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Ter inleiding.

N a een incidentele samenwerking
werd in 1952 officieel de SJ.K.A.
(Samenwerkende instituten voor
kunstonderwijs te Amsterdam) op-:
gericht. Aangesloten instituten wa-
ren: Rijksacademie voor Beeldende
Kunsten, De Toneelschool, Acade-
mie voor Bouwkunst, Amsterdams
Conservatorium en Instituut voor
Kunstnijverheidsonderwijs ; later,
rILt de officiële erkenning, trad het
Muzieklyceum 'toe.

N aast jaarlijkse demonstraties en
tentoonstellingen vormde een vast
punt: het studium generale. De on-
derwerpen en uit te nodigen spre-
kers werden gekozen door de se-
naat, bestaande uit afgevaardig-
den van de deelnemende instituten
en het curatorium, gevormd door
de directeuren.

In den beginne was de instelling
van het studium generale bedoeld
als aanvulling op de theoretische
leerstof en verplicht gesteld voor
alle eerstejaars leerlingen; tevens
was het een middel om deze met



elkaar in contact te brengen; later
werd deze verplichting opgeheven
en namen vooral ouderejaars deel
aau de lezingenreeks, die meestal
uit acht tot tien inleidingen be-
stond en voor de kerstvacantie op
achtereenvolgende maandagmidda-
gen in de Bachzaal van het Con-
serv,ltorium plaats vond.

Onderwerpen waren in de loop der
jaren o.a.: De Renaissance, de situ-
atie van de kunst omstreeks 1900,
Oosterse Kunst, Beeld en Bewe-
ging".

Voor de curSlts 1958-1959 heeft de
seuaat zich een voorstander ge-
toond van een reeks inleidingen
waann oudere kunstenaars erz
kuustbeschouwers zich uitspraken
over hetgeen hen in hun jeugd had
gestimuleerd en bezield om daar-
door mede tot een duidelijker in-
zicht in de huidige situatie te ko-
men. Het is verheugend dat hier-
voor van de kant van de redactie
van "De Nieuwe Stem" een zo-
danige belangstelling bestond dat
de resultaten hiervan in de navol-
gerule overzichten te ,boek zijn ge-
steld.

W. PH. POS

President-curator v.d. S.f.K.A.



Annie RomeÎn- Verschoor

TWEE GENERATIES OP ZOEK
NAAR DE WAARHEID

De uitnodiging van de SIKA tot het houden van
deze inleiding was vervat in een brief, waarin sprake
was van de wenselijkheid dat enkele leden van de ou-
dere generatie "aan ons, jongeren," zo staat er letterlijk,
"iets wilden vertellen over hun visie op het heden-
daagse kunstgebeuren, aangezien het ons toelijkt dat zij
bij uitstek ertoe in staat zijn dit kritisch te analyseren
en te vergelijken met wat er in hun jeugd gebeurde."
Mijn eerste innerlijke reactie op het lezen van deze
vriendelijke woorden, was het kriebelen van een vraag:
had de briefschrijfster ze niet" with her tongue in her
cheek" neergetikt? Ik las verder, dat mij bij de werk-
verdeling de taak werd toegewezen van een algemene
inleiding, d.w.z. het thema van van ouds zorgclijke
conferenties van zielzorgers en sociale werkers: wat
vindt u van de moderne jeugd vergeleken bij "toen wij
jong waren"? En ik voelde, dat er in de formulering
van die zo even aangehaalde zin voor mij een uitdaging
stak om de uitnodiging te aanvaarden, waaraan ik niet
kon weerstaan, al had ik het nog zo graag gewild. En
natuurlijk had ik het graag gewild. Want, geloof me,
enerzijds is alle cri ti ek op de jeugd een masochistische
uiting van afgunst: hoe meer we ons van de jeugd
distantiëren immers, hoe ouder we ons zelf voelen.
Anderzijds: omdat wij leven in een eeuw, waarin mo-
dernisme en jeugd tot deugden zijn geworden en het
ogenblik waarop men oud wordt even moeilijk is te be-
trappen als dat, waarop men in slaap valt, staan er
naast de oude bromberen minstens zoveel levenskun-
stenaars, die, zij het een beetje buiten adem mee-rock-
en-rollen en mee experimenteel-doen. Geen van deze
beide houdingen trok me bijzonder aan.
Maar om op die uitdaging terug te komen: daarvan

werd ik me bewust door mijn reactie: zo iets zouden
wij, toen we jong waren, nooit opgeschreven hebben en
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wie het opschreef hadden we voor een huichelaar ge-
houdcn. En omd:lt ik geen enkele rcdcn heb om de
sekretaresse van de SIKA voor een huichelaarster te
houden, zat ik metcen midden in het probleem: wat is
cr veranderd en als het al mogelijk is dat na te sporen:
waardoor is het veranderd? Wanneer wij zeggen: wc
gaan de houding van de jeugd van laten we zeggen
1920 vergelijken met die van 1950 (en uiteraard bedoe-
len we dan met jeugd een ruime leeftijdsgroep) om dc
verschillen in de kunst beter te benaderen, dan dienen
we ons er eerst eigenlijk rekenschap van te geven in
hoeverre die houding van de jeugd inderdaad het we-
zen van de kunst bepaalt of eventueel andersom. Dat
zou een thema zijn voor een lezing op zichzelf of zelfs
voor een uitvoerige studie. Wij laten het hier daarom
bij een paar vragen, die ons kunnen manen voorzich-
tig te zijn in ons oordeel. Even tussen haakjes: waar ik
in het vervolg voorbeelden aanhaal, zullen die over-
wcgend op het terrein van de literatuur liggen, voor
zover ze niet aan de werkelijkheid ontleend zijn, niet
omdat ik de andere kunsten minder belangrijk zou vin-
den, maar eenvoudig omdat ik dat terrein het best be-
heers.
1. Wij leven in een wereld, die tegen alle koude en

brandende oorlogen In een of andere vorm van eenheid
- àf haar ondergang - tegemoet gaat. Betekent dat
dat onze kunst, die zoals men immers zo vaak zegt "de
tijd vooruit loopt", ook de houding vertegenwoordigt
van Russische komzomolzen, van jonge Japanse vissers
of Zuid-Amerikaanse peonen? Of blijft onze westerse
kunst voorlopig althans ondanks alle inspiratie aan
primitieve of Z.g. primitieve kunst ontleend toch in
wezen een zaak van Europa en Noord-Amerika?
2. Zijn binnen de westerse cultuurwereld de nieuwe

kunstvormen een uiting van de jeugd of van een kleine
intellectuele en artistieke elite in de grote steden? In
hoeverre vertegenwoordigen ze plattelanders en ka-
jotters, de stedelijke jonge arbeiders, kleinsteedse amb-
tenaren en christelijke onderwijzers? We kunnen daar-
over onze schouders ophalen en zeggen, dat de geest
van de tijd onbewust ook in hen leeft, maar dat blijft
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een onbewezen bewering. We kunnen zeggen, dat ze
aan de cultuur nog niet toe zijn, maar dan stuiten we
op het pijnlijke probleem, dat na een eeuw democrati-
sering van de beschaving 20ste eeuwse auteurs als b.v.
Proust, Joyce of Vestdijk tot een veel beperkter publiek
spreken dan b.v. de 19de eeuwers Dickens, Tolstoij of
Douwes Dekker. En dat juist een aantal moderne
kunstvormen, die er naar streven de oersymbolen van
het menselijk bestaan vorm te geven en de algemeen
verstaanbare oerklanken uit onze verintellectualiseerde
taal los te maken, voor veel minder mensen toeganke-
lijk blijken dan b.v. het werk van Heine of Pusjkin.

Het zou dwaasheid zijn van deze tegenstrijdige ver-
schijnselen die wij slechts in onze subjectiviteit waar-
nemen, maar die nooit systematisch geregistreerd zijn,
een verklaring te willen geven. Toch hoop ik er de
tweede helft van deze beschouwing nog eens op terug
te komen .
. Hier willen we alleen één ding vastleggen: hoe hart-

stoclltelijk en hoe oprecht dat streven naar een alge-
meen verstaanbare kunst ook mag zijn, het mag ons niet
blind maken voor de werkelijkheid, dat onze kunst
voorlopig nog slechts de taal spreekt van een smalle
groep van Westerse "elite" een taal die zelfs voor de
gemiddelde jonge Europese burger moeilijk verstaan-
baar is.

Wanneer wij ons ten dele op grond van die literatuur
en kunst een voorstelling van de moderne jeugd maken,
dan zullen alle jonge mensen er wel iets van zichzelf
in terug vinden, maar we dienen toch nooit te vergeten,
dat we het over een bepaalde soort jeugd hebben. Nog
.een ding: U krijgt hierna een reeks lezingen te horen
over de verschillende kunsten. Wanneer ik mijn opvol-
gers dus niet voor de voeten wil lopen, moet ik mij in
het oordelen over de kwaliteiten van die kunst tot het
uiterste beperken. Ze dient mij slechts als materiaal om
mijn beeld van de moderne jeugd uit op te bouwen.

Is het u ook wel eens opgevallen, dat we nu al 13
jaar lang die jeugd algemeen met het vage woord "na-
oorlogs" horen aanduiden? Mijn jonge jaren vielen ook
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in een periode van oorlog en na-oorlog en de jaren '20
kenden ook verschijnselen, die typisch na-oorlogs wer-
den genoemd: de danswoede, vooral in Duitsland, een
neiging tot ontluistering van oude idealen en illusies,
het verschijnsel, dat de Amerikanen "debunking" noe-
men in literatuur en geschiedschrijving. Verder zou
men, meen ik, met meer recht dan van de huidige van
die periode omstreeks en na de eerste wereldoorlog als
"experimenteel" kunnen spreken, in zoverre ze geken-
merkt werd door een hele reeks experimenten, pogin-
gen om een bepaald element of aspect van een kunst tot
een uiterste van expressie te forceren: expressionisme,
futurisme, dadaïsme, neoplasticisme, surrealisme, cubis-
me, constructivisme, enz. bijna alle gedragen door een
bewust en programmatisch inzicht, dat een totaal ver-
anderde wereld geheel nieuwe eisen aan de kunst stel-
de. In het algemeen was het een van de natuur afge-
wende en anti-aesthetiserende, verstedelijkte, door be-
grippen als "massa", "techniek", "dynamiek", "snel-
heid" en "ruimte" gegrepen kunst. Een ander opval-
lend verschil tussen de periode rondom de eerste we-
reldoorlog en nu: de artistiek-intellectuele jeugd was
toen sterk geneigd zich tot een wereldbeschouwing te
bekennen: ze was meer of minder revolutionair socia-
listisch of (in Italië en Duitsland en ook wel elders na
::t 1920) fascistisch of wel ze streefde naar een ver-
zoening van de kerk, waarin ze was opgevoed, met
nieuwe vormen van kunst en maatschappij. Men hoor-
de ergens bij, men streefde ergens naar. Het is de grote
tijd van de vredes-organisaties en het anti-militarisme,
van de bloei der grote studentenorganisaties op con-
fessionele grondslag of "ter bestudering van sociale
vraagstukken." Hier in Nederland viel het literaire le-
ven uiteen in een k:ttholieke, protestante en socialis-
tische sfeer met eigen tijdschriften en wat zich daar
niet toe rekende, vormde op de duur een niet minder
strijdbare nonconformistische groep om het tijdschrift
Forum.

Zeker is wel, dat omstreeks 1930 de talrijke -ismen
het negatieve begrip "na-oor!ogs" al lang verdrongen
hadden. Terwijl we nu nog altijd werken met een lang-
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zamerhand mythisch geworden waarderingscomplex
van voor- en na-oorlogse kwaliteiten, dat zowel op de
auto's en de textiel als op die-jeugd-van tegenwoordig
wordt toegepast. Daarnaast staat alleen een wel niet
negatief, maar toch nog al kat-uit-de-boom-kijkerig
begrip als experimentalisme en het existentialisme, dat
overigens meer een filosofische levenshouding weer-
geeft dan een kunstrichting, voor zo ver het niet mis-
bruikt werd ter aanduiding van de paardenstaarten,
de spijkerbroeken en de landerigheid van de artisten en
artistieke nozems van Saint Germain des Prés en hun
navolgers elders. In het tegenwoordig experimentalis-
me komt bovendien een opmerkelijke belangstelling
naar voren voor bepaalde expressionistische en nonfi-
guratieve verschijnselen uit de jaren '20.

Moeten we uit zo'n blijvende benaming van na-oor-
logs afleiden, dat de tweede wereldoorlog veel dieper
in ons bestaan heeft ingevreten dan de eerste? Hier in
Nederland, waar we buiten de eerste bleven natuurlijk
wel, zijn we geneigd daar onmiddellijk op te antwoor-
den. Maar daar staat tamelijk onverklaarbaar tegen-
over, dat zich zowel van de jeugd van de eerste als van
de tweede periode een algemene karakteristiek laat ont-
werpen, die, met nationale nuances, voor de hele wes-
terse cultuurwereld geldt en waarin geen opmerkelijke
scheiding valt aan te geven tussen oorlogvoerende en
neutrale landen. Laten we ons daarom zo min mogelijk
aan speculaties en verklaringen overgeven en ons hou-
den aan de feiten, zoals die zich aan onze onvermijde-
lijk beperkte blik voordoen.

De intellectuele jeugd, die in '18 uit de modder van
de loopgraven opdook, was gedesillusioneerd door ja-
ren van grauwe verveling en zinneloze wederzijdse
vernietiging. De tweede wereldoorlog was een bewe-
gings- en ten dele een ondergrondse oorlog geweest, die
bij alle afzichtelijke ellende van het oorlogsbedrijf,
bombardementen, concentratiekampen en massavernie-
tiging van noncombattanten, meer kans bood aan het
persoonlijk initiatief, de persoonlijke moed, het avon-
tuur èn, omdat hij meer dan de eerste door ideologieën
gedragen werd, aan illusies omtrent de overwinning en
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daarna. Zijn er ooit zoveel plannen gemaakt als in con-
centratiekampen, door mensen die van uitputting geen
voet meer konden verzetten en op onderduikadressen?

Maar de eerste wereldoorlog eindigde met de vrede
van Versailles. De nachtmerrie was voorbij. In Frank-
rijk, Engeland en Duitsland was vrijwel een hele gene-
ratie uitgevallen. Maar men sloot de rijen, en nam zich
met een grimmig wantrouwen tegen generaals, diplo-
maten en andere mooipraters voor, dat dit nooit meer
zou. gebeuren. Een paar jaar na de oorlog was overal
de spanning van nieuwe mogelijkheden in de lucht. De
Russische revolutie wekte grote verwachtingen onder
de Europese jeugd.

