelingen en beschouwingen die hij met een, voor een zo op deftigheid gesteld
man, verbijsterende kernachtigheid van uitdrukking over mij uitstortte. Hij was veruit
de jongste van ons beiden.
En bij onze laatste ontmoeting, kort voor zijn dood, had de ruim zeventigjarige in
het radde tempo en hetzelfde woordgebruik die hem nog onverminderd kenmerkten
allerlei kwinkslagen, scherts en avontuur opgehaald uit zijn Parijsen tijd. Zijn
vurigheid, hetzij woede of geestdrift, was even groot gebleven en het was duidelijk,
met hoeveel ijver hij zich, dank zij zijn onuitputtelijk vermogen tot meeleven, op de
hoogte had gehouden van alles wat zijn vak raakte.
Het is in overeenstemming met zijn aanleg, dat Johan de Meester dagbladschrijver
is geworden en als zodanig groten en persoonlijken invloed en gezag heeft
uitgeoefend. Zijn nerveus, expansief temperament zocht ontlading in den druk van
een tyranniek veeleisend, slopend beroep: dat van de toenma-
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lige kunstjournalistiek aan de, en zeker op dit gebied, toenmalig belangrijkste krant
in ons land. Een hard bestaan, dat hij acht en twintig, ik zeven jaar heb uitgehouden.
Zijn publicistisch werk berustte niet op theoretische inzichten of denkarbeid, maar
werd gedragen door zijn sentiment. Dit was zo ontvankelijk, dat van zijn altijd voor
de actuele binnen- en buitenlandse stromingen openstaande aandacht en waardering
een stimulerende werking is uitgegaan. Alleen zijn persoonlijke voorkeur was de
maatstaf voor zijn critischen arbeid. Daardoor bleef hij bewaard voor verstarring en
stond hij steeds fris en onbevangen tegenover het nieuwe. Spontaan afgaande op zijn
ingevingen van het ogenblik en op een directe en impulsieve manier reagerend, was
hij zowel in afwijzing als waardering wel eens onbillijk maar nooit oneerlijk en steeds
edelmoedig. Hij zette zijn gehelen persoon in, om met vurige strijdbaarheid zijn
overtuigingen te verdedigen, ook en vooral wanneer die tegen de algemeen geldende
ingingen. Veel heeft hij gedaan voor de erkenning in ons land van Zola, van Vincent
en van anderen. Veel ook voor de jongere, opkomende letterkundigen in dien tijd,
die hem, voor zijn daadkrachtigen steun in hun debuutjaren, omstreeks 1910 hebben
gehuldigd.
Terloops zij op de merkwaardige tegenstelling gewezen, dat deze polemisch en
agressief aangelegde criticus, die de vooruitstrevendste kunstuitingen van zijn tijd
tegen bekrompen, duffe achterlijkheid en Hollandse provinciale kleinburgerlijkheid
verdedigde, toch persoonlijk een juiste schatting behield van de eisen, gesteld door
de maatschappij. Aanvankelijk een bohémien, werd hij al spoedig iemand die zijn
geestelijke vrijmoedigheid kocht door het vervullen van de sociale plichten en
beperkingen hem door zijn afkomst, loopbaan en positie opgelegd. Deze vrijbuiter,
dit enfant terrible dat zo graag in ongezouten en gekruide taal de voor de goêgemeente
choquantste meningen verkondigde, compenseerde deze vrijheid door zich als
maatschappelijk mens een zeker comformisme te veroorloven. Johan de Meester
hield, met een grondige kennis van het publiek, het bereikbare in het oog en bereikte
dat dan ook. Hij erkende de waarde van de macht en vastheid, die een positieve
houding tegenover de door de samenleving gestelde eisen kan verwerven. Maar zijn
eerzucht werd geen baatzucht. Vanuit de plaats die hij zich veroverde, kon hij beter
vechten voor de kunst. Een sociaal man was hij ook in dezen zin, dat behalve het
gezinsleven, waarin hij geheel opging, ook de vele vriendschap, door
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zijn ongekunstelde en hevige oprechtheid in den ruimen kring van zijn kunst- en
vakgenoten opgewekt, voor hem tot de grootste en onontbeerlijkste gaven des levens
heeft behoord.
Het is niet zonder bedoeling dat ik in dit woord ter inleiding bij een keuze uit het
letterkundige werk van Johan de Meester ook een ogenblik heb stilgestaan bij diens
journalistieken arbeid. Deze beide waren moeilijk van elkaar te scheiden; zij waren
verwant en hadden alle twee hun grond in zijn menselijk sentiment. De Meester's
dagelijks krantenwerk heeft voorgoed vorm gegeven aan zijn litterairen stijl. Ook
deze is hortend, eruptief, afgebroken en berust op een zinconstructie, verwant aan
een steeds bewogen spreektoon. Ook in den romanschrijver en verteller herkent men
den met krachtige leefdrift en hartstochtelijke emotie, in snelle, raak schetsende
toetsen werkenden portrettist van menselijke gestalten. Hij schrijft ook hier in den
tijdnood, aan iederen journalist bekend, van een jachtige haast, bijna als een
impromptu. Onverzorgd misschien, als men het zo zou willen noemen, maar niet
eigenlijk oppervlakkig. Zijn verhaaltrant is kort, afgeknot, verkort, afgekort, zo niet
afgebeten. Niet uitweidend maar - een vergelijking met de post-impressionnistische
en luministische schilders uit zijn tijd dringt zich vanzelf op - pointillerend. Dus, zo
ge wilt, puntig, maar van een puntigheid waarbij eerst na de laatste punt uit de som
der vele kleine puntjes de ‘pointe’ zichtbaar wordt.
In dien tijd, toen voor schrijver en lezer het schrijven nog iets centraals betekende,
schreef De Meester uit alle kracht, uit alle macht, in één adem en ademloos, met alles
wat hij had, onberekend en onberekenbaar, altijd herkenbaar aan toon en klemtoon
en stem, aan fel, abrupt en hevig gebaar, en als het ware gesticulerend.
De Meester was, hierin de voornaamste kunststromingen van zijn tijd
weerspiegelend, een pessimist. Maar zijn pessimisme was zo vitaal dat het hem niet
deed kwijnen maar dat het, integendeel, om zo te zeggen het leven een opgewonden
standje gaf.
Deze schrijver leed en leefde met zijn figuren. Zijn novellen en zijn romans zijn
doortrokken van die ontroerbaarheid uit sociale deernis en mensenliefde, die na het
aanvankelijke naturalisme mede den grondslag tot een neoromantiek voorbereidde.
Het naturalisme had zichzelf als plicht voorgeschreven, ongeacht de conventie ook
de schaduwzijden van het leven waar te nemen en uit te beelden. Maar in afwijking
van dit voor-
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schrift van onbewogen observerende, koude objectiviteit, in haar excessen leidende
tot pathologische persoonlijkheidssplitsing (depersonalisatie), hadden de lateren,
waaronder De Meester, die schaduwzijden, bij wijze van spreken, toch niet met droge
ogen kunnen aanzien. Zij waren bij zoveel mensenleed in tranen uitgebarsten. Een
gedeelte van Arnold Aletrino's werk is, naar men zegt, letterlijk schreiend geschreven.