Aan het eind van de tweede oorlog, die niet door
zijn aantal slachtoffers maar als gevolg van zijn ideo-
logisch karakter veel gruwelijker was geweest, stond
een doelbewuste groep van ondergrondse strijders klaar
om onmiddellijk na de vrede de opbouw van die betere,
rechtvaardiger samenleving te beginnen, terwille waar-
van het fascisme verslagen was. Maar er kwam geen
vrede, geen afsluiting, de bloedige oorlog ging over in
de koude, die hier en daar nog bloedig genoeg was.
De grote ontmoediging kwam deze keer niet door de
oorlog, maar na de oorlog. Wij zijn na de oorlog in
een .leegte gevallen en we wachten, we blijven leven
in het na-oorlogse tijdperk. We wachten op Godot. Er
is al weer een generatie opgegroeid, waarvoor de oor-
log geschiedenis is geworden en die leeft tussen heim-
wee naar die nachtmerriejaren, toen er iets gebeurde,
toen je iets doen kon, ergens bij betrokken zijn en de
vrees ... dat er iets zal gebeuren. W.F. Hermans, die
veel van wat er in de jeugd leeft met maniakale felheid
-onder woorden brengt, vertelt in een van zijn verha-
len van een landerige, naoorlogse jonge man, die in de
trein wordt aangesproken door een oude vrouw, omdat
hij zoveel op haar zoon lijkt, een veelbelovende jon-
gen, die boven Duitsland is neergeschoten. Hij zwijgt
met ogen vol tranen. Het enige wat hij tegen die vrouw
had kunnen zeggen was, dat hij zo jaloers was op haar
George. Een soortgelijke gewetensknaging zonder schuld
spreekt uit een boek als dat van Gerrit Kouwenaar:
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I k was geen soldaat.
Bij onze vergelijking van de jaren '20 en '50 stuiten

we op één treffende overeenkomst in beide perioden:
hartstochtelijke verering voor de waarheid en strijd
tegen de schijnheiligheid en dat niet alleen in boeken,
die de "oorlogsdeugden": militaire moed en vader-
landsliefde ontluisterden zoals er na beide oorlogen
verschenen. Van 1926 is André Gide's Les Faux-M on-
nayeurs, decaden lang het voorbeeld van de ontmaske-
ring van alle valse-munterij, en onder een portret van
john Os borne, de schrijver van het ook hier gespeelde
Looking back in Anger in een nummer van de N.R.Crt.
van dit jaar las ik: Walging voor hypocrisie. Maar ...
deze literaire leuze was ook in '20 al niet nieuw. Eigen-
lijk is ze dat natuurlijk nooit geweest: alle kunst is in
zekere zin een benaderen van de waarheid of althans
van een waarheid. Maar de bestrijding van de hypo-
crisie als program punt, niet alleen in de kunst, maar in
het hele sociale en cultuurleven dateert al van de cul-
tuurcrisis van omstreeks 1900, toen de toenmalige jeugd
zich tegen de benauwdheid, de burgerlijkheid, de ver-
stening, de schijnheiligheid van de victoriaanse samen-
leving keerde. In zijn boek The Outsider, dat sinds zijn
verschijnen in '56 veel opgang maakt in Engeland,
schrijft de jonge essayist Colin Wilson: "The ideal to
stand for truth is the one discernable current th at flows
through all 20th century literature." Al voor het eind
van de 1ge eeuw werd er afgerekend met dat kleverig
begrip: het fatsoen, het begrip voor wat "hoorde"
(Douwes Dekker was daar al mee begonnen met zijn
Hallemannetjes), met de vrome, de sociale en vooral
met de sexuele schijnheiligheid van de braafheid, de in-
getogenheid en de dubbele moraal, die voorschreef, dat
de mens en met name de vrouw geen lichaam had tus-
sen hals en knieën. Er werd opruiming gehouden in de
literaire taal en de vormentaal der beeldende kunst en
architectuur, waaruit een massa met valse gevoelens be-
laden woorden vormen en symbolen werden geban-
nen. Denk b.v. aan onze beweging van '80, of aan het
werk van Berlage e.a. en aan latere stromingen die zich
weer tegen de aesthetiserende onwaarachtigheid van
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sommige van die voorgangers keerden.
Aanvankelijk was de uitsluitende basis van dit waar-

heidszoeken het 18de eeuwse en in de 19de eeuw tot
grote bloei gekomen rationalisme geweest, de leer, die
het redelijk denken als het enige middel tot verdieping
van inzicht en kennis, tot materiële en geestelijke voor-
uitgang van de mensheid zag. De resultaten, die op de
basis van dat rationalisme in de wetenschap maar ook
op economisch en sociaal gebied bereikt werden, waren
zo indrukwekkend, dat het onvermijdelijk de grond-
toon van het hele geestelijk leven werd. Maar iedere
maatschappelijke en geestelijke stroming kent zijn te-
genstroming, dat wat Wertheim het contrapunt in de
samenleving heeft genoemd. Tegenover de rationalis-
tische denkers stonden andere, met name religieuse, die
de macht van de rede ontkenden, zowel ten aanzien van
de hogere machten, die het menselijk lot als ten aanzien
van de duistere impulsen van de menselijke ziel, die
ons gedrag bepalen. De eerste grote tegenstroming
van het rationalisme was de Romantiek. In de 2e helft
van de 19de eeuw steeg het aanzien van het rationalis-
me gestadig door zijn glansrijke triomfen op het
terrein van wetenschap en techniek. In de vorm van
Bijbelcritiek drong het rationalisme diep in het christe-
lijk denken door. Tegenover het irrationele binnen en
buiten zichzelf stond de 19de eeuwse rationalist arg-
wanend en afwijzend. Zo scherp afwijzend, dat toen
Preud zich tegen het einde van de eeuw opmaakte om
met puur rationalistische middelen de spelonken van
de menselijke ziel te doorgronden, zijn collega's hem
holmspokus en kwakzalverij verweten.

Maar in diezelfde periode begon de irrationele tegen-
stroom in kracht toe te nemen. Niet in de wetenschap,
die bleef het onaantastbaar domein van de ratio; voor
gelovige en ongelovige geleerden was er al lang maar
één methode van onderzoek: niemand dacht er meer
over een chemische reactie te versnellen door het uit-
spreken van bezweringsformules of het gebruik van
wijwater, zoals de oude alchimisten gedaan hadden.
Wel op het terrein van levensbeschouwing en kunst.
De waarheidszoekers begonnen ook het rationalisme,
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dat zo lang de weg naar. de waarheid had geleken te
ontmaskeren. Was het vertrouwen in de menselijke rede
niet een dom en hypocritisch zelfbedrog geweest? Wa-
ren er niet dozijnen vragen, waarop de Rede geen ant-
woord gaf? Voor sommigen betekende dat een terug-
keer tot de kerk, voor velen een zich overgeven aan
een of andere irrationele heilsleer, vaak met een ratio-
nele inslag, omdat men het grote gezag dat de weten-
schap verworven had niet zo gemakkelijk opgaf. Het
was de grote tijd van theosofie, astrologie, christian
science, natuurgeneeswijzen, enz. enz. Anderen - en
zij kwamen vooral in de literatuur en de kunst aan het
woord - ontmaskerden de onmacht van het redelijk
denken in het individu zèlf: Niet in onze machteloze
rede, maar in onze impulsen, onze scheppende intuitie,
onze wil lag de macht van onze persoonlijkheid. Had
Freud ons niet onthuld, wat er onder de drempel van
ons bewustzijn lag en geleerd dat wat wij voor redelijk
inzicht hielden slechts rationalisatie van onze driften
was? In 1906 publiceerde van Suchtelen een roman on-
der de sprekende titel: Quia Absurdum. In Frankrijk
ontstaat in dezelfde tijd een nieuwe katholieke litera-
tuur, anti-rationalistisch, maar ook in verzet tegen de
tradi tionele, brave bidprentjes-literatuur. Daarnaast
ontwikkelde in 1914 Gide in Les Caves du Vatican
zijn theorie van de "acte gratuit": alleen die handeling
was echt, die zonder enig motief zich impulsief voltrok.
In 1928 publiceerde D. H. Lawrence "het meest ge-
ruclnmakende boek van zijn tijd": "Lady Chatterley's
Lover met zijn verheerlijking van alle remmen door-
brekende sexuele drift. Nog altijd uit naam van de
waarheid wierpen de talrijke, zo even genoemde kunst-
stromingen zich op de irrationele aspecten van de men-
selijke geest. Er ontwaakte een levendige belangstelling
voor het irrationele element in de kunst van primitieve
volken: de jazzmuziek deed zijn intrede.

Het is geen toeval dat de irrationele stroming van
na de tweede wereldoorlog naar de tijd van omstreeks
'20 teruggrijpt en een aantal kunstenaars van die jaren
nu groter waardering vinden dan toen, ja, als profeten
worden vereerd, zoals b.v. de schilder Miro, de En-
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gelse dichter Eliot, de Amerikaanse Ezra Pound of de
'Vlaming Paul van Ostayen. Toch was de situatie van
'20 geheel anders dan die van '50 en daarmee komen
we weer op onze vergelijking van generaties terug. Het
grote verschil zat, als ik het goed zie, hierin, dat
toen de irrationele stroming niet alles overheersend was,
maar dat daarnaast een rationele zich handhaafde en
dat beide groepen samengingen in hun strijd tegen on-
waarachtigheid en schijnheiligheid, omdat ze daar iets
mee hoopten te bereiken. Er werden evenals in de voor-
afgaande decaden hele dorpen van heilige huisjes af-
gebroken en in een wereld, waar altijd heel wat heilig-
heid aan afbraak toe is, kon dat alleen maar sanerend
werken. Maar men had niet genoeg aan deze negatieve
houding. Het irrationalisme van '20 was actief en
expansief. Uit de literatuur van de jaren '20 spreekt
een brandend verlangen naar een positief ideaal, naar
een doel en naar de gemeenschappelijke activiteit tot
verwezenlijking daarvan. Sommigen vonden dat in so-
cialisme of communisme (want ook vele aanhangers van
deze stelsels waren niet vrij van een irrationeel geloof
in hun puur rationeel en "materialistisch" bedoelde
-leerstellingen). Anderen zochten het in een vernieuwd
christendom. Let op de titels van de tijdschriften van
deze groeperingen: Gemeenschap, Opwaartse wegen,
Fundament. Maar voor velen werd het verlangen naar
een ideaal een doel in zichzelf. Het woord "wij" gaat
weer een rol spelen in de poëzie. Het vitalisme ver-
heerlijkt het élan vitalom zichzclfe wil en doet dat
vooral in Duitsland uitbundig en vormloos. Het stelt
zich scherp afwijzend tegenover de verachtelijke stof-
aanbidding van naturalisme en impressionisme, het is
metafysisch zonder hemel, religieus zonder geloof,
revolutionair zonder revolutie en het wemelt van woor-
.den als: Lebensgefühl, Bekenntnis zum Leben, innere
Läuterung, \'V'eltwende, der dunkele Sturm aus der
Tiefe des Seins, inbrünstige Rausch des Suchens nach
Gott, Wiedergeburt der Seele aus Ur- und Grund-er-
schütterungen.

Ook hier verzuchtte men naar een nieuwe toekomst,
een nieuw levensgevoel, naar "een groot onrecht om te-
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gen te strijden" en Marsman, de drager van het Neder-
landse vitalisme prijst de jonge literatuur niet om haar
geestdrift, maar om haar verlangen naar geestdrift en
vernieuwing en hij schrijft: "Hoe die vernieuwing zich
collectief voor zal doen en waarheen historisch zich
richten, is natuurlijk onzeker; en natuurlijk voor ons
die beginnen en doorzetten moeten, zonder enig be-
lang; - een sprong in het duister? Waarom niet? Alles,
maar dan ook alles is beter dan zuchten en kwijnen in
schemer en halfdood; liever onkruid dan klimplant.
Vooruit!" (cursivering van mij A.R.-V.)

Geboeid door de dynamiek en de vaart van de ge-
mechaniseerde wereld, door de tegenstrijdigheid en het
synchronisme van economische en maatschappelijke
ontwikkeling, gingen kunst en literatuur krampachtig
en overbewust streven naar expressie van dit "moderne
leven" dat zij a.h.w. irrationaliseerden en tot ondoor-
grondelijke natuurkrachten herleiden, maar in hun
vormgeving kwamen ze vaak niet verder dan tot het
reproduceren van de attributen ervan. Ik denk b. v.
aan de pogingen der futuristen om beweging uit te beel-
den of aan die van de constructivisten om het doel-
matig schoon van een mechanische constructie los van
dat doel in een plastiek te vangen. Of aan de verheer-
lijking van de globbetrotter als alles omvattende geest
in deze passage van Marsman over de Franse schrijver
Blaise Cendrars: "Cendrars is een zwerver, een dier
grote cosmopolitische avonturiers, die de onrust mee-
neemt op steamers en karavanen. Zij duiken op, voor
zichzelf onverwacht, een avond in San Francisco, ter-
wijl een vrouw hen wacht die zelfde avond in Bor-
deaux. Hun leven is snel, scherp, gedecideerd, hel en
veelkleurig, kris en kras oversneden met de tekens en
mcrken van dertig culturen, eilanden, liefdes en woe-
stijnen. Hun hart is een paspoort, bont, verward, vaag
overstempeld. In cen verrukkelijk enervercnd tempo
doorkruisen zij werelddelen, revoluties, mensenlevens
en ideologieën. Zij veroveren verten en verlaten die, zij
veroveren steden, zwart en brandend in de a vond en
trekken verdcr, de volgende morgen, de herinnering
verkoolt en verwaait als as in de schemer." Dat heeft
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niet veel meer te maken met de karakteristiek van een
menselijke verschijning. Het is eerder een - overspan-
nen - ideaal. Een ideaal, dat men a.h.w. op z'n kop
moet zetten en als spiegelschrift lezen om iets van de
tijd te begrijpen, waaruit het stamt, een tijd van groei-
ende dreiging en onzekerheid, waarin jonge mensen
meer vervuld waren van de overgave aan een groot
doel dan van zo een doel zelf.

In de menselijke geest lopen irrationele impulsen en
rationeel inzicht en overdenking zo onontwarbaar
dooreen, dat ze noch in een individu noch in een pe-
riode geheel uiteen gelegd kunnen worden; het gaat
altijd om meer of minder, om boven- en onderstromin-
gen. Wanneer omstreeks '30 het rationalisme weer
meer naar voren komt, dan is dat onder de onmiddel-
lijke dreiging van een groot gevaar voor heel het gees-
telijk leven van West-Europa: het nationaalsocialisme
met zijn blut-und boden-razernij en zijn rassenhaat,
waarin men met schrik de uiterste consequenties van
het irrationalisme ontdekte. We zouden de invloed van
kunst en literatuur op het volk zeker overschatten,
wanneer we het rumoerig bedrijf der Italiaanse futu-
risten, de geest van het Duitse expressionisme, waarvan
ik zo even een paar wachtwoorden aanhaalde, verant-
woordelijk zouden stellen voor deze zwarte en bloed-
rode vormen van irrationalisme, maar een zekere intel-
lectuele basis hebben ze er toch wel aan gegeven.