En van een deel van dat van Johan de Meester zou men, maar dan in overdrachtelijken
zin, hetzelfde kunnen zeggen.
Dit alles heeft hem tot een geheel enige figuur in zijn tijd gemaakt. Met zoveel
leven is het werk van Johan de Meester geladen dat het in deze halve eeuw levend
is gebleven. Hij heeft gewerkt zolang het dag was, met ongemene kracht van drift
en overtuiging, en daarbij zichzelf niet gezocht dan om te vervullen, wat zijn bewogen
innerlijk hem voorschreef.
Een mèns.
1954
Johan de Meester, Allerlei Mensen. Samengesteld door Johan de Meester jr. en
ingeleid door Victor E. van Vriesland. Amsterdam, N.V. Em. Querido's Uitgeversmij.,
1954

Het experiment van Gerrit Achterberg en dat van de jongeren
Het formidabel en ongeëvenaard experiment, dat Gerrit Achterberg in de Nederlandse
taal heeft ondernomen, is eigenlijk niet zozeer een litterair dan wel een psychisch
experiment. Toeval bestaat misschien niet, maar tot op zekere hoogte is het toevallig
dat het zich in de poëzie afspeelt en niet, bijvoorbeeld, in de muziek, de wiskunde,
de abstracte schilderkunst, de chemie, het schaken of de philosophie. Het
experimentele is het wezenlijke eraan; een denkvermogen en uitdrukkingsvermogen,
een formuleerkunde en taalbegaafdheid van ongemeen gehalte maken, dat de poëzie
er de expressie van werd. Een dichterlijke bereiktheid die, gedragen door een groot
kunstenaarschap, niettemin duidelijk niet de poëzie maar het psychisch experiment
tot uitgangspunt en beweegkracht had.
Afgezien van den aard en den inhoud van deze proefneming, waarover deze korte
opmerkingen niet gaan, is hiermede reeds aangegeven het essentiële onderscheid
tussen Achterberg's oeuvre en het soort van werk dat tegenwoordig de experimentele
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poëzie heet. En niet alleen hierom noemde ik Achterberg's experiment ongeëvenaard;
toch ook om deze unieke bijzonderheid dat het niet, van den hak op den tak springend,
uit experimenteerlust telkens iets anders zoekt op dezelfde wijze, maar doordat het
nu bijna een kwarteeuw lang, met een felle, verbeten en onverzettelijke
hardnekkigheid, op steeds andere wijze hetzelfde zoekt. En vindt, - hoewel het in
den menselijken staat van begrensdheid ligt, dat dit vinden nooit volledig is.
Het is jammer dat mij van Achterberg, die misschien de meest vertaalde onder
onze levende dichters is, geen vertalingen bekend zijn die ik zonder voorbehoud kan
waarderen. Want nu het komende P.E.N.-Congres in het letterkundige gedeelte van
zijn zittingen het thema ‘het experiment in de uitdrukkingswijze der hedendaagse
letterkunde’ ter discussie zal stellen, zou het belangwekkend zijn geweest, deze
gelegenheid aan te grijpen om op grote schaal tot een onderzoek van, een
gedachtenwisseling over de proefnemingen van Gerrit Achterberg te komen.
Achterberg is een denker en een dichter, hij is het ene in en door het andere. Beide
werkzaamheden immers hebben gemeen, dat een zo nauwkeurig mogelijke, signifisch
onvervangbare formulering in het taalinstrument den vorm en den inhoud tegelijk
uitmaakt, een zichtbaar geworden innerlijk proces. Ook hierin verschilt Achterberg
van de zogeheten experimentelen. Deze laatsten hebben een typisch associatief
stromend, een uitroepend en benaderend omgaan met de taal. Voor den ouderen
dichter evenwel, dien men daardoor stellig niet tot hun voorloper kan rekenen, is het
proefnemen op een statische en definitieve naamgeving gericht, van kentheoretisch
karakter, vooral niet in de eerste plaats suggestief maar bovenal bezwerend en
magisch-sacramentaal bedoeld.
Deze opvatting omtrent Achterberg's gedichten is alleen schijnbaar tegenstrijdig
met de in den aanvang geuite mening, dat de experimenten van dezen dichter (eigenlijk
één enkel, duizendvoudig gevarieerd herhaald, zelfde experiment), niet essentieel
poëtisch zijn maar ook een anderen vorm van uiting hadden kunnen aannemen. Want
ook bv. in muziek, in wiskunde, wijsbegeerte en andere menselijke verwervingen
kan diezelfde formulering van een psychisch en gedeeltelijk bewust-intellectueel
streven (naar het inbannen van transcendentale elementen) met overweldigende
nauwgezetheid en verantwoordelijkheid in de vormgeving worden beleefd, tot stand
gebracht en uitgedrukt.
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Ik gebruikte de uitdrukking bewust-intellectueel. Men versta mij niet verkeerd. Deze
qualiteit kan, als er niets bijkomt, de dood van elke creativiteit in de kunst zijn. Bij
Achterberg is zij juist mede-bevruchtend. En dit intellectuele element onderscheidt
hem eveneens van de overwegend op onbewust associëren gerichte jongere dichters
van thans. Voor het overige - nogmaals - is hij niet hun voorloper; want hij begon
zijn ontwikkeling een phase verder dan zij en niet een phase eerder.
1954

Tielrooy's stijlopvatting
Het zal in het eerste decennium van deze eeuw zijn geweest dat een toen
gezaghebbend kunstcriticus, Albert Plasschaert, als een diepzinnige ontdekking, en
bij wij ze van aphorisme afzonderlijk, den volzin liet drukken: ‘de inhoud is van
belang’. Een dergelijke uiting, of ze nu op de schilderkunst of op de letterkunde
sloeg, klonk in die dagen paradoxaal, zozeer was een ieder in ons land toen
doordrongen van het dogma der Tachtigers, dat vorm en inhoud één zijn. Mij lijkt
ook nu nog die opvatting, mits goed begrepen, in ruime mate juist. Maar na den
Nieuwe-Gidstijd werd zij al te vaak als een uitvlucht aangegrepen om onmacht van
uitdrukking en gevoel goed te praten.
Vorm en inhoud zijn aspecten van denzelfden geest en hetzelfde gemoed; daarom
is hun onderscheiding slechts fictief en als werkhypothese bruikbaar, want ook geest
en gemoed zijn onafscheidelijk. De z.g. inhoud is niet zonder de uitdrukking daarvan
denkbaar, of die uitdrukking nu een lichamelijke reflex, een gebaar of een
gecompliceerd kunstwerk is dat langzaam en zorgvuldig is bewerkt. De verwarring
is ontstaan, doordat denken niet zonder taal mogelijk is maar taal omgekeerd, zoal
niet zonder de associatie met de overeenkomstig aan elk woord traditionneel en
conventionneel vastgestelde voorstellingen en begrippen, zich toch, volgens het
bekende dichterwoord, kan loszingen van de betekenissen.
Bewonderaar van de Franse 18de eeuw, heldere en ordelijke geest die tegenover
den chaos van het instinctieve driftleven den vasten grond van de logisch
verantwoorde ratio onder de voeten verlangde te hebben, was Johannes Tielrooy als
litteratuurhistoricus en -beoordelaar iemand, voor wie de juiste en zuivere uitdrukking
maatstaf was voor het in redelijkheid juist en zui-
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ver denken en voelen. In de letterkunde heeft dit zijn voorkeur bepaald, als criticus
heeft het hem gericht. Wie zijn critisch werk overziet moet erkennen, dat lang voordat
de richting van de rondom het tijdschrift Forum gegroepeerde schrijvers vóór alles
den persoon en de persoonlijkheid van den auteur in en achter zijn werk eenzijdig
als uitsluitenden toets van dit laatste gingen beschouwen, - een streven, met schitterend
talent maar binnen de grenzen van deszelfs houdbaarheid door Menno ter Braak
theoretisch verdedigd -, Johannes Tielrooy op gematigder wijze en beheerst door
zijn onfeilbaar gevoel voor latijnse klaarheid, door een soortgelijke zienswijze werd
geleid.
Zijn verzet tegen de romantisch irrationele vormen van letterkundige uitdrukking
is het verzet van een geest geweest, waarvoor maat en evenmaat, helderheid en
afgewogenheid, redelijkheid en evenredigheid bestanddelen waren van de schoonheid
zelf, - een apollinische schoonheid, - welke zonder rede en geest ondenkbaar waren.
Dat in dezen geestesstaat een afweer tegen en een vergoeding voor eigen ongekende
duisterheden, gemoedsschommelingen en excessieve mogelijkheden tot grenzenloze,
ongebreidelde gemoedsberoering aanwezig waren, lijkt mij duidelijk en zal ook
Johannes Tielrooy zelf niet zijn ontgaan. Met des te meer waardering kan men hier
een essayist bewonderen wiens aesthetische criteria doortrokken waren van een op
innerlijke worsteling bevochten drang tot harmonie en klassiek evenwicht en wiens
stijlgevoel eerst bevredigd was wanneer ook de volheid van den menselijken zin
voor de zuivere, eenvoudige, waarachtige, bovenal tot de volledige en dus redelijk
en logisch oordelende persoonlijkheid behorende individualiteit werd bevredigd. Dit
oude humanistische criterium, waarbij het menselijke aller dingen maatstaf is, kwam
tegemoet aan de behoeften van den litteratuurhistoricus, die hierin een overzichtelijke
en verantwoorde methode vond om orde te scheppen in de overstelpende
veelvoudigheid van de ontwikkeling ener litteratuur door alle tijden. En welke
nationale traditie leende zich beter tot het toepassen van een dergelijk stelsel dan die,
welke zo zichtbaar en indrukwekkend in de Franse letteren tot uiting komt.
Maar niet alleen de liefde voor Frankrijk krijgt haar achtergrond tegen deze behoefte
aan duidelijke contouren en overzichtelijkheid. Ook het daarmee samenhangend
humanistisch besef, de antropocentrische gerichtheid op een moraliserende
beschouwingswijze is een uitvloeisel van dit hangen aan logi-
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sche noodzaak en goedgeordende redelijkheid, welke steeds beschouwd zijn als te
behoren tot de tegelijk realistische en typerende, veralgemenende en een gemiddeld
statisch evenwicht zoekende wezenstrekken van de klassieke letterkunde.
Deze moralistische inslag van Tielrooy's stijlgevoel in den ruimsten zin maakt
enerzijds, dat hij zich eenzijdig verdiept in den levensbeschouwelijken kant van
iemand als Maeterlinck, wiens betekenis voor dien tijd toch voornamelijk op het
gebied van de vernieuwing van een dramatisch litterairen uitdrukkingsvorm lag.
Anderzijds gaf het hem in 1940 kort voor de bezetting de niets ontziende radiorede
in tegen het land, dat bij het onze zou inbreken en waarover reeds in 1916 R.N.
Roland Holst had opgemerkt: ‘Het machtig en snel zich ontwikkelend Duitschland
heeft door sterke economische organisatie een soort monumentaliteit uit den grond
gestampt. Het wezen echter van deze monumentaliteit, zoo al bijwijle imponeerend,
is volkomen leeg van geest, van dien geest althans die met zakelijke energie niets te
maken heeft’. Het een en het ander wordt toegelicht en toegepast waar Tielrooy,
schrijvend (blz. 321) over Staat und Wirtschaft Frankreichs van prof. A. Bergsträsser
(laatstelijk West-Duits gedelegeerde op het Internationale P.E.N.-Congres van 1954)
opmerkt: ‘Zijn boek is niet met een goed humeur geschreven, maar het heeft de
verdienste, wat de feiten betreft, zover ik kan nagaan, in hoofdzaak betrouwbaar te
zijn. Goed humeur kan men misschien niet eisen van een Duitser die met begrijpelijke
afgunst een land beschouwt, dat volkomen één en zichzelf is, dat zichzelf helpt, dat
betrekkelijk en met reden over zichzelf voldaan is, dat maat weet te houden in alles,
tot in zijn economische voorzieningen en werkwijzen toe, en van die wijsheid het
voordeel geniet, een land dat het vele goede uit zijn verleden vastberaden wenst te
behouden en niet dan voorzichtig stappen vooruit doet. Welk een tegenstelling met
het eigen rampzalig vaderland van die Duitser!’
De ganse aesthetiek en het ganse stijlbesef van Tielrooy zouden zijn samen te
vatten in wat in een versregel van den bouwmeester Viollet-le-Duc wordt gezegd
van den blik, die een volgens de klassieke regels geconstrueerd bouwwerk volgt,
jamais surpris et toujours enchanté

Reeds in 1936 schreef ik dat Tielrooy, de litteratuur niet ongaarne beschouwend als
bestemd om uit te gaan van en gericht te worden door geestelijke standpunten, een
ethisch beginsel in
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toepassing bracht van edel gehalte, dat hem niet verlokte tot het uitdelen van
vermaningen. Het maakte zijn litteratuurbeschrijving voorlichtend. Tielrooy, schreef
ik voorts, heeft een gemakkelijk vloeiende zegging welke toch raak en concies kan
zijn.
Mocht men ten aanzien van Tielrooy's schoonheidsnormen kunnen stellen, dat ze
niet in eigenlijken zin aesthetisch zijn, dan staat daar tegenover wat Dr. S. Braak in
Januari 1929 zo juist over hem opmerkt: ‘Persoonlijkheid en kunstwerk zijn voor
hem één; hij kan en wil die niet scheiden, omdat een litterair kunstwerk voor hem
een levensopenbaring is, omdat hij het genieten van litteratuur niet beschouwt als
een genot zonder meer, maar als een middel om het leven inniger, dieper en
veelzijdiger, te beleven’. Dit geldt vooral waar Tielrooy spontaan levende, menselijke
gestalten van schrijvers in haar totaliteit voor ons wil schetsen, onbezwaard door
vooropgezette theorieën en nuchter gereserveerd, bezadigd en ervaren keurend.