Er was nog een ander minder opvallend, maar slui-
pend kwaad, dat in het hele geestesleven van onze eeuw
vOOl'woekert. Ik sprak zo even over het streven naar
waarheid, de neiging tot ontmaskering van alle valse
munterij, die door de cultuur van onze eeuw loopt.
Welnu in deze, in de ogen van ons, lOe eeuwers zo ab-
solute deugd, schuilt het gevaar van alle deugd, dat
ze de namaakdeugd oproept. Zo kon het gebeuren, dat
de 1ge eeuwse hypocrisie van de braafheid en het fat-
soen in onze eeuw plaats gemaakt heeft voor die van de
waarheid. De elite van de "fatsoenlijke" mensen, die
wisten hoe het hoorde, werd verdrongen door een
nieuwe elite van onconventionele en antiburgerlijke
waarheidsbelijders, een groep, die zich laat vergelijken
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met de oude bohème, maar breder en minder onmaat-
schappelijk, die het tot zijn speciale taak rekende alle
"valse munterij" van ... de anderen te ontmaskeren,
van de ouderen, de gearri veerden en gedecoreerden, de
steunpilaren van de maatschappij. Het woord "burger-
lijk" speelt daar een grote rol bij. Het is het sjibboleth
waarnaar de medemens getest wordt: hij is burgerlijk
of hij is in de club: één van ons. In het woord "burger-
lijk" bergen we alle kleinheid, bekrompenheid, eigen-
baat en opportunisme, die we in ons streven naar waar-
achtigheid buiten ons zelf willen stellen. Maar altijd
waarachtig willen zijn leidt evenzeer tot huichelarij -
natuurlijk niet altijd bewuste huichelarij - als altijd
braaf of vroom willen zijn. De 20ste eeuw is de eeuw
van de inflatie van de waarheid geworden, juist omdat
we de waarheid zo hoog waardeerden. Wij kunnen, om-
dat we de waarheid zo hoog stellen moeilijk toegeven,
dat wc haar voortdurend te kort doen. En er is nog
iets. Er zijn tal van situaties denkbaar, waarin het moed
vergt om de waarheid te zeggen, hetzij omdat men
daardoor in botsing komt met het wereldlijk of geeste-
lijk gezag, waaronder men leeft, hetzij dat men het
schervengericht van de brave burger heeft te vrezen.
Maar waar die druk ontbreekt, kan het onthullen van
de waarheid evenzeer een uitdagend ja, een kinder-
achtig spel van tergen van de "fatsoensrakkers" als een
gewetenszaak worden. Wij verbazen ons erover, dat
ook bij grote schrijvers van de 19de eeuw braafheid
soms even zeer gewaardeerd wordt als karakter, maar
zullen latere generaties zich niet wel eens afvragen of
wij geen verschil zagen tussen het "hier sta ik, ik kan
niet anders", het moeten spreken en schrijven over wat
"naar de keel welt" op straffe van miskenning en ver-
eenzaming èn een puberachtige en uitdagende uit-
voerigheid over "sex" en alle denkbare vormen van
lompheid en onmaatschappelijk gedrag die in onze
eeuw al te gemakkelijk als een uiting van oprechtheid
gehuldigd worden? Is de hypocrisie van de censuur-
maatregelen tegen kunstwerken zo veel anders als die
van de verontwaardigde waarheidszoekers, die weten
dat het houten slagzwaard van een censuur hen op geen
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enkele wijze kan deren, omdat ze er nooit alleen door
komen te staan, want de verontwaardiging van alle
ruimdenkenden, anti-burgerlijke mensen - en dat zijn
er heel wat - staat immers achter hen. Integendeel:
schrijvers van zeer verschillend formaat hebben voor
dc verspreiding van hun werk heel wat te danken aan
de censuur cn de critiek van de "fatsoensrakkers". Ik
wil uw begrip niet te laag schatten, maar voor alle ze-
kerheid voeg ik hieraan toe, dat ik geen enkele vorm
van,censuur zou willen verdedigen. Wat rot is, rot van
zc!f weg.

Voor we er toe ovcrgaan '50 tegenover '20 te stellen,
wil ik nog iets zeggen over een 20-er figuur, waarop wc
later nog terug zullen moeten komen, omdat hij even-
als de kunstenaars die ik zo even al noemde, maar op
een geheel eigen wijze een verbinding vormt tussen die
beide perioden: Willem Elsschot en in het bijzonder een
bock van hem, dat in 1923 uitkwam onder de titel:
Lijmen. Als u het boek gelezen hebt - wat ik van
harte hoop - dan weet u dat de held van het verhaal,
Laarmans, het type van de toenmalige "idealist", com-
pleet met lange haren, baard, pijp, enz., die allerlei ho-
gere doelen nastreefde, maar nooit zijn eigen belang,
op een dag, dat hij weer eens "lusteloos achter een
vlag aangelopcn had", zich uit de stoet los maakte en
zich plotseling bewust werd van het volmaakt absurde
van zijn bestaan. En hoe hij dan in een café een man
ontmoet, die hem tot een nieuw leven inwijdt, een le-
ven, waarin hij op dc onnozelheid, de ijdelheid en de
angst van zijn medemensen teert. In '23 lazen we dat
boek als een geestig en ontroerend stuk levensbeschou-
wing van een gevoelig "cynicus". Het zou later nog
een heel andere zin krijgen.

Op het eind van de jaren '20 werd het langzamer-
hand duidelijk, dat '18 niet het einde van een betreu-
renswaardig intermezzo in de ontwikkeling van de
beschaafde, moderne wereld was geweest, maar eer-
der het begin van een langdurige periode van revolutie,
burgeroorlog, economische depressie en ten slotte weer
oorlog. Dat betekende, dat de onbekommerde vrijheid,
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waarmee wij jonge mensen uit heel Europa en Amerika
ieder op zijne wijze de waarheid gezocht hadden, een
gevaarlijk goed begon te worden. De jonge en, nog
wankele Sowjetstaat van alle kanten door interventie
bedreigd greep naar het bedenkelijk wapen van de cen-
suur en ging onvermijdelijk de weg op van bloedige
onderdrukking van de hem onwelkome waarheid. Het
fascisme, principiële vijand van de waarheid, ging al
tot die onderdrukking door straatterreur over nog voor
het de macht in handen had. Weldra begonnen de con-
centratiekampen zich te vullen met hen voor wie de
waarheid inderdaad het hoogste goed was. De strijd
tegen het fascisme betekende zoals ik zo even al zei,
een soort eerherstel van het rationalisme. Bij een deel
althans van de jeugd van de jaren '30 kiemt de ge-
dachte, dat er een eerlijker en echter daad bestaanbaar
is dan Gide's "acte gratuit", de bewuste daad n.l. van
het simpel partij kiezen ook door de "politicus zonder
partij" op grond van eigen redelijke verantwoordelijk-
heid, en het versmade woord "fatsoen" krijgt een nieu-
we inhoud. De uitdrukking "honnête hom me" komt
niet toevallig zo vaak bij Ter Braak voor. Deze ratio-
nalisering van de houding van jonge kunstenaars en
;11i.ellectuelen treedt in de jaren '30 ook in Frankrijk en
Engeland op. Bij ons zien we in het werk van Mars-
man, hoe ze zich in een persoon voltrekt. En in het tijd--
schrift Forum, maar ook elders ontwikkelt zij zich op
een bredere basis. Toen de oorlog en de bezetting kwam,
was de bindende kracht van het verzet, waarin de jon-
ge mensen zo'n grote rol speelden, voor alles dat fat-
soen meer dan welke nationale of politieke overtui-
!:)ing ook, zelfs in Duitsland: denk b.v. aan die actie
onder de Münchener studenten in '43, die vijf van hen
op het schavot bracht.

In de tweede wereldoorlog deed de jeugd opnieuw
de bittere ervaring op van de ontwaarding van de mens
tot mensenmateriaal. (zie Norman Mailer: The Naked
and the Dead e.a.) Niet van de terugkerende soldaat
en dwangarbeider hadden we grote verwachtingen in
'45 maar des te meer van de jeugd, die zich in het
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verzet, 0, ik weet het wel, avontuurlijk en roekeloos,
maar toch ook van een overrompelend initiatief en be-
reid tot het dragen van grote verantwoording hadden
getoond. Ik vraag me wel eens af, waar die mensen
gebleven zijn. Want wat na '45 de overhand kreeg was
helemaal "na-oorlogs". Wat was dat?

Wanneer ik mijn indruk in twee woorden zou moe-
ten samenvatten dan zou dat zijn: landerig en confor-
mistisch. Als alle generalisaties onrechtvaardige woor-
den. Ik kan er dan ook zeker van zijn, dat de reactie
daarop van mijn jongere tijdgenoten in sommige ge-
vallen een geërgerde ontkenning zal zijn, maar in de
meeste gevallen een even geërgerde vraag: wat wil je
dan? Zijn wij niet geboren in een tijd, dat ... Inder-
daad, de mens wordt altijd geboren in een tijd dat ...
of met andere woorden: hoe zeer de mens ook in de loop
der eeuwen in wezen zichzelf gelijk gebleven mag zijn,
het is even onmiskenbaar, dat ieder individu en iedere
generatie de kleur van de omstandigheden, waaronder
hij opgroeit, het stempel van zijn tijd, krijgt opgedrukt.

Daarmee raken we aan het moeilijke en welhaast on-
oplosbare probleem van de menselijke verantwoorde-
lijkheid. En eerst recht onoplosbaar wordt dat pro-
bleem in een tijd, waarin bij velen de overtuiging van
de volkomen zinneloosheid van ons bestaan veld wint.
De gedachte is niet nieuw. Er zijn ook vroeger denkers
geweest - en hun werk beleeft in onze tijd een nieuwe
opgang, - die, peilend naar de zin van het leven, de
ene zingeving na de andere als zelfbedrog verwierpen,
tot ze in een bodemloze put staarden of zich deemoe-
dig gewonnen gaven aan bovenzinnelijke machten. Er
zijn altijd mensen geweest, die zelf een eind maakten
aan een leven, dat voor hen ieder doel verloren had.
Het wordt pas een crisisverschijnsel, wanneer het niet
meer gaat om het moeizaam aanvaarde inzicht van een
denker of om de radeloosheid van individuen, maar om
een om zich heen grijpende stemming, die wel door het
dieper denken en dieper ervaren van enkelen gedragen
wordt, maar zoals dat altijd met een tijdgeest gaat zich
in de massaliteit a.h.w. verdunt en door velen alleen
als een geriefelijke opheffing van de persoonlijke ver-
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antwoording aanvaard wordt. Wanneer de absurditeit
van het bestaan niet meer als voor denkers en kunSte-
naars als Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, Camus of
Kafka een dwingende uitdaging tot een verder boren
naar waarheid is op gevaar af, dat het niet tot een
oplossing, maar tot hun ondergang voert, maar een
moedeloos of vaak niet eens moedeloos, een sloom en
egocentrisch aanvaarden van de "rotzooi"; een her-
nieuwde verloochening van de Redelijkheid en een zich
laten drijven op irrationele impulsen. Dat is het punt,
waar de angst en de onzekerheid, die onze tijd beheer-
sen, tot landerigheid worden en waar paedagogen en
sociologen zich zorgen gaan maken over de jeugd.

Wat daarbij opvalt is, dat er verschillende oorzaken
worden aangewezen voor verschijnselen, die overal een
grote eenvormigheid vertonen. Het ligt al te zeer voor
de hand om de ontgoocheling, het cynisme, het zelf-
medelijden, het gebrek aan vertrouwen in zichzelf en
anderen, het irrationalisme te zien als onvermijdelijke
eigenschappen van hen, die in de oorlog volwassen wer-
den, maar we zijn inmiddels al lang aan een lichting
toe, die nog maar vage persoonlijke herinneringen aan
de oorlog heeft zonder dat de na-oorlogse atmosfeer
veel veranderd is. Men schuift het op de koude oorlog,
waarin de gespletenheid van de wereld zich voort zet
of - net als het slechte weer - op de atoombom en
wij waarheidszoekers zijn al te gemakkeliik geneigd
dergelijke onbewezen rechtvaardigingen van ons ge-

, drag te aanvaarden zonder de minste aanvechting om
ze te ontmaskeren. In Duitsland, waar men liever niet
over de oorlog spreekt, wordt de "skeptische Genera-
tion" in het dik-duitse boek van de sociologie-prof.
Skclsky verklaard uit de "von Besatzungsmächten di-
rigierte politische Ordnung und Verwaltung" en door
de "V erzögerung der Ausbildungsmöglichkeiten" ten
gevolge van ... Entmilitärisierungs- und Entnazifizie-
rungsbestimmungen", etc. En in de V.S. schuift men het
op de ongekende welvaart, de wedijver om daarin zo-
veel mogelijk te delen en de vrees voor iedere verande-
ring, die dat evenwicht-op-hoog-niveau zou kunnen
verstoren.
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De zorg van de paedagogen en sociologen over de
houding van de jcugd is hcel wat begrijpelijker dan die
houding zelf, want hun analyse levert een vrij pessimis-
tisch bceld vol innerlijke tegenstrijdigheden op. En wat
het geval nog moeilijker maakt: in hoeverre zijn deze
critici het onderling eens over wat zij van de ko-
mende generatie verwachten?
In de kranten van het afgelopen jaar hebben we uit-

voerig kunnen lezen over de schok, die door de V.S.
is gevaren, tocn in de spoetnik-wedloop hun technische
achterstand bij hun Russische mededinger in de wereld-
hegemonie aan de dag kwam en hoe die ontsteltenis
zich tegen de jeugd keerde. Wat werd haar verweten?
Dat ze zich door de Russische propaganda liet be-
invloeden, dat ze uit fellowtravellers en cryptocom-
munisten bestond? Niets daarvan. Wat haar eigenlijk
verweten werd, dat was, dat zij precies beantwoordde
aan het ideaal van behoorlijke mensen, zoals het ons
regelmatig door milliarden exemplaren van zondags-
en damesweckbladen wordt voorgehouden, zowel in de
redactionele rubrieken als in de advertenties: de keu-
rige mensen, die zich wijden aan een respectabele vei-
lige baan met een geregelde salarisverhoging die voor
hun keurig gezin de auto, de ijskast en de televisie zal
opleveren, gemiddelde kerkgangers, gemiddelde leden
van rotary en tennisclub, maar met een diepe afkeer
van al wat opspraak, risico of openbare verantwoor-
delijkheid meebrengt, in een woord gezapige confor-
misten, die de moeiten en onzekerheid van een aan de
wetenschap gewijd leven schuwen of een avontuurlijke
werkkring ergens vcr buiten God's own country. Ja,
er bestaat een uitgesproken minachting voor de "egg-
head", de echte intellectueel, die zich met abstracte
problemen bezighoudt, die er niet aan denkt, dat die
hem wel eens tot gevaarlijke conclusies zouden kunnen
voeren, die niet door heeft dat de pure wetenschap
"does not pay". Al wie na de oorlog Amerika heeft be-
reisd en zijn ogen ook maar half open heeft gehad,
wordt getroffen door dit conformisme, door de neiging
tot aanpassen bij de collega's, de buren van net-zo'n
villaatje in de suburb, de ouders van de vriendjes van
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de kinderen, in 't kort aan de hooggeprezen American
way of life. Onvermijdelijk is ook de literatuur, zij het
niet geheel, in conformistisch vaarwater geraakt. Even-
min trouwens als de gehele wetenschap of de gehele
journalistiek, waaraan wij immers veel van ons critisch
inzicht in deze verschijnselen ontlenen. Maar er is een
heersend type van keurig academisch gevormde jonge
auteurs, vaak in een "writing school" vakkundig ge-
traind, die romans schrijven over ongevaarlijke thema's
zonder ooit partij te kiezen tegen de gangbare menin-
gen, en die tegenover elk ideaal of elke actie voor welk
doel ook de traditionele slogan: "include me out"
plaatsen.