Tielrooy bezit in hoge mate wat het Frans met een prachtige uitdrukking ‘sens
commun’ noemt, in welken term opgesloten ligt dat gezond verstand uit de menselijke
gemeenschap opbloeit. En hieruit komt in de eerste plaats voort, dat hij van het
letterkundig kunstwerk vooral een verantwoorde uitgebalanceerdheid verlangt. Aan
Alain's proza verwijt hij een tekort aan harmonie, een ‘overmatige spanning’ (blz.
183). ‘Gevarieerd en niettemin rustig’ worden stijl en verhaaltrant van een roman
van Pierson geprezen (blz. 207). Hier tekent zich duidelijk af wat voor den criticus
Tielrooy de goede smaak vertegenwoordigt. Zij eist niet een conventionneel begrensd,
echter wel een tot rust gekomen ordening van innerlijk leven. Dit ideaal vindt men
saamgevat in een zinnetje als dit over Voltaire: ‘zijn stijl is bij uitstek helder en
doorzichtig; maar ik beweer dat hem geenszins diepte van denken ontbreekt’. Uit
een uiting als deze volgt nog niet, dat Tielrooy in de letterkunde een te grote
verstandelijkheid zou aanhangen; ik hoef voor het tegendeel slechts te verwijzen
naar zijn huldiging van Ronsard's warmte boven Boileau's intellectualisme (blz. 66).
Maar steeds blijft duidelijkheid een onontbeerlijk bestanddeel van het schone. ‘Deze
zinnen, steeds tot in onderdeelen volkomen duidelijk, zijn algeheel afdoende, wanneer
het erop aankomt de lezer gedachten ter overweging te geven, en vooral in die veel
talrijker gevallen, dat op hem een gevoel moet worden overge-
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bracht’, heet het (blz. 112) van Hugo's proza. Ook op het belang van ‘compositie’
wordt gewezen, b.v. in de woorden, aan het verdiende eerherstel van H.J. Polak
gewijd (blz. 229), aan den anderen kant wordt de schrijfwijze van D. F. Strauss
geloofd als ‘doeltreffend’ (blz. 238), de taal van Renan als ‘zoetvloeiend’ (blz. 245).
Het stijlbegrip van Johannes Tielrooy is een idealistisch stijlbegrip in zoverre het
meer aan idealen en ideeën, meer aan een veralgemenenden en tot evenmatelijke
grondvormen teruggebrachten werkelijkheidszin gehoorzaamt dan aan een behoefte
aan afbeelding van een waargenomen concrete realiteit. Het is het stijlbegrip van een
voornamen en edelen geest, menslievend zonder gemeenzaamheid, hartelijk ook,
maar die zich van zijn gemoedsberoeringen met de middelen des geestes wil trachten
rekenschap te geven. Van een dergelijke critische werkzaamheid - wij ontmoeten
haar te weinig in den regel - kan slechts een gunstige werkzaamheid uitgaan en dit
is een rede te meer om erkentelijkheid te gevoelen voor zijn posthumen bundel die
bovendien een dierbare nalatenschap zal blijven aan degenen, die den schrijver
persoonlijk en van nabij hebben gekend.
1954
Johannes Tielrooy, Verkenningen in het land der literatuur. Groningen-Djakarta,
J.B. Wolters, 1954

Gebrek aan maatstaf
Het is niet mogelijk, met het stilzwijgen dat het zou verdienen, voorbij te gaan aan
het bijna 21 bladzijden lange artikel dat Henri Bruning (in den oorlog belangrijk
ambtenaar aan het Departement van Goedewaagen en deswege na den oorlog tot
gevangenschap veroordeeld) gelegenheid kreeg te publiceren in het maandblad
Maatstaf. Immers dit langademige en hardlijvige stuk vol kronkelig geredeneer, als
een peccavi aangekondigd maar meer als een eigen verdediging uitgevallen, kan
voor onervaren, oncritische, onnozele lezers een gevaar opleveren, - veel gevaarlijker
echter is het als symptoom van een bepaalde kentering der waarden in ons
tegenwoordig geestesleven, dat iemand als Henri Bruning in een tijdschrift als
Maatstaf in staat wordt gesteld een dergelijk stuk te doen drukken.
Wij worden in dit geschrift ertoe genood, aan te nemen dat deze
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Saulus een Paulus is geworden, maar de vele omhaal van woorden kan niet
verbloemen dat de schrijver, ook nu hij uit de actieve politiek is teruggetrokken, nog
met volle sympathie staat tegenover het Verdinaso (Verbond van Dietse
nationaal-solidaristen), dat later, al spoedig na de bezetting, opging in de N.S.B. De
heer Henri Bruning is wel zo goed aan te nemen dat de bevorderaars van ‘terreur en
guerilla’, anders gezegd van het verzet, los van juridische argumenten ontleend aan
het Landoorlog-reglement, voornamelijk gedreven ‘kunnen’ zijn geweest (deze
weinig positieve formulering van het kan regenen en het kan ook niet regenen komt
telkens in dit lange artikel terug als affectatie van voorzichtigheid en objectiviteit)
door hun persoonlijk geweten. Dit betoog dient dan, naar het blijkt, om deze
uitwijk-mogelijkheid ook voor de collaborateurs op te eisen: ‘ook voor nog anderen’
kan de gewetensplicht den doorslag hebben gegeven. Hiertegen is theoretisch zeker
niets in te brengen; men kan slechts zeggen dat er met die gewetens toch wel iets
raars aan de hand moet zijn geweest, die zich schikten in de ‘onbeschrijfelijke
gruwelen en onbegrijpelijke ellende aan millioenen onschuldigen opgelegd door een
hels systeem van cynische moord- en martelzucht’ (De Tijd).
De voortzetting van de samenwerking met den bezetter ‘kan’ (de schrijver houdt
zich weer angstvallig op de vlakte) ‘gebeurd zijn om redenen die met hulpverlening
aan de vijand niets uitstaande hadden’. Dit zal het geval geweest zijn als (ik cursiveer)
schr. van een geallieerde overwinning een uitgeput en chaotisch Europa verwachtte;
als hij, ‘ten aanzien van de voor-oorlogse democratie met de somberste gevoelens
vervuld’, van die van na den oorlog nog minder verwachting koesterde; als hij meende
dat het Verdinaso tegelijk met het Duitse nationaal socialisme ‘als anti-democratie
en fascisme zou worden opgeruimd - zodat ook dat lichtpunt in de na-oorlogse chaos
zou verdwenen zijn’; als hij tenslotte oordeelde dat nadat de oorlog het koloniale
tijdperk zou beëindigen een oriëntatie ‘op ons natuurlijk achterland’ en de Europese
eenheid ‘meer dan ooit een levensbelang zou zijn’. Als dit alles zo is... (na al die
premissen is men benieuwd geworden naar de conclusie, maar nu komt een
anti-climax) dan wordt schr. ‘niet geleid door gedachten van hulpverlening aan de
vijand doch primair door hetgeen ik als de levensmogelijkheden en kansen van de
Nederlandse volksgemeenschap beschouw’. Dit beroep op de volksgemeenschap en
dit beroep op het geweten klinken ons als vanouds be-
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kende klanken in de oren, ook en juist door het van de vier genoemde voorwaarden
afhankelijk stellen.