Nergens komt het conformisme zo duidelijk en zo
bedenkelijk aan het woord als in de humor. Een blad
als de befaamde New Yorker mag een staf van knappe
tekenaars hebben, maar hun grapjes zijn gewoonlijk
flauw, zonder pointe en zonder ook maar een zweem
van die politieke en sociale satyre, die een aantal grote
Europese tekenaars van omstreeks 1900 hun naam be-
zorgde: Steinlen, Gulbrandsen, Georg Grosz en bij
ons Albert Halm. De Engelse journalist Mug-
geridge, die de aandacht op zich vestigde door zijn
aandeel in de ongezouten critiek op het Engelse hof,
schreef onlangs een artikel onder de titel: Laughtcr is
subvcrsivc, waarin hij betoogt, dat de vijand van de
humor de vrees is, en dat onze eeuw helaas een eeuw
van vrees is en dat vrees conformisme eist. De lach is
gevaarlijker dan alle complotten en verdraagt zich niet
met de autoriteit. Hij had er aan toe kunnen voegen:
en allerminst met de autoriteit die zich niet helemaal
zeker voelt. In de tijd, toen de vorsten zich zeker voel-
den van hun gezag, hielden ze er een hofnar op na.
Alle grote humoristen, zegt hij verder, werden van re-
volutionaire bedoelingen of van slechte smaak beschul-
digd. Hitler noch Stalin konden grapjes waarderen ep
Orwell's Animal Farm (hij noemt het het grootste saty-
rische werk sinds Guliiver's Reizen) valt zo in de
smaak, omdat het heel listig alleen tegen de Sowjet-
Unie is gericht.
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Er is nog een bijzonder soort na-oorlogse geestigheid,
ook Amerikaans van oorsprong naar ik meen, die ik
hier niet onbesproken mag laten: de Z.g. horror comics
en de macaber-humoristische cartoons van tekenaars
als Chas Adams. Ook aan deze, naar men zegt vooral
door jonge intellectuelen en door kinderen gewaardeer-
de humor hebben sociologen en psychiaters de meest
ui teenlopende verklaringen opgehangen: de televisie
zou er schuld aan hebben en de beeldromans, het zou
het gevolg zijn van een oververzadiging met openbare
barmhartigheid. of een uiting van rebellie tegen het
gezag van ouderen, etc.
Misschien moeten we de horror comics rekenen tot

wat we zo even het contrapunt in de samenleving ge-
noemd hebben, de tegenstroming, die iedere cultuur-
stroming oproept, zowel binnen de dragers van die
stroming als daar buiten. Daarmee verklaren we na-
tuurlijk niets, we nemen alleen waar. We zien, dat de
mensen van de gezapige American way of life er be-
hoefte aan hebben eens lekker, maar ongevaarlijk te
griezelen. Er zijn meer van die contrapuntverschijn-
sclen. In Californië hebben een aantal recalcitrante
jonge schrijvers en kunstenaars het "include me out" tot
een uiterste gedreven: in een soort geuzentrots willen zij
niet anders zijn dan verschoppelingen, onmaatschappe-
lijke zwervers in een wereld die vast dreigt te lopen in
de gruwelen van de mechanisering en de algemene wel-
vaart. Het is een houding, die zweeft tussen de diepe
tragiek van de ontwortelden, zoals die blijkt uit het
leven van hun held, de jong ten onder gegane Engelse
dichter Dylan Thomas en een aanstelleri~ puerilisme.
Het hele geuzenbestaan van deze "beat-generation" is
trouwens labiel binnen een moderne, conformistische
en commerciële ma:ttschapoij. Hun :tfzijdig, hopeloos
protest, dat geen wezenlijke veranderin~ nastreeft, om-
dat ze daar niet in geloven, is ongevaarlijk voor het
conformisme en in zo verre zijn ze veilig. Geen commis-
sie voor on amerikaanse activiteit zal zich om hen be-
kommeren. Maar dat betekent ook een innerlijke zwak-
te tegenover de snobbistische voorkeur vóór en de com-
merciële exploit:tties v:tn alles wat anders en dus oor-
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spronkelijk en verkoopbaar is. M.a.w. wat wordt er van
deze geuzen, wanneer hun landerig protest gretig aftrek
vindt in de villa's der conformisten en ze daardoor on-
vermijdelijk ook aan de auto, de ijskast, etc. toekomen?
Het verwant verschijnsel onder de jonge schilders springt
nog zo veel meer in het oog als de kunsthandel een spe-
culatiever bedrijf is dan de boekhandel. Ook zonder een
- positief of negatief - oordeel te vellen over heden-
daagse abstracte, non-figuratieve, experimentele kunst,
kan men met zekerheid zeggen, dat de makers van dat
werk hinderlijk voor de voeten worden gelopen door
speculatieve kunsthandelaren en snobbistische verzame-
laf11"s,die alleen maar vragen naar het anders-dan-an-
ders, dat mogelijk de stijl van overmorgen zou kunnen
zijn, en daarmee de jonge artisten uitdagen to~t een cor-
rumperende wedloop in "vernieuwing", die op één lijn
ligt met die van de haute-couture-scheppers of tot een
brutale leverantie aan de lopende band.

Een ander contrapuntverschijnsel is dat van de "ted-
dyboys", de jeugd uit vaak alles behalve verwaarloosde
of armelijke milieu's, die van baldadigheid tot een
soort speelse misdadigheid vervalt. En waarvoor zelfs
de Amerikaanse psychiaters tot nu toe geen sluitende
verklaring, laat staan een remedie weten te vinden.

Een derde, nog veel dieper ingrijpend contrapunt-
verschijnsel is dat vàn de "ongearticuleerde held" met
de woorden van Robert Brustein, die er een boeiend ar-
tikel aan wijdde in het tijdschrift "Commentary". Deze
held van het beschaafde publiek der Broadwaytheaters
en uitgebeeld door acteurs als Marlon Brando en James
Dean is een gespierde jonge man van merkwaardiger-
wijs gewoonlijk proletarische afkomst. Ik zeg merkwaar-
digerwijs, omdat de bewonderaars van de ongearticu-
leerde held allerminst tot het slag lieden behoren, die
zich over de algemene situatie van het proletariaat -
't zij blank, 't zij zwart - bezorgd maken. Een jonge-
man dan die zich tot een minimum van gearticuleerde
taal beperkt, die door een slenterende gang en een
onbehouwen gedrag, een norse starende blik en een
scala van geluiden niets meedeelt, maar een brok inner-
lijk leven van ongedifferentieerde angst en kwelling

487



overdraagt. De eerste ongearticuleerde held van onze
tijd, ziet Brustein in Stanley Kowalski uit Tennessee
Williams' A Streetcar named Desire, maar een voor-
loper al, niet toevallig uit het begin van de jaren '20, is
Yank uit Q'Neill's The H airy Ape. In het muzikale
wordt het ongearticuleerde heldendom vertegenwoor-
digd door figuren als Elvis Presley. In een scherpzin-
nige analyse heft Brustein de schijnbaar zo paradoxale
tegenstelling van het conformistisch levensgedrag en de
verering van de ongearticuleerde held op. In die held
ziet hij n.l. de vrees weerspiegeld van de in het con-
formisme ondergedoken jeugd voor volwassenheid en
verantwoordelijkheid. De op zijn irrationele gevoelens
drijvende held met zijn oergeluiden onttrekt zich aan
de redelijkheid en de beheersing, waarvan de taal het
symbool is. "Kinderen leren spreken betekent ze leren
hun sexuele en agressieve verlangens beheersen. Het
aanvaarden van de spraak betekent het aanvaarden
zowel van de moeilijkheden als van de overwinningen,
die er uit volgen: de lessen van de vader, de veelzijdig-
heid van de wereld, de ordening van een zich ontwik-
kelend verstànd, de gaven van de geschiedenis, de tra-
ditie, de wetenschap en de kunst. Het verwerpen van
de spraak betekent troost zoeken in rauw gevoel, zich
géén rekenschap geven, betekent zich laten gaan, een
uitweg zoeken in sexualiteit en geweld".

Ik ben met Amerika begonnen, omdat alles daar "so
big" is en de verschijnselen zich daardoor scherper af-
tekenen. Maar wij zijn er nog altijd niet op ingesteld,
dat we in een wereld leven, die alle spanningen ten
spijt niet alleen economisch een groeiende samenhang
vertoont, maar ook sociaal en cultureel meer en meer
door dezelfde eb en vloed beheerst wordt. In Amerika
zegt men: de Amerikaanse jeugd is zus of zo en zoekt
naar plaatselijke oorzaken, en hier zegt men: de Euro-
pese.of ook nog vaak: de Engelse, de Duitse, de Neder-
landse jeugd. Maar bij veel van wat ik zo even van
Amerikaanse schrijvers aanhaalde, denk ik: en elders?
Het zou een boeiend bedrijf zijn de verhouding van
kunst en jeugd over een aantal jaren te volgen in lan-
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den met een geleide cultuur als de Sowjet-Unie of
China, en van de koloniale of juist van het kolonia-
lisme bevrijde volken van Azië en Afrika, maar daarin
zit eerder materiaal voor 2 dikke delen dan voor 2
lezingen. Dus beperken we ons tot de vraag: Hoe staat
het hier met het conformisme, de teddy boys, de "hor-
ror comics",de "beat"-generatie en de ongearticuleerde
held? Ik geloof dat we dat alles hier terug kunnen vin-
den, alleen, zoals te verwachten was in een zoveel
oudere beschavingswereld minder in reincultuur, ver-
wikkelder, tammer ook, maar naar het mij voor-
komt met meer paradoxale tegenstellingen, binnen een
groep, ja, binnen dezelfde persoon.
Maar om onze vraag wat uitvoeriger te beantwoorden

keer ik nog eens terug naar mijn uitgangspunt: de ver-
gelijking van '20 en '50 en het uitgangspunt daarvan:
mijn verbaasde reactie op het briefje van de secreta-
resse van de SIKA. Waarom zou ik, als ik in '20 se-
cretaresse van een toenmalige SIKA was geweest, nooit
zo iets geschreven hebben? Omdat wij niet de minste
waarde hechtten aan het oordeel van de oudere gene-
ratie, omdat wij tegen alles in verzet waren, tegen onze
ouders en tegen het academisch statuut, tegen onze
hoogleraren, die we, met enkele uitzonderingen, maar
domme jongens vonden, tegen de oorlog, tegen het al-
coholisme en tegen de meeste maatregelen van onze
regering. Omdat wij een houding hadden van: "dat
nemen we niet" en "dat moet anders worden", en om-
dat we - dat meenden we tenminste! - voortdurend
bezig waren het anders te maken, omdat we met Els-
schot's woorden altijd achter een of andere vlag aan-
liepen. Daarentegen zie ik me tegenover een nieuwe
generatie geplaatst, die aan de ouderen vraagt: wat
denken jullie van ons, want jullie zijn in staat dat cri-
tisch te bekijken. Zelf ben ik geneigd een vraagteken
te zetten achter dat vertrouwen in de gewettigdheid
van onze critiek. Maar onbegrijpelijk is het niet in een
periode, die op een zo opmerkelijke wijze weer aan-
knoopt bij voorgangers van een kwart eeuw terug. Ik
noemde er al enkele en ik denk b.V. ook aan de na de
oorlog wereldberoemd geworden Mondriaan en de
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Stijlgroep.
Ik wil nog iets zeggen over dat aanknopen bij het

verleden op zichzelf. Dat is geen nieuw verschijnsel.
Telkens weer zien we in de geschiedenis van de be-
schaving en met name van de kunst, dat nieuwlichters,
die zich tegen de bestaande, verstarde en doodgelopen
vormen richten, zich daarbij beroepen op oudere voor-
gangers. Het is alsof zij steun zoeken bij een autoriteit
uit het verleden om de heersende autoriteit af te bre-
ken. Het meest sprekend voorbeeld daarvan is dat van
de Renaissance (de naam zegt het al), die op nieuw de
klassieke oudheid ontdekte of althans die van een gans
ander gezichtspunt uit waardeerde. Een ander voor-
beeld is dat van de Romantiek, die op de middeleeuwen
teruggreep.
Wat echter het opmerkelijke is aan deze terugkeer,

is dat de tussenperiode nauwelijks een kwarteeuw be-
slaat. Daardoor krijgt die terugkeer ook een heel ander
karakter. Renaissance en Romantiek herschiepen a.h.w.
het verleden tot een geheel eigentijdse nieuwe stijl. Nu
zeggen we wel, dat we snel leven, maar 25 jaar is toch
wat heel kort voor een renaissance en de werkelijke
ontwikkeling beantwoordt daar ook niet aan.
Wie het weefsel wat nauwkeuriger bekijkt, ziet over-

al doorlopende draden, wat geen wonder is, alleen al
omdat de 20ers nog niet zijn uitgestorven en zich in de
kunst van nu doen gelden. Maar ook omdat de twee
grote stromingen, enerzijds het verlangen naar waar-
heid, anderzijds het bewust zich keren tot en de voor-
keur voor het irrationele al aan en zelfs voor het be-
gin van onze eeuw te onderkennen waren.
Wanneer de dichters en schrijvers van .nu zich tegen

het intellectualisme van hun voorgangers keren, dan
geldt dat eigenlijk alleen die kleine groep van het
rationalistisch intermezzo van de jaren '30, die tegen-
over het dreigend fascisme naar het oude wapen van
de rede greep.
Maar ook al zien we de cultuurstroming van onze

eeuw als een nauwelijks onderbroken beweging, dan
zijn daarmee de verschillen tussen '20 en '50 niet uit-
gewist. In het Literary Supplement van de Times las
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ik onlangs: "Het licht van veel geloven, ver trouwens,
dogma's en verwachtingen heeft de laatste 2 à 3 deca-
den laag gebrand". Men kan dat ook zo zeggen: het is
alsof de hele naoorlogse wereld de weg van Laarmans
is .opgegaan. Het is niet mijn bedoeling daarmee het
huidige jonge geslacht als een stel "lijmers" tegenover
de nobele idealisten van '20 te stellen. Er zijn geen
nobele en verdorven generaties en ik ben met Elsschot
in de loop der jaren zeer huiverig geworden tegenover
alles wat zich zo grif weg idealist noemt. Maar wel
is het aantal jonge mensen toegenomen, die zich als
Laarmans hebben aangepast aan de situatie, die hun
eigen ruiten niet ingooien, die niet warm lopen voor
een of ander grote zaak - die er toch aliijd nog wel
zijn, misschien zelfs teveel -, die schouderophalend
staan tegenover alle donquichotterie, die de waarheid
nog altijd dienen maar niet meer onder de leuze: "we
nemen het niet", maar die zeggen: "we vliegen er niet
in", wat een vrije vertaling is van het "include me out'.'.

Ik noemde zo even het boek The Outsider van Colin
Wilson, om zo te zeggen het theoretisch fundament van
de Engelse literaire groep van de Angry young men,
waarop we straks nog terug zullen komen. In dit intel-
ligente, maar verwarde en overladen boek stelt de
schrijver een reeks "outsiders" ten voorbeeld, mannen
van formaat, die zich alle onderscheiden hebben door
er buiten te blijven, niet mee te spelen volgens de spel-
regels van de geordende maatschappij.

Welnu, het paradoxale - en in zekere zin uitzicht-
loze - van de naoorlogse situatie ligt in het feit van
dit tot een leuze maken van het outsiderschap. Laar-
mans nam met zijn "include me out" een individueel
besluit. Maar laten we eens nagaan welke verwikke-
lingen er ontstaan, wanneer deze gedachte tot een
leuze, tot een geïdealiseerd gedragspatroon wordt.

In '47 verscheen Simon van het Reve's boek De
Avonden, dat niet ten onrechte wel "het boek van een
generatie" genoemd is. De jongeren herkenden er zich-
zelf in, de ouderen wezen het af als overdreven (na-
tuurlijk was het overdreven, dat zijn alle "boeken van
een generatie") of aanvaardden het moeizaam, omdat
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ze hier de demon van het irrationalisme, die ze juist in
zijn meest kwaadaardige gedaante verslagen meenden
te hebben, in een ontstellend weerloze vorm zagen te-
rugkeren.

Het irrationalisme van '20 was dynamisch geweest
en naar de toekomst gericht. De irrationele held van
De Avonden hield zich helemaal niet met de toekomst
bezig, hij leefde uit de angst, de verveling, de landerig-
heid van het heden, hij registreerde de zinledigheid van
alles wat gedacht en gezegd werd en vooral zijn griezel-
dromen en hij was in een voortdurend, mokkend, maar
zwijgend en meewarig verzet tegen zijn ouders, die niet
schenen gemerkt te hebben, dat het verleden weggeval-
len en de toekomst er nooit geweest was en maar onver-
stoorbaar doorgingen in hun huiselijke bedoeninkje het
spel van de kleine redelijkheid te spelen.

Al de eigenschappen van wat ons als de na-oorlogse
jeugd vertrouwd zou worden zijn in De Avonden al
terug te vinden; het conformisme - want- hoe "gek"
menig lezer Van het Reve's held ook mag vinden, hij is
kennelijk bedoeld als een gewone, onopvallende kan-
toorbediende -, de hang naar het irrationele, de be-
wondering voor de "acte gratuit" en de wat rancu-
neuze weerzin tegen het intellectuele, de fundamentele
angst, die zich uit in zwijgen over de toekomst, hier zo
consequent, dat de erotiek, die toch altijd nog ergens
op uit moet lopen, in het boek geen plaats vindt, de
vrees voor de ouderdom en voor de - verantwoorde-
lijke - volwassenheid, het kinderachtige, dat spreekt
uit gruwelgrappen en het uitdagend gebruik van vieze
woordjes. Er is ook een weerloze teerhartigheid, gesym-
boliseerd in het wollen konijn, dat een merkwaardig
stel verwanten in latere literatuur krijgt. Herinnert u
zich de eekhoorn en het beertje in Looking back in
Anger en het speelgoedhondje van Hamm, de held, als
we het nog zo noemen mogen, van Becket's Fin de
Partie, dat Jeanne van Schaik in een voortreffelijk stuk
in de Groene als het drama van de godverlatenheid
heeft gekarakteriseerd? Of het kleine zusje van Holder
Caulfield de held uit de Amerikaanse roman van J. D.
Saliger: A Catcher in the Rye, een boek, dat een opval-
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lende verwantschap vertoont met De Avonden. Juist
in het werk van de "cynische" en "keiharde" auteurs
en zeggers van de laatste waarheid snikt binnenin een
tikje zelfmedelijden en soms een flinke tik sentimen-
taliteit. Behalve bij de zo even genoemde ook b.v. bij
Anna Blaman, Mulisch en W. F. Hermans; en bij klei-
nere figuren als Vinken oog wordt het regelrecht hui-
lerig. Het is trouwens niet meer dan een persoonlijke
indruk, maar het komt me voor, dat er in deze keiharde
tijd veel meer gehuild wordt dan in mijn jeugd.

Laten we in de tijd die ons rest eens nagaan, waar
we die eigenschappen van de na-oorlogse jeugd, waar-
van De Avonden a.h. w. een ongewild program gaf, in
literatuur, kunst en werkelijkheid van de laatste tien
jaar aan de dag zien komen. Natuurlijk zullen we daar-
bij op paradoxale en vaak onverklaarbare tegenstel-
lingen stuiten.

Bij alle neiging om een goede beurt te maken, zich
op enigedei wijze te onderscheiden, zijn kinderen van
nature conformistisch. Het past in hun onzekerheid
en zich-beschermd-willen voelen in de wereld der
volwassenen. We kennen allemaal het kinderleed van
"rare" kleren te moeten dragen of niet mee te mogen
doen van thuis aan iets wat de hele klas wel mag. Met
de puberteit komt het kind tegen die bescherming in
verzet, hij zoekt de eenzaamheid en de onafhankelijk,
heid, waarin hij zich schoolt voor de levensstaat van
volwassene, van voor eigen verantwoording levend
mens. Voor die scholing nu krijgt m.i. de moderne
jeugd ondanks al onze kinder- en jeugd psychologen
een veel schraler kans dan die van vorige generaties.
Het feit alleen al, dat wij zo ernstig ons best doen onze
kinderen tot vrijheid en zelfstandigheid op te voeden,
bewijst dat wij naar compensatie zoeken voor iets wat
er vroeger veel meer van nature was. In de eerste
plaats drijven humaner, op zichzelf zeer waardeerbare
opvoedingsmethoden minder tot vereenzaming en ver-
zet, 2e het weliswaar vrijer opgevoede kind wordt in
zijn verlangen zijn eigen gang te gaan aan alle kanten
geremd door onze gemechaniseerde, gecommerciali-
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seerde en georganiseerde maatschappij, die ons allemaal
een beetje bijschaaft. Hoeveel avonturen waren cr vroe-
ger alleen al te beleven op de weg naar school, die nu
ingedamd ligt tussen trottoirbanden en bewaakte over-
steekplaatsen! Dat doet zich op de duur gelden. Let
maar eens op hoeveel minder zonderlingen onze eeuw
kent dan de vorige. Van de professoren, die ik in Lei-
den gekend heb, waren er zeker nog een stuk of zes,
die als merkwaardige typen opvielen. De 150 van de
Amsterdamse universiteit zult u op straat niet gemak-
kelijk onderscheiden van andere heren in colbert of
regenjas. 3e is er het met de hele wereldsituatie samen-
hangend conformisme als tijdsverschijnsel, dat met al-
lerlei. opzettelijke en onopzettelijke middelen het den-
ken-voor-eigen-rekening tegen gaat. Dat verklaart mis-
schien, dat de jeugd, ook die al aan de eerste grijze ha-
ren toe is, nog bedenkelijk kinderlijke trekken toont.
Symptomatisch maar op zichzelf onschadelijk is, dat
terwijl vroeger kinderen als kleine dames en heren wer-
den aangekleed, nu de kampeerbroekjes en babydolls
ons tot op hoge leeftijd blijven vergezellen en mannen-
hemden de gezellige prentjes vertonen, die we vroeger
alleen op slabbetjes borduurden.
'Onze studenten werken in het algemeen gesproken

harder en in ieder geval braver dan wij en lopen trou-
wer colleges. En nu spreek ik nog niet eens van het
groeiend aantal werkstudenten, die een dubbele taak
moetcn verzetten en dat vaak met bewonderenswaar-
dige energie en vindingrijkheid doen. Maar ze tonen
wcinig ongeduld om zich in het maatschappelijk leven
der volwassenen te mcngen. De studentenbladen zijn
meer kolderiek dan critisch. Zij voeren geen acties, ten-
zij voor het behoud van het een of ander. Een drin-
gende oproep van .de Zuid-Afrikaanse studenten om
steun in hun strijd tegen .de rassenscheiding bij het ho-
ger onderwijs viel hier als een steen in het water, maar
onlangs trok wel een deputatie naar Den Haag om dc
minister van Financiën een nieuw koffertje aan te bie-
den, omdat hij in strijd met de heilige "mos" zijn be-
groting in een actetas naar het Binnenhof had vervoerd.
Hun hoogleraren critiseren zij slechts in zo verre zij -
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de hoogleraren wel te verstaan - niet met de gangbare
opvattingen accoord gaan, maar dan ook in een toon,
die wij in de jaren '20 nu weer niet in de mond zouden
hebben genomen. Misschien konden wij gemoedelijker
zijn, omd~t onze critiek op de ouderen minder door
vrees was 1I1gegeven.

U herinnert zich, dat we al eerder spraken over
de hernieuwde belangstelling voor het werk van Els-
schot na de oorlog en over de verwantschap van de
hedendaagse jeugd met zijn Laarmans, een verwant-
schap, die we vooral zagen in de overtuiging van de
zinloosheid van het leven en in de vlucht in het confor-
misme. Maar er zijn ook verschillen. Herinnert u zich,
hoe Laarmans bij zijn gedaanteverwisseling van idealist
tot lijmer zijn haar laat kortwieken, zijn baard scheren,
zijn pijp onder zijn hak vermorzelt, zijn knuppel aan
stukken breekt en zich een uiterst correct pak laat aan-
meten? Hij vermomt zich als conformist. Maar wie bij
onze jeugd de baard en de lange haren ziet terugkeren,
bij de meisjes de quasi nonchalante paardestaarten en
zo-uit-bed-kapsels en bij beiden een uitgesproken voor-
keur voor slordig opvallende kledij, vraagt zich af of
onze conformisten zich bij geval als non-conformisten
vermommen. Een ander opmerkelijk verschil: Elsschot-
Laarmans hield zich bezig met zijn medemensen. Hij is
voortdurend geboeid door zijn omgeving, hij neemt in-
tensief waar en geeft wat hij zag op zijn zeer eigen
wijze, maar zonder zelfbedrog weer: "Ik heb niets ver-
zonnen." De kunst en de literatuur van nu zijn - ge-
neraliserenderwijs gesproken al weer - zó egocen-
trisch, zó van-binnen-uit, dat het verhaal en de rede-
lijk verstaanbare poëzie als "conventioneel" en verou-
derd worden afgewezen.

Veel van onze jonge intellectuelen zijn wèg van de
gruwelprel1tenboeken van Charles Adams, wat, zoals
we al opmerkten, door de psychologen als een kinder-
lijke trek wordt geduid en toen ik laatst met een vrien-
delijke jonge man in de auto meereed en hij op een
haarbreedte een onvoorzichtig overstekend jongetje
voorbijschoot, zei hij: "Zulke jongetjes hebben altijd
nog wel een broertje". Dat is een grapje van nu, niet
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van dertig jaar geleden en wie weet zal men er over
dertig jaar ook weer niets grappig in zien. Maar het is
in ieder geval een grapje, waar een afwijzen van ver-
antwoordelijkheid aan ten grondslag ligt.

In het algemeen kent onze tijd bij alle pessimisme,
uitzichtloosheid en landerigheid een grote voorkeur
voor de humor maar voor een zeer bepaalde soort hu-
mor. Het is een soort humor in de kantlijn van het
leven. Niet de humor, die een hele tijd, een hele maat-
schappelijke situatie de lachspiegel voorhoudt in de
trant van Gulliver's Reizen, De Doden Zielen of de
Brave Soldaat Schwejk. Een aantal va'n onze meest ge-
lezen auteurs zijn humoristische korte-stuk jes-schrijvers,
het cabaret is een van de meest gepleegde en meest suc-
cesrijke toneelvormen, maar ook deze humor is opmer-
kelijk onstrijdbaar en ongevaarlijk vergeleken bij die van
vooroorlogse bladen als b.v. de Weltbühne of een ca-
baret als Erika Mann's Pfefferrnühle. Ze is zoals Mug-
geridge van de Amerikaanse humor zei: "not subver-
sive". Ze tast niets aan. Wim Kan, die in zijn nieuw-
jaarsprogramma's onmiskenbaar geestig, maar toch nog
altijd gematigd de peperbus hanteert, is daarmee een
unicum en wordt er even mateloos om geprezen als
redeloos om gekapiteld ... En hij werd dan ook al
in 1911 geboren!

Dat afwijzen van verantwoordelijkheid, dat niet vol-
wassen willen zijn, doet zich ook gelden in de erotiek.
Begrijp me goed: daarmee is allerminst gezegd, dat "die
jeugd van tegenwoordig" zo onverantwoordelijk los
leeft. De 19de eeuw had de hypocrisie van de lange,
kuise verloving gekend, waarbij het als normaal gold,
dat de jonge man tijdens die wachtperiode zich in
vluchtiger verbintenissen "uitleefde". Al omtrent de
eerste wereldoorlog werd een vrijere omgang van de
jeugd gangbaar en daarmee een kortere verloving, die
geleidelijk in een huwelijksverhouding over ging. Zo is
nu het studentenhuwelijk een normaal verschijnsel ge-
worden. Maar meer dan uit de door de situatie bepaal-
de werkelijkheid kunnen we de geest van een generatie
leren kennen uit de idealen, die ze zich stelt en-zoals
die in film en literatuur gestalte krijgen. Het man- en
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vrouwideaal van de 19de eeuw was a.h.w. op elkaar in-
gespeeld: de man was kloek, besluitvaardig, bescher-
mend, de drager van de grote verantwoordelijkheid, de
vrouw was lief, bekoorlijk, begaafd met al wat tot het
gebruik van verkleinwoorden noodt: kleine handjes,
kleine voetjes, enz. en alleen verantwoordelijk in haar
aanhankelijkheid en trouw aan de man. Bij de standaard-
grapjes over de vrouwelijke ijdelheid was dat over de
te nauwe schoenen een vast nummer. Ik geloof niet, dat
nu één meisje zich zorgen maakt over haar schoenen-
maat, maar heel oude dametjes kunnen je nog coquet
vertellen, dat ze 36 hebben.

Ik mag er nog wel eens de nadruk op leggen, dat het
hier onvermijdelijk om generalisaties gaat, dat er naast
deze ideaalfiguren ook andere, om zo te zeggen con-
trapunt-idealen stonden, b.v. dat van de gevaarlijke
vrouw of de heerlijk-slechte verleider. In onze eeuw
wordt aanvankelijk de vrouw zelfbewuster en spor-
tiever, de man minder overheersend, de verhouding
kameraadschappelijker maar ook, om nog eens een
onvertaalbaar Engels woord te gebruiken: meer so-
phisticated. De Griekse godinnegestalte van Isadora
Duncan, de oncoquette verschijning van Greta Garbo
waren de heldinnen van die tijd. Men heeft van het
raadsel Garbo gesproken, toen zij na de oorlog niet
meer op het witte doek verscheen. We kunnen dat
raadsel, geloof ik, gewoon gezond verstand noemen:
er is voor Greta geen plaats naast Lolobrigida, Brigitte
Bardot en Jayne Mansfield, deze vrouwelijke replieken
van de "ongearticuleerde held". Ik ontleen mijn voor-
beelden aan de film omdat door de commerciële arglist
van het filmbedrijf dit verschijnsel daar het scherpst
getypeerd wordt maar in moderne romans komen ver-
wante typen voor. Het ideaal, dat deze vrouwen ver-
tegenwoordigen en dat niet minder dan de ongearticu-
leerde held een product van deze tijd is, doet zich voor
als een oer wezen (niet voor niets treden zij bij voor-
keur op in rollen met losse haren, blote voeten en "pri-
mitieve" kleding), argeloos "oversexed", d.w.z. niet
meer van de lieve, om bescherming vragende 19de
eeuwse vrouwelijkheid, die zich vol vertrouwen aan de
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"he-man" overgeeft, maar eerder overgegeven aan een
ondoorgrondelijke en zinloze oermacht, die alle men-
selijke verantwoordelijkheid overstemt, en voor de man
het voorwerp van cen onvolwasscn, zeer aardse en bijna
onpersoonlijke liefde, waarin hij minder bevrediging
van een gerichte hartstocht dan troost en stilling van
zijn vrees zoekt. In 't kort een magna mater zonder
kinderen, met smalle heupcn en sterk ontwikkelde
borsten. Daarop richt zich alle aandacht, die vroeger
naar zwanehalsen, ranke enkels en leesten, zoals dat
heette, kuiltjes in de wangen en vergeet-mij-niet-ogen
uitging. Het schoonheidsmiddel van onze tijd - de
reclame laat op dat punt niets meer te raden over! -
is de beha.