De heer Bruning kan, zo deelt hij ons mede, niet ‘kiezen voor wat in mijn oog een
catastrofe gaat worden’, (dus partij tegen de Duitsers), ‘als die keuze tevens betekent
het mee helpen verdelgen van de éne gedachte’ (i.c. het dietse nationaal-solidarisme)
‘die ik als enige politiek-scheppende heb behouden, en het meehelpen overwinnen
van een gedachte (de democratie) waarin ik reeds lang alle geloof verloren had’. Nu
weten we tenminste duidelijk, waar we aan toe zijn, en over die duidelijkheid zouden
wij ons alleen maar kunnen verheugen wanneer dit alles niet met veel bombarie was
aangekondigd als een bekentenis van veranderde gezindheid.
Nog gortiger wordt dit troebel geredeneer waar de schrijver betuigt, dat hij
onmogelijk voor een (Nederlandse) overheid kon kiezen die zich op het standpunt
stelde, dat met de capitulatie de oorlog tegen onze overweldigers niet was afgelopen;
immers, zo zegt hij, ik word dan genoodzaakt ‘voor mijn geweten alle oorlogsdaden
te aanvaarden’. Och arme! hoe jammer dat deze strictheid van geweten ophoudt,
waar de schrijver de medeverantwoordelijkheid op zich nam voor nog wel andere
zaken dan ‘oorlogsdaden’!
Is het nu alleen maar grenzeloze naïveteit, gebrek aan politiek inzicht en gezond
verstand, wanneer deze Bruning ook nu nog, in September 1954 delireert dat het
Verdinaso ‘een front (had) moeten worden niet alleen van oprechte en onkreukbare,
maar ook van zedelijk en geestelijk sterk gerichte onbevreesde vaderlanders’? Hoort,
wie deze prietpraat ernstig neemt, niet het valse geluid in deze veelheid van woorden,
die een simpele schuldbekentenis moet vervangen?
Na een uitvoerige en langdradige beschrijving van het onderscheid en de relatie
tussen Verdinaso en N.S.B. voor en na hun fusie, wordt tegenover het bekende boek
van J.B. Charles het goede recht van het nationalisme verdedigd. Dit zou nog tot
daar aan toe zijn, wanneer de verbondenheid met het nationale verleden niet juist
met een beroep op de ‘menselijke waardigheid’ werd bepleit en de schrijver niet
waarschuwde tegen verwerping van het nationalisme ‘wegens zijn verwilderde of
geaberreerde vormgevingen’, wij zouden minder plechtstatig zeggen: zijn uitwassen.
Maar het gaat ons toch werkelijk iets te ver aan de menselijke waardigheid herinnerd
en tegen nationalistische uitwassen gewaarschuwd te worden door iemand, die als
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vooraanstaand ambtenaar onder de Duitse bezetting ex officio in niet geringe mate
medeplichtig werd aan de ergste schanddaden van de eeuw en misschien van de
wereldgeschiedenis. Juist uit zijn mond weigeren wij pertinent, nu, bijna 15 jaar na
dato zulke braven bombast en lege phrases te slikken. Wie zoveel boter op zijn hoofd
heeft, kan beter uit de zon blijven.
Het Verdinaso, aldus de heer Bruning, ‘vertegenwoordigde voor mij een sterke,
helder-doordachte en tevens een levende synthese van natuurlijk-zedelijk, sociaal,
nationaal en staatkundig bewustzijn, van die waarden welke fundamenteel zijn voor
een zedelijk-gezond, levenskrachtig, verantwoord en weerbaar gemeenschapsleven’.
Zijn leider Joris van Severen, vertegenwoordigde voor schrijver ‘een der grote
ontmoetingen van mijn leven. Zijn politieke conceptie, stoutmoedig en tegelijk reëel,
was voor mij het geïnspireerde antwoord op de noden van die dagen.’ Het doel van
dezen staatsman was, zo vernemen wij, bij de formatie van zijn strijdkaders, wat De
Kadt heeft genoemd ‘het patriciaat van het productieleven’. En dit wordt zonder
blikken of blozen neergeschreven door iemand die bij de patricische productiviteit
op de gelijkgeschakelde departementen zelf betrokken is geweest, en dus met kennis
van zaken vermag te spreken.
Het verdedigen van een idee, als minderheidsfunctie, ‘door het zuiver houden der
waarden’, aldus wordt ons verzekerd, ‘dat zijn ook de Dinaso's tijdens de oorlog, zij
die waren overgegaan tot de N.S.B. en met de Duitsers samenwerkten, als hun taak
blijven beschouwen’. Goed, maar dit zichzelf vol vertedering op de borst kloppen
kan ons niet ontroeren, en al deze edelaardige en verheven woordenkraam vervult
ons slechts met afkeer wanneer wij bedenken, wat die samenwerking inhield.
En voor wie zich tot zulk een samenwerking leende; voor wie reeds voor den
oorlog de Blut und Boden propaganda en het gebazel over dietse eenheid voor
verrukkelijke zoetekoek opat, voor zo iemand moet het toch te goeder trouw volstrekt
onmogelijk zijn geweest, zich van 1933 af stelselmatig onkundig te houden van de
zegeningen van een, bij alle nuances van verschil toch sterk overeenkomstig regime.
Wie zo sterke politieke geinteresseerdheid had als de heer Bruning, kon en moest
weten wat er aan de hand was. Om het blijkbaar (Maatstaf, II, 6, p. 422) door den
heer Bruning gelezen, r.k. dagblad De Tijd aan te halen, over de Duitse
concentratiekampen: ‘stuk voor stuk oorden van afgrijzen, met slechts graduele
verschillen. Over
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heel Duitschland liggen ze verspreid. Over heel het land hebben millioenen menschen
in die oorden geleden en het leven gelaten, en millioenen menschen hebben er omheen
gewoond en van die millioenen hebben duizenden bij herhaling waargenomen dat
groote groepen uitgehongerde en havelooze mannen, vrouwen en kinderen door
bloedhonden werden opgevangen als zij uit de beestewagens een station werden
opgejaagd door de ferme jongens van de s.s.’
Inmiddels komen we hiermee dan wel in de buurt van wat na eindeloze
onverteerbare legioenen van grote en mooie woorden de heer Bruning dan tenslotte
niet zozeer als belijdenis maar als verklaring van zijn ‘gewijzigde houding’ aanvoert.
Eerst geeft hij, op zijn bekende wijze, in vijf alinea's van tezamen ongeveer twee
bladzijden een overzicht van allerlei overwegingen, welke voor die veranderde
houding niet beslissend zijn geweest. Beslissend was niet, dat Van Severen's conceptie
verleden was geworden; niet, dat de problematiek in de wereld na den oorlog naar
zijn mening een ander antwoord verlangde; niet, dat een nederlaag moet worden
aanvaard; niet, het latere inzicht dat dictatuur verwerpelijk is; niet, dat de democratie
na den oorlog in des schrijvers ogen iets anders was dan daarvoor. Al deze momenten,
lezen wij, waren wel mede-bepalend maar niet beslissend. Bijzonder stuitend, dit zij
terloops nog opgemerkt, is dat nu juist deze heer Bruning, om ons het verschil tussen
democratie voor en na den oorlog duidelijk te maken, ons eens eventjes zal komen
vertellen wat de illegaliteit was: men is ‘niet de illigaliteit ingegaan voor de democratie
maar terwijl men gemeenschappelijk tegen de vijand vocht, ontstond er een
verbondenheid op leven en dood boven en buiten standen, partijen en
levensbeschouwingen, in een gemeenschappelijk doel; en aan deze realiteit ontdekte
men a.h.w. voor het eerst het wezen van de democratie...’ Merkwaardig, hoe zij onder
de handen van den heer Bruning op de idealen van het Verdinaso begint te lijken.
Uiteindelijk horen wij, wat dan wèl ‘dieper beslissend’ is geweest. Het was, dat
men ‘binnen het Verdinaso slechts van zeer ver in aanraking (kwam) met de politieke
machtstrijd, en daarmee slechts van zeer ver met het wezen, de demonische realiteit
van het politieke gevecht.’ Ook hier dus weer een vertrouwde klank: wir haben es
nicht gewuszt. ‘Met die realiteit werd ik voor het eerst geconfronteerd tijdens de
oorlog’, - hetgeen overigens toen klaarblijkelijk voor den heer Bruning geen aan-
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leiding werd, zijn taak neer te leggen. Hem zijn dus, als beslissend element lichten
opgegaan over ‘wat die machtstrijd aan geweld, ellende, haat, leugen, list en
onmenselijke wreedheden ontketent’. Tijdens den oorlog, dus, van 1933 af gerekend
zeer laat, terwijl er nog weer eens ruim tien jaar over moesten heengaan eer de heer
Bruning het nodig vond, dit publiekelijk te komen meedelen.
De schrijver vindt alles van dien tijd zo weerzinwekkend dat hij er ‘geen enkele
binding meer’ mee gevoelt. Het ligt, sedert zijn veranderde inzichten, achter hem,
‘als een grote zinloze bestialiteit (over en weer)’. Maar een waarlijke spijt of een
waarachtig schuldbesef zou die binding en zou de mede-verantwoordelijkheid juist
des te sterker gevoelen, en zou dat ‘over en weer’(!) niet zo luchtig, graag en
gemakkelijk, als terloops, over één kam scheren. De klap op de vuurpijl is dan de
opmerking aan het slot, dat heel die periode en wat ermee samenhangt achter hem
ligt ‘als een wereld waarin ik nooit en naar geen enkele zijde partij’ (ik cursiveer)
‘zou zijn geweest als ik haar tevoren herkend... had en waartoe ik dus ook niet behoord
heb toen ik er toe behoorde’. Deze neutraliteitsverklaring met terugwerkende kracht,
alsmede de goocheltruc aan het eind (ni vu ni connu en ik was mijn handen in
onschuld) maken dit zinnetje onthullender dan de hele verdere twintig bladzijden
van dit onaangename proza. Dat ik er zoveel uit moest citeren komt, doordat men in
deze zaken elk oordeel dient te documenteren. Het eindeloze stuk van Henri Bruning
wordt nog voorafgegaan door een inleiding van bijna 5 bladzijden van den redacteur
Bert Bakker. Over die inleiding - waarmee ons dit onverteerbaar houten schijngehakt
wordt voorgezet - wil ik volstaan met twee korte opmerkingen. Bakker citeert een
gehele bladzijde uit een brief van Bruning over de rede De Onverzoenlijken van
Victor van Vriesland, die deze nog slechts uit een krantenverslag kent. De heer
Bruning beklaagt zich daarin bitter over een aanval van Van Vriesland die bedoelt,
hem onmogelijk te maken, en verkeert blijkbaar in de dwaling dat Van Vriesland
hem, Bruning, met name noemt of op andere wijze persoonlijk aanduidt of bedoelt.
Dit was niet het geval. Bovendien voegt Bert Bakker aan dit citaat toe: ‘Ik kon
Bruning gerust stellen door hem de inmiddels in druk verschenen rede van Van
Vriesland te overhandigen, zodat hij dus zelf kon lezen dat deze wel degelijk
onderscheid maakt tusschen de onverbeterlijken en hen, die - als Bruning - hun schuld
beleden.’
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(Dit laatste is juist, voor hen die juist ‘niet als Bruning’ hun schuld beleden.)
Maar de vraag ligt nu voor de hand, hoe Bakker onder die omstandigheden op de
zonderlinge gedachte kwam niettemin die hele pagina uit Bruning's brief over te
nemen. Hij kan toch weten dat van een verkeerde voorstelling van zaken, ook na
enkele regeltjes démenti, altijd wel iets hangen blijft.
En dan tenslotte dit. Bert Bakker schrijft: Toen Bruning mij kort daarop weer een
bezoek bracht, heb ik hem het volgende voorstel gedaan: ‘begint U’, zo zei ik, ‘uw
medewerking aan mijn tijdschrift met een bijdrage waarin U mededeelt, dàt U fout
bent geweest, waaròm U fout bent geweest en waaruit blijkt, dat U het betreurt, dat
U fout bent geweest’. Bert Bakker heeft dit ongetwijfeld aan den heer Bruning
voorgesteld om hem te helpen. Door dit stuk op te nemen heeft hij hem echter, daarvan
zijn wij overtuigd, een slechten dienst bewezen.
Een slechten dienst ook aan het tijdschrift Maatstaf, dat met deze publicatie gebrek
aan qualiteits- en waarde-oordeel, gebrek aan maatstaf aan den dag heeft gelegd.
1954

Pro memorie
De hier verenigde schrijvers zijn geboren tussen 1848 en 1894. Zich te verdiepen in
de teksten, die ik voor dit boek heb samengezocht, geeft een weemoedig gevoel,
gelijk voor ouderen jeugdherinneringen, gelijk flarden verre feestmuziek op den
avondwind. Tegelijk met die melancholie geeft het ook iets van een lichte, vertederde
geamuseerdheid, ook al hebben bij de keuze ironiserende bedoelingen slechts
sporadisch voorop gestaan. Tezamen met dit afstand-nemen bespeurt de lezer dan
weer met bijna ontstelden ernst hoezeer hetzelfde in lot en bestaan de werkelijkheid
van het eendere mensenleven bleef achter den zo snel uit den tijd geraakten
levensvorm en schrijftrant. Het hier volgende proza confronteert ons voor een deel
met de boeiende vraag, wat er leefde onder de vaak potsierlijk aandoende Victoriaanse
plechtstatigheid, uitbundigheid, bekrompen deugdzaamheid, lege opwinding, preutse
en huichelachtige conventionnaliteit van het toenmalige burgerdom, of onder wat
toen als gewaagd, vooruitstrevend en zelfs revolutionnair gold.
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Het helpt ons voor een ander deel navoelen, wat in werkelijkheid mocht omgaan in
hart, ziel en geest van den wellicht in den grond sinds Adam onveranderden, maar
toch zo fundamenteel geëvolueerden mens, hier nog voelend en waarnemend op de
wijze van het realisme en naturalisme.