De moderne vorm van de liefde - want zo vreemd
als het misschien lijkt, ook zo'n oergevoelen als de lief-
de kent zijn historische aspecten - de moderne vorm
van de liefde dan, zoals de huidige roman die, men mag
aannemen meer of minder naar de werkelijkheid spie-
gelt, is minder erotisch en meer naakt sexueel, minder
wild gepassioneerd dan landerig-ongeremd, een ver-
houding, die zich misschien laat symboliseren in die
van de wals en de jazzmuziek; ze kent nauwelijks een
v66r- of naspel en het bed en de divan spelen een
hoofdrol in de moderne roman. Velen zien daarin een
uiterste ontmaskering van het menselijke, een na-oor-
logse vernieuwing van het streven naar waarheid en
bestrijden van de hypocrisie. We spraken er al van, dat
ook de na-oorlogse generatie haar eigen waarheden te
onthullen had: de waarheid van het zelfbedrog der vo-
rigen, van de absolute illusieloosheid, van de eerlijke
erkenning van de absurditeit van het menselijk bestaan.
Maar wij spraken ook al van de eigen vorm van hypo-
crisie, die dat monopoliseren van de waarheid mee-
brengt. Daaraan onttrekt zich ook deze generatie niet.
Zij doet dat te minder, omdat ze, zoals we ook al op-
merkten, in een door en door conformistische periode
leeft! En dus heeft ook zij haar tabu's, haar onderwer-
pen, waarover gezwegen wordt en haar themata, die al
te uitdrukkelijk naar voren geschoven worden. Een ver-
gelijking met de 19de eeuw stelt dat duidelijk in het



licht. Van de drie cardinale punten in het menselijk
bestaan: geboorte, paring en dood viel in de 19de
eeuwse kunst het meeste licht op de beide uiterste en
met name op de dood. Het sterfbed was een ontroe-
rend, stichtelijk en dankbaar onderwerp. De moderne
roman kent niet of zo goed als niet de aanvaarde dood,
maar alleen de absurde: de dood door plotseling ge-
weld. De paring kende de 19de eeuwse roman in zijn
erotisch voorspel en in zijn gevolgen. Geen "misstap",
die zich niet wreekte in de geboorte van een ongewenst
kind. In de moderne roman worden die gevolgen weg-
gedacht. Het kind, symbool van een toekomst, die ge-
schuwd wordt, speelt er trouwens nauwelijks een rol.
Het gangbare type is de al of niet verkapte ik-roman,
d. w.z. weinig waarneming en analyse van de omgeving,
maar zelfwaarneming en notering van de eigen reacties
op de omgeving. Daarbij is de 19de eeuwse zwijgzaam-
heid over het sexuele omgeslagen in een nadrukkelijke
openhartigheid om niet te zeggen breedsprakigheid,
waarvan waarde of onwaarde voor de tijdgenoot moei-
lijk te peilen is. Bij een schrijver van het formaat van de
Vlaming Paul Louis Boon is het een element in zijn be-
zeten strijd op leven en dood met het absurde in het
menselijk bestaan, maar er is ook heel wat uitdagend-
eerlijk geschrijf over de sexualiteit in zijn meest scha-
mele vorm, dat onmiskenbaar alleen maar een brani-
achtige en pueriele geest verraadt. Want het is een mis-
verstand, een kinderlijk, maar veel gekoesterd misver-
stand, dat men met louter de naakte sexualiteit "het le-
ven zelf" zou betrappen. Ook de debiele prostituée, die
nog nooit over het Leven heeft nagedacht, zegt dat ze
"in het leven" is. Ook hier dus een zekere onvolwas-
senheid, die zich camoufleert achter wat voor het op-
groeiende kind juist het merkteken der volwassenheid
draagt. Maar ook nog iets anders dat we op het spoor
komen, als we letten op de reactie, die deze nieuwste
vorm van de-waarheid-zeggen wekt. Ik keer nog eens
even naar mijn vergelijking met Laarmans terug. Hij
verkoos het conformisme en had daarom genoeg aan
die ene vorm van waarheid, die het openlijk aanvaar-
den van de leugen en het bedrog van het "lijmen" in-
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hield. Maar de nieuwe generatie heeft het conformis-
me niet gekozen, ze is er toe vervallen en zoekt
daarom naar compensatie - in een opvallende kleding
zoals we al opmerkten - maar ook in dit uitbundig,
maar uiteindelijk ongevaarlijk, lucht geven aan de geest
der eeuw, de geest van de waarheidszoekers. Onge-
vaarlijk, zeg ik, want hoe is de reactie op hun houding?
Natuurlijk heeft de Staphorster krant zijn bezwaren en
behoudt de Idil het lezen van dit werk van onvolwas-
sen geesten aan zeer volwassenen voor. Maar daar blijft
het eigenlijk bij.

Hoe komt het, dat dit gedurfde niets maar dan ook
niets verzwijgen zo weinig beroering wekt in een we-
reld, waarvan we nu juist betoogd hebben, dat ze zo
door en door conformistisch is? Omdat deze ontmas-
kering niets sociaal wezenlijks ontmaskert, omdat heel
deze geruchtmakende activiteit de wortels van onze
gangbare en door ieder gerespecteerde overtuigingen
niet aantast, zodat onze aangepaste jeugd hier een ter-
rein heeft, waar ze haar aangeboren neiging tot verzet
op ongevaarlijke wijze kan botvieren. Zo ontstaat de
eigen vorm van hypocrisie-van-de-waarheid van onze
tijd, waarbij de waarheidszeggers elkaars durf en oor-
spronkelijkheid bewonderen en elkaar vertellen hoeveel
schrik en ontsteltenis ze bij de anderen verwekken, ter-
wijl die anderen voor zo ver ze hun werk lezen er zich
niet druk over maken. Er was moed voor nodig om
Freud's theorie op te stellen, maar niet om die na te
praten, te vulgariseren en te caricaturiseren in de lite-
ratuur. Onze toch stellig niet nonconformistische rege-
ring controleert zachtzinnig radio en televisie, omdat
cr ook kinderen luisteren en kijken en deelt verder re-
gelmatig prijzen en literaire opdrachten uit ook aan
de ergste zondaars. Was in de jaren '20 het uitdagen
van de "fatsoenrakkers" al een weinig riskant bedrijf
geweest, nu in de lauw conformistische sfeer van onze
dagen krijgt men de gewaarwording dat de opstandige
jeugd - de jeugd is immers per definitie opstandig -
het harrenas aanschiet om te gaan ... swane pesten.

Er is nog een aspect van de tijdgeest, dat we al her-
haaldelijk raakten, maar waar over wc nu nog iets
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uitvoeriger willen zijn: het weder opleven van het
irrationalisme. De rede is opnieuw onttroond, wij le-
ven in het tijdperk van het Z.g. existentialisme. Wat
betekent dat eigenlijk? Ik ben geen filosoof en het is
niet mijn taak u filosofische stelsels te verklaren. Maar
het gaat hier voor ons niet om het respectabele stuk
denkwerk van een paar heldere of diepzinnige koppen,
maar om de eigenaardige vormen, waarin die filosofie
in het populaire denken is opgenomen. Wij herhalen
uit den treure, dat wij leven in een tijd van vrees en
onzekerheid. Dat mag waar zijn, maar, - vraagt men
zich af, - was dat zoveel anders in de tijd van de
zondvloed, de zwarte dood, de veroveringstochten van
Djengis Khan en Timur Lenk, de 30-jarige oorlog of
Napoleon? Wat voor ons die vrees en onzekerheid, ge-
loof ik, zo groot maakt, is dat de mensheid misschien
meer dan ooit te verliezen, maar ook meer dan ooit te
winnen heeft. In die onzekerheid hechtten zich een
paar woorden uit de existentieële sfeer vast: we doen
en denken alles "existentiëel", de "absurditeit van ons
bestaan" ligt ons in de mond bestorven en men kan
mensen met een uiterst beperkt brein, niet zonder enige
innerlijke voldoening naar het me voorkomt, weer over
het bankroet van het menselijk verstand en het eenzij-
dig intellectualisme van Darwin, Marx of Freud horen
spreken.
De onzekerheid, die achter al die woorden schuil

gaat, uit zich in zeer verschillende vormen. Het na-
oorlogs cultuurpessimisme bij kunstenaars en intellec-
tuelen greep naar de troost, die de oude Wilhelm Busch
al in een paar onsterfelijke regels bezongen heeft:

Es ist bekannt von alters her
wer Sorgen hat, hat auch Likör.

Er is in de laatste jaren niet alleen veel, landerig en
onfeestelijk gedronken, maar de alcoholische sfeer loopt
in de literatuur over: in ons hedendaagse proza wordt
even automatisch jenever en whisky geschonken als
thee in de ouderwetse damesroman en bier in de pal-
lieterij.
We duiden al eerder aan, dat de eerste terugslag te-

gen het rationalisme in het begin van de eeuw tot een
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aantal opmerkelijke bekeringen leidde. Ook de existen-
tiële angst van nu voert vrij wat intellectuelen tot een
of andere vorm van geloof, al of niet in kerkelijk ver-
band, terug via de gedachte van het quia absurdum,
de rustbrengende overgave aan een voor het mense-
lijk denken onvatbare vaderlijke macht. Dat is te op-
merkelijker, omdat het totaal der buitenkerkelijken nog
altijd zij het langzaam omhoog loopt. Maar ook deze
situatie in ons verwikkeld sociaal-cultureel bestel is niet
zo rechtlijnig als ze lijkt. Wanneer de bloei van het
kerkelijk leven een regelrecht gevolg was van die
terugkeer tot het geloof, zouden de kerkelijke leiders,
met name in Amerika, waar het verschijnsel het meest
opvallend is, daar een bron van verheugenis in mogen
zien. Maar alle sociologische waarnemers zijn het er
over eens, dat een althans formele kerkelijkheid tot
de American way of life behoort, tot een conformis-
tische levenshouding,-die het bestaan vergemakkelijkt
in een wereld, waar onkerkelijkheid evenals. humor zo
licht "subversive" werkt. Foster- Dulles,. die wel
meer waarheden heeft uitgesproken, -waarvan hij het
effect, althans op ons Europeanen niet bleek te besef-
fen,. vergeleek eens de theologische seminaria met
"krachtcentrales, waarvan de mensen bovenal afhan-
kelijk zijn - niet slechts voor hun geestelijk heil, maar
ook voor hun materiëel welzijn". Voor we de Ameri-
kanen gaan uitsliepen, laten we eerst even vragen, hoe
het bij ons is. Minder massaal, minder naïef-bewust, ze-
ker, maar anders? Zoals de jongelui van het einde van
de 19de eeuw hun familie schandaliseerden door alleen
maar op het stadhuis te trouwen, zo zijn er nu weer
verscheidene, die hun liberaal opgevoede ouders ver-
bazen door in een kerk te trouwcn, waar ze anders
zeldcn komen, omdat "iedereen het doet", omdat "het
anders zo kaal cn nuchtcr is", ctc. In dit vcrband ver-
dicnt het ook aandacht, dat cr uit de hele christelijke
wereld klachtcn opgaan ovcr een tckort aan roeping
voor hct pricsterschap en predikambt cn over het
leeglopcn van dc kloosters.

Maar het "existentiëel" levensbesef, om. het dan
maar zo te nocmen, leidt nog tot een _andere levens-
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houding dan die van overtuigd of gelegenheidsgeloof
of wel tot het aanvaarden van de zinneloosheid van het
menselijk leven als een gemakkelijk zittend jasje, dat
de druk van alle verantwoordelijkheid van ons af doet
glijden. We zinspeelden al even op die nog weer an-
dere houding naar aanleiding van De Avonden. Want
blijkbaar kan ook wie overtuigd is van de absurditeit
van ons bestaan, het niet laten bij een boedelbeschrij-
ving van het bankroet van de menselijke geest. Het
scheppen van telkens weer nieuwe idealen is een zo
onfeilbaar menselijk automatisme, dat het zich ook in
een zo pessimistische en telkens weer uitzichtloos ge-
noemde tijd als de onze doet gelden.

Ik zei zo even, dat men de mens of een generatie van
mensen vaak beter kan leren kennen uit zijn idealen
dan uit zijn door de werkelijkheid bepaalde situatie.
Daarom haalde ik, toen we over de 20-ers spraken een
passage van Marsman aan, waarin hij zijn. held, de
globetrottenden Franse schrijver Cendrars, in een tikje
hoogdra vende termen beschreef. Als na-oorlogse tegen-
stuk .van die geloofsbelijdenis van Marsman, wil ik u
een uitspraak voorleggen van de dichter en schrijver
Willem Nagel, (J. B. Charles). Ze laten zich in zoverre
goed vergelijken, dat geen van beiden extreme vertegen-
wOOl.digers zijn van de irrationele tijdstroming en dat
de schrijver van Volg het Spoor terug evenmin een con-
formist is als Marsman dat was. Beiden zijn mensen die
iets vertegenwoordigen en die men ernstig moet nemen.

Nagel dan gaf de volgende karakteristiek van de
nieuwe dichter-generatie: "Zij zijn bezig een geloof
op te bouwen. Maar het is een oergeloof, aan het moe-
ras, de donder, de stank en de vruchtbaarheid. Het is
orgiastisch, tuchtloos, heerlijk, weerzin en ontzag om
zich heen spreidend. Het is zichzelf verwoestend en
zichzelf scheppend. Het is erotisch".

Dat klinkt ondoorgrondelijk genoeg, maar we moe-
ten ook dit ideaal benaderen, zoals men spiegelschrift
leest: door het een slag om draaien. Wat krijgt men
dan te zien? Ik zal niet beweren: de geloofsbelijdenis
van de moderne jeugd, zelfs niet wanneer ik u daarbij
eraan herinner, hoe ik dat begrip moderne jeugd heb
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ingeperkt tot een laag, waarvan jonge kunstenaars en
intellectuelen de kern vormen. Toch is het niet minder
typerend voor de geest des tijds als dat citaat van
Marsman voor een eerdere periode. Niet voor niets is
"geloof" een van de eerste woorden, die er in voor-
komen.

Deze jonge mensen, die zich door geen illusie willen
laten vangen, die de laatste waan ontmaskerd menen te
hebben en in geen toekomst meer geloven, hebben toch
een houvast nodig in het onvermijdelijke stukje toe-
komst, dat hun eigen leven omspant. Zelfs de roman-
tische uitkomst van de "weltflucht" staat niet meer voor
hen open, de tijd van de kluizenarij, van de sprinkha-

. nen en wilde honing is voorbij. Zij zijn geen holbewo-
ners meer, maar stedelingen, wortelend - of misschien
juist niet wortelend - in het asfalt. Nooit is de trek
van jonge mensen met talent naar de grote steden zo
sterk geweest als na de oorlog. De bewoner van een
moderne stad is, veel meer nog dan de plattelander,
vanzelf een aangepast, een conformistisch mens, want
ontworteld zijn en conformisme hangen nauw samen.
-We laten nu maar buiten beschouwing, dat bij ons te
lande ook de plattelandslevenswijze en -cultuur prac-
tisch verstedelijkt is.

De mens heeft eeuwen gewerkt om zichzelf een be-
staanszekerheid te verschaffen. Dankzij de moderne
technische beschaving hebben wij geen overstromingen
of droogten, misoogst, hongersnood of epidemieën
meer te vrezen. Maar sinds de oorlog weten wij, dat we
al het gerief, waar die veiligheid op berust: vervoers-
wezen, water-, gas- en electriciteitsleiding, medische- en
sanitaire dienst met één slag kunnen verliezen en dat
wij onveiliger leven, ons althans meer bedreigd voelen,
wat subjectief op het hetzelfde neerkomt, omdat we
zoveel te verliezen hebben. Er is een tijd geweest, dat
kunstenaars in hoofdzaak mensen waren, die van de
hand in de tand leefden, dat wetenschap en literatuur

. bezigheden voor rijke mensen of voor snipperuren wa-
ren. Nu zijn ze voor een belangrijk deel in de techniek,
het onderwijs, de journalistiek, de toegepaste kunst, met
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een groot woord in het productieproces opgenomen. En
ook dat geeft een paradoxale bestaanszekerheid, die
immers weer tegelijk de bedreiging van verlies inhoudt,
verlies van al dat comfort, dat de westerse mens als een
tweede natuur is gaan beschouwen: geregelde .maaltij-
den en gezondheidszorg, reukloos sanitair en de bete-
gelde badkamer en niet te vergeten de mogelijkheid al-
thans om af en toe uit dit veilig-onveilige bestaan. te
ontsnappen de natuur in, al heeft die dan nog slechts
het aspect behouden, dat vanuit het deux-chevaux-tje
op de autobaan zichtbaar wordt. En nu spreek ik nog
niet eens van de spanning en de onzekerheid, die de
grote winstkansen van onze moderne maatschappij
meebrengen, van de quiz af tot het film- en sportster-
renwezen toe. Al deze winst en kans op winst beteke-
nen nog een ander verlies, dat juist de kunstenaar en
de intellectueel zwaar weegt: een verlies aan vrijheid:
wij zijn slaven geworden van onze maatschappelijke
functie, van de mogelijkheid van het succes, van de
klok en van het spoorboekje, aangepaste mensen.