De lezer moet bij dit proza vaak, actief, zijn mogelijkheid tot uitzicht op het
zieleleven van de figuren, waarover wordt geschreven, als het ware loswikkelen uit
hun vaak burlesken of grotesken, of alleen maar romantischen stijl van leven en
samenleving en zich uiten. Hij zal zich nu eens vrolijk maken als bij de film Le
chapeau de paille d'Italie van René Clair, een anderen keer zal hij diep ontroerd en
geschokt zijn als tegenover een figuurstuk van Van Gogh.
De voor deze anthologie uitgezochte fragmenten en integrale teksten zijn gekozen
hetzij om hun litteraire, hetzij om hun litterair-historische waarde; anders gezegd,
om hun schoonheid als kunst (wanneer men een oud man deze twee uit de mode
geraakte woorden nog vergunnen wil) of om hun kenschetsende, en documentaire
functie. Het is deze laatste, die mij doet hopen dat dit werkje in handen van
studerenden en neerlandici van enig nut zal kunnen zijn.
Dit verklaart ook den titel. Ik heb dikwijls gedacht, dat de officieel gecanoniseerde
litteratuur uit de handboekjes met de algemeen erkende namen minder geschikt is,
althans cultuurhistorisch, een beeld van de eigenlijke beschaving en het gemiddelde
geestesleven van een volk in een tijdvak te geven, dan die der middelmatigen.
Tweederangs of voor mijn part tienderangs schrijvers zijn daarvoor meer
karakteristiek, representatief en verhelderend dan de genieën, de heel groten, de hun
tijd ver vooruit zijnde figuren. In een bepaalde phase der ontwikkeling, en mits het
qualiteitsgevoel en waarde-oordeel als het belangrijkste worden vooropgesteld, is
bij het onderwijs ter demonstratie een platvloerse Cornelie Noordwal van meer nut
dan een kunstenaar als Couperus. Deze aanvechtbare paradox leg ik met genoegen
in handen van mijn bloeddorstige critici.
Men denke nu niet dat het voornamelijk de middelmatigen zijn, die elkander in
deze verzameling ontmoeten. Helaas worden uitnemende schrijvers soms door
willekeurige, bijkomstige, buiten hun werk gelegen oorzaken reeds bij hun leven of
op den duur aan de vergetelheid prijsgegeven. Bijvoorbeeld door de omstandigheid
dat een bepaalden uitgever op een bepaald ogenblik de bereidheid of de financiële
middelen ontbreken,
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een bepaald boek te doen drukken of herdrukken. Talrijk zijn de voorbeelden van
hen over wie het, door velen zo rechtvaardig en gezaghebbend geachte, door het
verloop des tijds gevelde oordeel wreed en vergeetachtig is geweest, oneerlijk en
onachtzaam. Al stelde dat zelfde verloop des tijds somwijlen lateren tot een
ontdekking of herontdekking, en daarmede tot een herwaardering van waarden in
staat. Maar veel schade is berokkend door factoren als het critiekloos elkaar napraten
van de beoordelende tijdgenoten die in de toenmalige letteren de opinie vormden.
Of ook wel door de domheid van veel, op gemakkelijke traditie voortdommelende
schoolboekjes en schoolse boekjes. Door dit alles was soms aan schitterende talenten
een tragisch lot beschoren en bleven kunstenaars onbekend (werden ook wel
kunstenaars na een weinig aandacht snel weer onbekend), die beter verdienden. En
zo is aandacht voor de vergetenen vanzelf vaak tevens een aanval op de
geschiedvervalsing, waarop onvermijdelijk een gedeelte van de waardebepaling der
litteratuurhistorie, vooral wanneer ze niet door schrijvers wordt beoefend, onderhevig
is.
Enige zakelijke mededelingen. De volgorde der teksten is chronologisch volgens
het geboortejaar van de auteurs, dat men vermeldt vindt in de inhoudsopgave Het is
ook daar dat men vindt vermeld of het proza uit een of meer fragmenten bestaat, dan
wel een voltooid en onbekort werkstuk is, dat op zichzelf een geheel vormt, afgerond
verhaal of novelle. De spelling is onveranderd de oorspronkelijke gebleven, zodat
men b.v. de Kollewijnse van een Emants rustig vindt staan tussen de individualistisch
afwijkende van vóór den heer Gielen der meeste anderen.
Het spreekt vanzelf dat een boekje als dit in hoge mate onvolledig moest blijven.
Om den omvang reeds; bovendien is het eenvoudiger, een tentoonstelling te
organiseren uit tien schilderijen dan uit vijftig etsen. Niet steeds was het uitsluitend
voorkeur die de keuze, nog minder afwijzing, die de weglatingen bepaalde. Hierin
sprak soms technische noodzaak mee, niet in de laatste plaats de onvindbaarheid van
sommige boeken, waarvan ook de uitgevers reeds lang verdwenen zijn. Aangezien
ergens een beperkende grens moest worden getrokken in de keuze van hen, die ik
aan een dikwijls onbillijke, soms ook verdiende vergetelheid wilde ontrukken op een
van de beide gronden, in het voorafgaande aangevoerd, heb ik mij willen beperken
tot reeds overleden auteurs, temeer daar het niet genoeglijk voor
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een schrijver moet zijn, die nog leeft, wanneer nog eens aan zijn bestaan wordt
herinnerd onder den titel De Vergetenen. Van de gestorvenen echter heb ik het
gezochte werk vaak nergens meer kunnen achterhalen. Gaarne had ik aan het hier
gebodene nog door mij beoogde fragmenten toegevoegd uit werk van Louis Carbin,
Drabbe, Titia van der Tuuk, Alex Booleman, Albert van Waasdijk, Frits Lapidoth
en vele anderen. Maar een van de twee hier vermelde oorzaken maakte dit onmogelijk.
Indien deze bloemlezing de belangstelling mocht vinden, die ik er voor hoop en
verwacht, zal wellicht bij toekomstige drukken uitbreiding overwogen kunnen worden.
Ik ben ervan overtuigd, dat de gevoelens, waarmede dit boekje zal worden
ontvangen tweevoudig zullen zijn en dat zowel spot als bewondering er in zullen
samenkomen hoewel, ik herhaal het, wat den eerste aangaat, bij het uitzoeken niet
het streven heeft voorgezeten, te zoeken naar caricaturale effecten, al werden die
anderzijds ook weer niet vermeden. Deze tegenstrijdigheid maakt er misschien juist
de charme van uit. Ik voor mij werd door deze stukken soms teruggebracht in die
eigenaardige spheer van nauw dooreen- en samengeweven eerbied en lachlust,
waarmee ik in mijn kinderjaren Willem Kloos in geklede jas met zeer hogen stijven
boord aan den arm van zijn Jeanne over de Regentesselaan zag schuifelen.
1955
De Vergetenen. Een bundel prozafragmenten, bijeengebracht en ingeleid door Dr.
Victor E. van Vriesland. Amsterdam-Antwerpen, Wereld-Bibliotheek, 1955

Inleiding tot een ontheemde
Een figuur als Willem Loeb - een curieuze, onmaatschappelijke, eenzame figuur,
vergeten gestorven - is niet te begrijpen zonder den invloed van den tijd en het
geestelijk klimaat, waarin hij in zijn jonge jaren werd gevormd: het fin de siècle en
de decadentie. Deze hebben aan zijn persoonlijkheid een zekeren negatieven trek
meegegeven, iets als een zelfvernietigende neiging, al klinkt dat te sterk. Enerzijds
een oververfijndheid en oververzadigdheid vanwege de toenmalige letteren en
wijsbegeerte, een voor ons begrip te uitsluitende, eenzijdige gerichtheid op het
geestesleven dier periode, zonder de vitale natuurlijkheid die er
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den critischen weerstand tegen had kunnen vormen. Aan den anderen kant een zeker
zelfkwellend behagen in het onbehaaglijke van die gesteldheid. Een snelle en puntige
zelfironie, het talent tot korte, flonkerende formuleringen, verachting voor alle
stelselmatigheid redden hem echter ervan, een zwaarwichtige of zwaarmoedige te
worden. Voor de overwoekering van het onmiskenbaar sentimentele in zijn aanleg
behoedde hem zijn esprit. Wat zijn werk ook moge betekenen, wie Willem Loeb niet
persoonlijk gekend hebben zullen zich geen voorstelling kunnen maken van de charme
en de flitsende lichtheid van dezen sardonischen geest, die zijn leven lang met moed
en zonder ophef de eigen wanhoop bevocht.
Dat iemand als Loeb zich in een rustig leven van vaste, doelbewuste en
maatschappelijk nuttige werkzaamheid niet thuis voelde; dat hij steeds na korten tijd
verstoorde wat hij opbouwde; dat hij ook nooit tot groter en voortgezet litterair werk
kon komen - wie, die in het bovenstaande zijn aard en karakter geschetst zag, zal
zich hierover verwonderen? Zijn spitse intelligentie was meer creatief dan productief.
Hij was de eeuwige bohémien. De voornaamste feiten en uiterlijke gebeurtenissen
betreffende het leven van Willem Loeb vindt men op het omslag van dit boekje. Zij
zijn niet essentieel en van weinig belang op zichzelf; zijn bestaan speelde zich af in
het gemoedsleven en het innerlijk meer dan in het leven van de daad.
Maar ook in die emoties en in die beschouwelijkheid was hij onbestendig,
ongestadig, flakkerend als een vlam, voor tijdsstromingen gemakkelijk ontvankelijk
maar zich daar even spoedig weer uit losmakend. Een korten tijd werd hij bevlogen
door wat in de samenleving zijner jeugd aan heilsverwachtingen, vooral na den
eersten wereldoorlog, zich voordeed, dan wendde hij zich weer af; de Zionistische
beweging, waarin zijn brillante talenten hem korten tijd naar voren brachten, danste
hij in en uit; de advocatuur kon iemand als hem eerst recht, en op talrijke gronden,
geen bevrediging schenken. Noch in de aandoeningen der liefde, noch in zijn
sociaal-economische positie, noch in zijn overtuigingen op staatkundig gebied of in
enigen geregelden arbeid kon hij vastheid of een blijvende richting vinden, in zichzelf,
ja tegen zichzelf verdeeld als hij was. Willem Loeb was niet eens anti-sociaal; hij
was asociaal, wanneer dit woord in niet-pejoristischen zin begrepen wordt. Wat hij
bouwde en wat hij ervoer en zag heeft hij gewild en ongewild afgebroken, maar
opbouwend en verkwikkend werkt de spranke-
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lende geest die hij was, en waarvan naar analogie van een bekende uiting gezegd
kan worden dat hij het geniale in den inval van het levende, gesproken woord legde,
en het getalenteerde in het geschreven werk.
Wat dit laatste betreft: het is hier de plaats en de gelegenheid niet om daarvan een
overzicht te geven. Het zal, slechts gedeeltelijk gepubliceerd, wel gedoemd zijn
grotendeels verspreid en vrijwel onvindbaar te blijven. Maar waar hierboven toch
mede over het positief-opbouwende van Loeb's geest sprake was, moet ook gewezen
worden op dat litteraire werk, waarvan m.i. een uitstekende kleine selectie uit zijn
poëzie herdrukt zou kunnen worden. Op dit terrein bleef deze ‘poète maudit’ van
zijn schooljeugd tot het eind van zijn leven werkzaam. Iets uit die laatste periode is
nog in Nederlandse periodieken en anthologieën kunnen doordringen. Daarmede
heeft deze geboren en getogen volstrekte non-conformist tot zijn blijvende eer den
tol betaald voor datgene, wat hij aan zichzelf, aan eigen hart, geest en gemoed
menselijk was verplicht, en zich tot anderen uitgesproken voor meer dan het vluchtige
moment.
Tot dat werk behoort ook de hier volgende kleine verzameling aphorismen, waarvan
hij, hoewel hij zijn einde voelde naderen, de verschijning nog zo graag zelf had willen
beleven: de Kleine Biosofie, die hem in zijn laatste brieven, waarin hij mij om een
begeleidend woord vroeg, sterk preoccupeerde. Doordat hij bijna twintig jaar in het
buitenland woonde, stond hij buiten hetgeen voor het Nederlandse litteraire leven
doorgaat. En ook overigens, met hoogmoedige en verbitterde bescheidenheid, voelde
of althans deed hij er weinig voor, als auteur te worden gekend. Hij heeft dan ook in
ons land weinig naam gemaakt en bij de geringe genoegdoening die Zuid-Afrika
hem opleverde, moet hij dat toch wel als een gemis, een afwezigheid van achtergrond
en gemeenschap hebben gevoeld naarmate hij ouder werd. In 1938, vlak vóór zijn
vertrek, heb ik hem voor het laatst gezien en nooit zal ik de stemming van
illusieloosheid vergeten en van schamperen zelfspot zonder zelfbeklag, waarmede
hij afscheid nam van zijn land en van mij.
Hier volgt dan zijn nagelaten boekje, vrucht van zijn zelfhaat, en dat ook Dagboek
van een Ongelukkige had kunnen heten. Men vindt er iets van Willem Loeb's
persoonlijkheid en van zijn gedachtenleven in terug. Elk woord van commentaar zou
het teveel verzwaren. Zijn denken was een opvangen van flitsen. Aphorismen zijn,
ik schreef dit aphorisme reeds elders, naar mijn
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mening het meest irriterende letterkundige genre. Ik zou het eerste adjectief hier
thans door ‘prikkelend’ willen vervangen, dat voor meer uitleggingen vatbaar is. Dat
deze Kleine Biosofie haar weg moge vinden naar enkele lezers die daardoor nog wat
posthume vriendschap zouden kunnen opbrengen voor een eenzame, die stellig van
en voor zichzelf geen vriend was, hoop ik van harte.
1956
Willem Loeb, Kleine Biosofie. Honderd aforismen. Ingeleid door Victor E. van
Vriesland. 's-Gravenhage, L.J.C. Boucher, 1956
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