En al deze bedreigingen en bindingen doen zich aan
ons voor - te recht of ten onrechte, maar dat maakt
weinig verschil in de uitwerking - als resultaten van
de werkzaamheid van het menselijk intellect. Moeten
we er ons dan over verwonderen, dat al de "outsiders",
die Colin Wilson voor ons oproept irrationalisten en
zelfs antirationalisten waren en dat hij van hen een
soort heldengalerij voor de moderne jeugd maakt? Maar
'outsider worden slechts enkelen, en zij worden het in
leed en tranen; men wordt het niet door het zich voor
te nemen of een include-me-out-houding aan te nemen.
Een generatie van outsiders is een vierkante cirkel en
de woorden van Nagel, die ik zo even aanhaalde, mo-
gen er als geloofsbelijdenis van de outsider uitzien, ze
zijn toch meer een spiegelbeeld van angsten en verlan-
gens.

Laten we ze nog eens wat nader bezien. "Zij zijn be-
zig - zo zei hij - een geloof op te bouwen. Maar het
is een oergeloof, aan het moeras, de donder, de stank
en de vruchtbaarheid." Een oergeloof, voor zo ver we
ons dat kunnen voorstellen, lijkt mij niet iets dat ge-
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bouwd wordt, het was een spontane schepping van de
vrees en de onzekerheid van de naakte en weerloze
mens als verweer tegen de ondoorgrondelijke machten
van de natuur. En zijn "het moeras, de donder, de
stank en de vruchtbaarheid" niet een zinsbegoocheling
van de mens, die de, uiteindelijk vrijwillige, gevangene
is van een beschaving van airconditioning, Butlinkam-
pen en kinderbeperking? Een op z'n kop gezet ideaal uit
balorigheid om de kleine redelijkheid, waarmee we
doorgaan iedere week schoon goed aan te trekken en
de coloradokever te bestrijden in een volmaakt zinne-
loze wereld. "Het is orgiastisch, tuchtloos, heerlijk,
weerzin en ontzag om zich heen spreidend. Het is zich-
zelf scheppend en zichzelf verwoestend. Het is ero-
tisch". Als er ooit een wensdroom onder woorden is
gebracht dan wel deze van de tot aanpassing genoopte
mens. En .. is die droom niet na verwant aan Brustein's
;,ongearticuleerde held", die "zijn troost zoekt in rauw
gevoel, zich geen rekenschap geeft en een uitweg zoekt
in sexualiteit en geweld"? Is dat "weerzinen ontzag
om zich heen spreiden" niet het droombeeld van wat
we zo even aanduidden als ... swane pesten? Er zijn
inderdaad wel dichters geweest, wier stem de muren
van jericho deden trillen en schrijvers, die men naar
Siberië zond om hun manend geluid te smoren, maar
ik heb nog nooit gehoord van iemand, die van weerzin
en ontzag vervuld was, als hij het laatste nummer van
Maatstaf of Podium opsloeg. En is het niet eigenlijk een
vergissing te menen, dat de hedendaagse literatuur zo
sterk erotisch is? Herinnert veel van ons de-laatste-
waarheidzeggen niet meer aan de gesprekken over sexu-
aliteit van pubers, die te laat op zijn dan aan de passie,
zoals b.V. een Guy de Maupassant die met ingetogener
woorden wist te suggereren?

Een bijzonder boeiend aspect van het moderne irra-
tionalisme is, dat zijn tegenstelling tot het rationalisme
min of meer samenvalt met een maatschappelijke te-
genstelling. Duidelijk uitgesproken vinden we dat in
het werk van de Engelse Angry Yormg Men waartoe
o.a. de al eerder genoemde toneelschrijver Jolm Osbor-
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ne en de essayist Colin Wilson behoren. In Engeland
werd tot voor kort meer nog dan bij ons en ik meen
ook meer dan b.v. in Frankrijk en Duitsland het intel-
lectuele en literaire leven beheerst door de gegoede
burgerij, de society. Er was een hemelsbrede afstand
tussen de jongelieden, die aan de rijke en traditierijke
universiteiten van Oxford en Cambridge studeerden en
die men later in hoge staatsfuncties, als modeartsen en
-advocaten, grand old men in wetenschap en literatuur
terugvond èn de kleinburgermanszonen, die aan de
provinciale "baksteenuniversiteiten" werden opgeleid
voor plattelandsgeneesheer of leraar in een provincie-
nest. De voorstelling is natuurlijk gechargeerd, maar in
hoofdtrekken juist. En in ieder geval zien het zo die
groep van begaafde jonge provincialen, die met even-
veel talent als rancune alles in de vooroorlogse genera-
tie te lijf gaan, wat hun ergernis en hun afgunst heeft
gewekt: de pretenties van de intellectuele aristocratie,
de "domme" rationalistische wetenschap, de bluf van
veelweters en schijngeleerden, het linkse salon-radica-
lisme van de door het fascisme opgeschrikte dertigers.
Ze schrijven vanuit dat irrationalisme, dat in de lucht
hangt met een treiterige onredelijkheid, een afweer te-
gen ieder appèl op hun redelijk denken, en een wel eens
wat al te gemakkelijke persiflage. Maar ze kunnen
schrijven en omdat ze "iets nieuws" - het doet er niet
toe wat - vertegenwoordigen, heeft de internationale
pers zich letterlijk op hen geworpen; ze worden ver-
kocht, ze worden gespeeld, ze worden vertaald en nu
wachten we in spanning, wanneer hun toorn gecom-
penseerd zal zijn en of zij dan op een ruimer plan zul-
len herbeginnen àf verstarren in de strijd tegen hun zo
uiterst ongevaarlijke tegenstanders en in de hypocrisie
van de nobele verontwaardiging. Want zij lopen het
zelfde gevaar als de onmaatschappelijke schrijvers van
de Amerikaanse "beat generation": het succes trekt hun
de grond onder de nijdig schoppende voeten weg. Ook
wij hebben onze angry young men, ook hier valt min
of meer de tegenstelling van vooroorlogse rationalisten
en na-oorlogse irrationalisten samen met een maat-
schappelijke tegenstelling. Maar anders dan de Engel-
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se hebben onze angry young men die maatschappelijke
tegenstelling niet zelf gemarkeerd, want wij Nederlan-
ders delen ons zelf niet graag in bij een maatschappe-
lijke groep en als een ander het doet, zijn we gauw ge-
neigd dat als een belediging te beschouwen; onverschil-
lig of men ons bij de bourgeoisie, de kleine burgerij of
het proletariaat onderbrengt, die nuchtere sociologische
qualificatie klinkt de betrokkene altijd als een soort
scheldwoord in de oren. Niet zo zeer omdat we ons
zouden schamen voor onze afkomst, maar omdat we
weigeren te geloven dat ons wezen en doen daardoor
mede bepaald wordt. Ik weet daarom, dat ik het risi-
co van ernstige misverstanden neem, maar ik waag het
er op te zeggen, dat vele van onze jonge dichters en
schrijvers van afkomst provinciale kleinburgers zijn,
die zich niet thuis voelden in hun milieu en daarom in
of na de oorlog zo gauw mogelijk naar de grote steden
trokken, waar zij in grote getale door die gemechani-
seerde poliep: de dagbladpers werden opgezogen. In
de felheid, waarmee hun irrationalisme het "bloedeloos
intellectualisme" van de Forummers ontmaskert, klinkt
onmiskenbaar de rancune door tegenover de gestudeer-
de heren zoontjes die hun voorafgingen. Die rancune is
gerechtvaardigd - voor zo ver rancune dat ooit is -
en niet nieuw. Al eeuwenlang zijn er begaafde jonge
mensen zonder geld, die langs moeizame omwegen zich
de kennis moeten verwerven, die anderen spelend toe-
valt. Maar dat is een weg, die juist de begaafde jeugd
van nu niet meer trekt .. Want we leven niet meer in het
tijdperk van het trotse "kennis is macht", maar hoog-
stens van "kennis is opslag van salaris". De ereplaats
van de kennis is ingenomen door de Creativiteit, het
scheppend vermogen waartegenover het intellect alleen
maar remmend en storend kan werken, naar men
meent. Dus gaat men in scholing van kunstenaar en
schrijver een gevaar zien, omdat die creativiteit al weer
als iets volkomen irrationeels wordt beschouwd, dat
men zijn gang moet laten gaan als een natuurlijke groei-
kracht en vruchtbaarheid. Daar zit wel iets in, maar
zeker niet alles. En er is toch iets mis, wanneer schrij-
vers uitdrukkelijk geprezen worden om het "oorspron-
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kelijke" van hun stylistische onbeholpe,;heid of ge-
brekkige orthografie, die ze dan, want niemand is zon-
der onderscheidingsdrift, zorgvuldig gaan aankweken,
zoals sommige modeschilders de opzettelijke noncha-
lance van hun techniek.

Die onderscheidingsdrift werkt te feller, omdat de
huidige mens en met name de scheppende mens in ecn
voortdurende onzekerheid en angst leeft. Het was on-
vermijdelijk, dat ik daarvan al herhaaldelijk sprak,
want iedereen spreekt er voortdurend over. En zodra
Jat woord onzekerheid valt, laat men tegenwoordig
het hoofd zakken, haalt de schouders op en begint over
de waanzin van de koude oorlog, de atoombom, de
technocratie, de overgeorganiseerde en gemechaniseer-
de wereld, de uitzichtloze rotzooi. Maar als ik om me
heen zie, hoe smal het verzet is tegen deze inderdaad
ontstellende verschijnselen, die ons allen met brandende
zorg moesten vervullen, als ik zie hoe de normen van
de Idil veel meer getart worden dan die van rassense-
gregatie of de moderne oorlogsvoering, dan vraag ik
me af of daar niet nog een heel andere, veel meer in
het dagelijks leven ervaren onzekerheid onder ligt.

Een eeuw geleden wist een jonge man, die schilder
werd, dat hij in het algemeen een bohemienleven tege-
moet ging, waarin hij van de hand in de tand en vaak
van de wind zou moeten leven. Schrijven en dichten
was toen, ook al weer generaliserend gesproken, geen
vak, maar iets tussen een liefhebberij en een roeping en
men begon er zelden aan, als er geen andere middelen
van bestaan waren. Er waren enkele merkwaardige uit-
zonderingen. Een ervan was het zoontje van een half
mislukte schoenmaker in het Deense stadje Odensee ..
die, omdat hij zich voorgenomen had beroemd te wor-
den, op zijn veertiende jaar zijn op de groei gemaakte
communicanten pak aantrok, de te lange broekspijpen
in zijn vader's zondagse laarzen opborg, naar Kopen-
hagen toog en zo uitgedost bij de prima ballerina van
de koninklijke schouwburg binnenstapte om te vragen
of hij haar eens iets mocht voordansen. Wij weten dat
alles uit de autobiografie die hij later schreef en die
Het Sprookje van mijn Leven heet door Hans Christi-
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aan Andersen. Het wás inderdaad een sprookje. Maar
zulke sprookjes zijn in onze eeuw veel minder zeld-
zaam. Niet doordat het aantal goede feeën of kabou-
tertjes zo sterk is toegenomen, maar uit twee zeer re-
cIe, zeer rationele oorzaken: de democratisering van on-
ze cultuür en de veel systematischer commercialisering
van elk talent in de ruimste zin: van pin-up girls tot
Picasso, van Françoise Sagan tot Charley Chaplin.
Deze ontwikkeling, die, zoals gezegd, niet anders dan
een exces van rationele ontwikkeling is, heeft het leven
van de begaafde mens in een zeer irrationele en onze-
kere sfeer gebracht, de quiz-achtige sfeer van de grote
kansen, de kans op de sterrenloopbaan en de bestseller,
de oskars, de prijzen, de premies, de plotselinge roem
bij een eerste tentoonstelling, niet door een langzaam en
moeizaam opgebouwd kunnen, maar door het anders-
dan-anders, dat terecht of ten onrechte oorspronkelijk
genoemd wordt. Sprookjes om van te smullen voor de
damesbladen, vooral als ze op de troon van Monaco
eindigen, maar ten slotte totaal verzakelijkte sprook-
jes, aan het eind waarvan niet de koningsdochter, maar
het bankconto wenkt.

Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb soms de in-
druk, dat die sprookjes meer te maken hebben met de
"existentiële onzekerheid" en met de irrationele sfeer,
waarin de hedendaagse scheppende mens leeft dan de
dreigende wereldsituatie.

U hebt mij om mijn indrukken van het hier-en-nu
gevraagd. Ik heb u die niet anders kunnen geven, zo-
als u trouwens ook gevraagd had, dan tegen de ach-
tergrond van gisteren, die voor mij met dat hier-en-nu
een geheel vormt, zoals het dat voor u met morgen zal
vormen. Daarom alleen al zullen onze voorstellingen
van het hier-en-nu niet gelijk zijn. Ik kan niet zeggen,
dat ik daar rouwig om ben, integendeel! Na al wat ik
ten nadele van het heersende conformisme gezegd heb,
zou ik het een pover ja, averechts resultaat vinden,
wanneer u zich voetstoots aan mijn inzichten confor-
meerde. Misschien vindt U, dat ik te critisch ben ge-
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weest. Dan zuu ik u tot slot twee dingen willen vragen:
1. Bedenk, dat ik geen mensen, maar situaties ge-

critiseerd heb, al moet ik er meteen aan toevoegen, dat
naar mijn ouderwets rationalistisch ... ja, laat ik het
ook maar "geloof" noemen, die situaties uiteindelijk
door mensen gemaakt worden en dus ook door mensen
veranderd kunnen worden.
En 2e Wil, omdat die verandering ook van u zal

moeten komen, in mijn woorden een uitdaging zien.
Een uitdaging om - en ik weet heel goed, dat daar
juist voor jonge mensen in onze tijd moed voor nodig
is - een uitdaging om non-conformistisch te zijn, maar
tegelijk om niet krampachtig te streven naar het anders-
dan-anders, naar het drogbeeld van de "oorspronke-
lijkheid", maar om doodgewoon - en dat is moeilijk
genoeg - zonder op- of omzien uzelf te zijn.
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Paul Citroen

ER WAS EENS EEN SCHILDER

Wij zullen het hebben over schilderkunst, over te':' /
kenen en schilderen fen ik zal U iets vertellëîl van een
jonge man, die zijn eerste stappen in de schilderkunst
50, jaar geleden deed.
,De situatie van de schilderkunst, zoals die op het

ogenblik is, komt in vele opzichten overeen met de si-
tuatie van 50 jaar geleden, alleen dat toen inplaats van
de' abstracte kunst het impressionisme en vogue was.
Het impressionisme werd 100 jaar geleden dooreen
groep Franse schilders gecreëerd en was dus 50 jaar
geleden net 50 jaar oud, precies zo oud als op 't ogen-
blik de abstracte kunst is. En net als nu de abstracte
kunst, die in het begin, zoals iedere nieuwe richting,
door de oude garde tegengewerkt werd, doorgedrongen
is tot alle academies, was indertijd het impressionisme
officieel erkend. Men leerde toen, als men leerde schil-
deren, impressionistisch schilderen, d.w.z. men leerde,
heel algemeen uitgedrukt, de indruk, de impressie, die
de natuur op het oog maakt, weer te geven.
De 7 à 8 uitvinders van het impressionisme worden

tegenwoordig als klassieke meesters hogelijkst gewaar-
deerd, maar voor de schilderkunst van nu hebben uit
de kring der vroege impressionisten niet zo zeer de
uitvinders maar vooral 3 schilders de grootste beteke-
nis gekregen, die uit het impressionisme iets anders ge-
maakt hebben dan het oorspronkelijk was en die daar-
door de poorten naar de toekomst open gegooid heb-
ben. (Met name Cézanne, van Gogh en Gauguin).
Wij leerden dus 50 jaar geleden impressionistisch

schilderen. Wij konden ons in die tijd een andere schil-
derkunst haast niet voorstellen. Wij konden ons de ont-
wikkeling van de schilderkunst alleen voorstellen langs
de lijnen van het impressionisme. En het was nu juist
het verrassende en schokkende, dat die ontwikkeling
van heel andere kant kwam. Zo leek het tenminste in
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Nieuwe Kunstschool Amsterdam op waarvan hij tot 1937 de leider
is. Sinds 1935 werkzaam aan de Academie voor Beeldende Kunsten
in Den Haag. In 1950 kreeg hij de Marisprijs voor schilderkunsl.



die tijd. Nrt weten wij, dat, wat na het impressionisme
gekomen is; óók voortgekomen is uit het impressionis-
me, maar dan op een totaal andere manier dan wij
hadden kunnen denken .
. Als ik terug kijk, dan zijn het vooral twee gebeurte-
nissen, die voor mijn verdere ontwikkeling als schil-
der van bijzondere betekenis waren: ten eerste mijn
kennismaking met de "nieuwe" schilderkunst - dat
gebeurde in 1915 - en ten tweede mijn besluit, om
het schilderen op te geven. Later ben ik op dat besluit
teruggekomen (en er zijn mensen, die vinden dat dat
verkeerd van mij was).
In 1915 - ik woonde en studeerde toen in Berlijn

- bracht een vriend en studiegenoot, de schilder Georg
Muche, mij naar Herwarth Walden, die het kunsttijd-
schrift Der Sturm uitgaf en die tegelijkertijd een expo-
sitieruimte had, waar hij de nieuwe kunst liet zien. Hij
had. zelf een grote verzameling moderne kunst en deze
verzameling, van Herwarth Walden gaf me de grote
schok. Ik zag daar voor het eerst bij elkaar werk van
Kandinsky, Kokoschka, Chagall, Franz Marc, Paul
Klee en al de andere moderne meesters, die iedereen nu
kent. Maar in die tijd kenden op zijn hoogst een paar
honderd mensen die namen. Walden was de enige
kunsthandelaar en publicist, die zich inzette voor de
nieuwe kunst, van wie in die tijd niemand iets moest
hebben, zodat werkelijk slechts een kleine kring van
mensen wist, dat hier iets aan de gang was, dat voor
de toekomst betekenis had .
.. Hetbezichtigen van de schilderijenverzameling van
Herwarth. Walden, de kennismaking met al deze jonge
meesters - indertijd meestal nog héél jong - bracht
mij van mijn stuk; ik vond dat zij gelijk hadden en ik
met mijn impressionistisch geschilder ongelijk, ik vond,
dat men met de ontwikkeling mee moest gaan, dat men
modern moest zijn en mee moest helpen om de schil-
derkunstverder te brengen, en ik voelde me daartoe
niet in staat. Ik probeerde het wel, maar het lukte
me niet, het paste niet bij mij, en toen heb ik maar be-
sloten, om met schilderen en tekenen op te houden,
want ik dacht, dat ik met mijn werk de noodzakelijke
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omwikkeling ophield.
Ik werd toen boek- en kunsthandelaar, ik propageer-

de de moderne kunst, en nadat ik een jaar .lang het vak
van boekhandelaar geleerd had, richtte ik- voor Her-
warth Walden de zogenaamde "Sturmbuchhandlung"
in. We hadden daar alleen boeken over de ~moderne
kunst. Dat waren er toen nog niet veel. En verder hin-
gen in de kleine, smalle ruimte houtsneden van Franz
Marc, Campendonk, Jacoba van Heemskerk, litho's
van Kokoschka e.a. En er kwamen mensen, enkele
mensen. Verschillende kwamen alleen om te lachen en
te spotten. Ik legde hun uit, waar het bij de modernen
eigenlijk om ging en het gebeurde wel eens, dat ze on-
der de indruk kwamen en een boekje van 1 of 2 Mark
kochten en zeiden dat ze misschien wel eens terug zou-
den komen.
En omdat mijn vader mij wat geld ter beschikking

stelde, kon ik enkele van de schilderijen kopen, die ik
zo zeer bewonderde, en die in die tijd nauwelijks een
afnemer vonden. Vooral het werk van Kandinsky
maakte heel grote indruk .op mij. Bij hem voelde ik het
duidelijkst, dat er iets nieuws aan de gang was, iets wat
volgens mij met muziek te maken hadj we noemden
het "bevrijde schilderkunst", bevrijd van het object.
Non-figuratieve schilderkunst: dat betekende, dat de
kleur niet meer aan een voorwerp gebonden was en
dat ze haar kracht vrijelijk kon omplooien. Tegen-
woordig weten we dat allemaal, toen was het nieuw en
revolutionair. Kandinsky was de eerste, die op die
manier schilderde. Het is interessant, om van hemzelf
te horen, hoe hij tot de abstracte schilderkunst geko-
men is. Hij was een zeer intelligent man, hij kon uitste-
kend over schilderkunst spreken en schrijven. Hij, die
pas met 30 jaar tot schilderen gekomen is - hij leefde
toen in München - vertelt, hoe hij op een tentoonstel-
ling van impressionisten een schilderij zag, dat een
sterke indruk op hem maakte, maar waarvan hij niet
kon herkennen, wat het voorstelde. Hij keek dus inde
catalogus en hij las, dat het een schilderij van Monet
was, dat "Hooimijten bij maanlicht" voorstelde.
Deze belev~nis, dat iets indruk op hem maakte, zon,..
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der dat hij kon herkennen, wat het eigenlijk betekeride,
bracht hem op de gedachte, dat kleuren en vormen op
zichzelf expressiewaarde bezitten. Voor zichzelf vond
hij toen, dat men zo onduidelijk niet mocht schilderen,
maar de belevenis werkte bij hem door. Als hij naar
buiten ging om naar de natuur te schilderen, zoals ie-
dereen het sinds het impressionisme deed, probeerde
hij van nu af aan alleen dat uit de natuur te halen, wat
volgens hem optisch het sterkst sprak. Zijn schilderijen
naar de natuur werden aldoor abstracter, aldoor bewus-
ter ontwikkelde hij uit deze natuurschetsen eigen com-
posities. Ook nog een andere belevenis dreef hem in
deze richting: Kandinsky kwam, nadat hij buiten ge-
werkt had, 's avonds naar huis. De avondzon scheen
in zijn atelier en op een van zijn schilderijen, dat tegen
de muur stond. Tegelijkertijd viel er een schaduw van
het raam op, en hij werd getroffen door wat zich daar
op zijn schilderij afspeelde en wat iets heel anders was,
dan hij bedoeld had, maar wat een nog groter indruk
op hem maakte, dan wat hij geschilderd had. Deze
twee belevenissen gaven hem de moed, om op die weg
verder te gaan en zo kwam hij tenslotte - het was in
1910 - tot een volledig abstract schilderij.
Ik vermoed, dat de schilderkunst, die ik toen bij

Herwarth Walden zag, ook daarom zo'n geweldige in-
druk op mij maakte, omdat zij iets inhield van wat wij
"de tijdgeest" noemen. Het lag blijkbaar in de tijd, dat
uit het impressionisme, dat 50 jaar oud was, iets anders
moest ontstaan.
De abstracte schilderkunst is dus helemaal logisch uit

het impressionisme voortgekomen. Het zien van een
schilderij van Monet heeft de stoot gegeven tot de ab-
stracte schilderkunst en toch is de abstracte schilder-
kunst - dat is nu na 50 jaar heel duidelijk gebleken -
iets heel anders geworden dan de impressionisten oor-
spronkelijk gedacht hadden dat mogelijk was. Het im-
pressionisme hield nog op een bepaalde manier vast
aan de renaissancistische kijk op de dingen. De schil-
derkunst, die sinds 1900 in navolging van Cézanne, van
Gogh en Gauguin aan de gang is, is gebaseerd 'op iets,
dat helemaal tegen de Renaissance ingaat.
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Achteraf weet ik, dat juist mijn liefde voor de Re-
naissance het was, die het mij onmogelijk maakte 0111

- om het maar zo te noemen - "modern"ote zijn. Ik
werd dus boekhandelaar en kunsthandelaar. En na en-
kele jaren werd ik, ook weer door een vriend, die me
in hun kring invoerde, bekend met de Dadaisten in
Berlijn. Er waren na de eerste wereldoorlog juist uit
Zürich enkele jonge mensen gekomen, die van Zwitser-
land uit het Dadaisme naar Duitsland en naar Frank-
rijk brachten.
In de oorlog hadden enkele intellectuele jongeren

gezien, dat al de oude waarden, waarvan men zo ze-
ker geweest was, bij een ernstige beproeving, zoals de
oorlog een was, niet stand hielden. Vele heilige huisjes
gingen naar de bliksem. Uit dit inzicht werd het Dada-
isme geboren, dat een soort "Infragestellung" aller
waarden was, een grappemakerij en spotternij, ook met
de kunst, een soort van anti-kunst en anti-aesthetiek,
een grap, maar een heel vruchtbare grap. Vooral als lit-
teraire beweging, maar ook op beeldend gebied heeft
het Duitse Dadaisme, niettegenstaande zijn afbrekende
tendenties, nieuwe stimulansen gegeven. De merz-kunst
van Kurt Schwitters bv., die dingen van de straat op-
raapte of uit de prullemand haalde: trambiljetten, luci-
fers, knopen, krantenknipsels en dergelijke, en die, ge-
boeid door de merkwaardige nieuwe samenstelling, bij
elkaar plakte, is een zijdelingse afstammeling van het
Dadaisme. Hoeveel dingen, die later gebruikt werden
voor andere doeleinden zijn reeds in het Dadaisme te
voorschijn gekomen! Ik deed mee, ik plakte ook. Ik
had toen toevallig bij een vriend een plaksel gezien,
twee foto's van huizen naast elkaar geplakt, en ik
dacht, eigenlijk zou het leuk zijn om een heel vel papier
vol te plakken alleen maar met huizen, dat zal als een
opeenstapeling van huizen waarschijnlijk de indruk
geven van een heel grote stad. Ik had een grote ansicht-
kaartenverzameling en ik knipte uit deze kaarten alle
stukken, die ik dacht te kunnen gebruiken en plakte
die bij elkaar.
Picasso heeft gezegd: "Toen wij het cubisme uitvon-

den la£ het helemaal niet in de bedoeling om het cu-
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bisme uit te vinden." Toen ik daar aan het plakken was
vond ik dat erg leuk, erg boeiend. Ik had er geen idee
van, dat deze plaksels als klassieke voorbeelden van
fotomontage - dat woord bestond tOen nog niet eens
~ zouden ingaan in de kunstgeschiedenis, n.l. als de
eerste fotomontages, die tot volledige composities door-
gewerkt waren.
'Nadat dit gebeurd was, voelde ik me op den duur

toch niet behagelijk met mijn boek- en kunsthandel.
Mijn aangeboren aanleg voor tekenen kwam weer naar
boven en ik dacht, ook al ben ik dan ouderwets, ik
moet tekenen en schilderen, anders voel ik me niet op
mijn gemak. Tekenen en schilderen, merkte ik op, wa-
ren de enige dingen, waarbij ik me met het leven één
voelde, het was voor mij een natuurlijke uiting, en ik.
dacht dus: ouderwets of niet, goed of slecht, ik moet
tekenen en schilderen. Mijn vriend Muche was onder-
tussen leraar geworden aan het Bauhal,1sin Weimar, dat
na de oorlog, in 1919, door de architect Walter Gro-
pius gesticht was. Het Bauhaus, dat voor alles wat
daal'l1a op kunst-paedagogisch gebied gebeurde van zo
enorme betekenis geworden is, trok in die tijd veel
jonge mensen aan, die alles van voren af aan wilden
aanpakken. Het was een typische revolutie-stichting.
Gropiushaalde een paar kunstenaars bij elkaar: Paul
Klee, Feininger, Schlemmer, !tten en Muche, later
kwam er nog Kandinsky, Moholy-Nagy en enkele an-
dere bij; hij stichtte een geheel van werkplaatsen, waar
op elk gebied het handwerk werd geleerd, en waar al-
tijd één leraar voor de vorm en één leraar voor de tech-
niek vail het handwerk samenwerkten. Er was een
werkplaats voor glas in lood, een drukkerij, een weve-
rij, een beeldhouwatelier, een pottebakkerij, een tim-
merwerkplaats, een metaal werkplaats en één voor
"f arbgestaltung" .
. Ik leerde dus opnieuw, of laat ik het anders zeggen,
ik maakte de voorcursus mee. Deze voorcursus was ge-
sticht door Johannes !tten, een Zwitser, een geniaal
paedagoog. Iedereen moest deze voorcursus een half
jaar lang volgen, daar werkte en knutselde en expe-
rimenteerde men met alle mogelijke materialen, men
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[eerde alle mogelijke technieken kennen en als men dan
als leerling aan het Bauhaus geaccepteerd werd, kon
men kiezen, in welke werkplaats men wilde gaan; of
men meer voor hout voelde of meer voor glas, voor
metaal of voor steen of textiel enz. Maar men hoefde
ook niet te kiezen, men kon verbonden blijven aan
het Bauhaus, zonder in een werkplaats te gaan. En dat
deed ik. Ik tekende en schilderde toen voor mezelf.
Tekenen en schilderen werd niet als leervak gegeven,
maar we hadden in iedere werkplaats een leraar, die
schilder was, en onwillekeurig ging die sfeer van deze
meesters uit naar ons en wij schilderden en tekenden
allemaal. Zelfs de grote architect Marcel Breuer, die
de nieuwe "Bijenkorf" in Rotterdam gebouwd heeft,
die wist toen nog niet - hij was toen 17 - dat hij ar-
chitect zou worden, die schilderde en tekende ook, een
soort slechte Klee-aquarellen. Klee had van alle leraren
de grootste invloed op ons, het-zij dan dat wij, zoals
ik en enige anderen helemaal behçot waren met de ma-
nier van Itten. Itten was werkelijk een heel groot pae-
dagoog, maar hij had één fout, hij was té groot. Wij
kwamen alle onder zijn invloed, zo, dat wij dreigden
onze persoonlijkheid te verliezen. Nu is het voor de
meesten niet zo erg als zij hun persoonlijkheid verlie-
zen, maar het merkwaardige was, dat Itten's beste leer-
lingen, die in zijn lessen de beste resultaten bereikten,
als hij niet meer achter hen stond, als hij hen niet meer
leidde, in elkaar zakten en dan bleek het, dat zij eigen-
lijk weinig persoonlijk waren.

Ik heb slechts enkele lessen bij hem gevolgd. Dat was
mijn geluk Ik werd niet meegesleurd door zijn invloed,
maar nam van hem alleen, wat waardevol voor mij
was, wat ik kon verwerken.

De grote les van het Bauhaus is, dat men bij ieder
werkstuk moet uitgaan van het materiaal, dat het ma-
teriaal bepalend is voor de vorm van het werk. Dat
weet tegenwoordig iedereen, het is eigenlijk van zelf-
sprekend, maar dat was het toen helemaal niet .. De
meest eenvoudige dingen waren toen helemaal niet zo
eenvoudig en drongen slecht heel langzaam door tot
een groter publiek.
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Men heeft in het begin van onze eeuw weer gezocht
naar de grondslagèn van iedere kunst. Iedere kunst
heeft zich weer op zichzelf bezonnen en het is begrij-
pelijk dat, waar men opnieuw tot de basis, tot de
grondslag terug ging, ook de kunstpaedagogie volko-
men veranderde.
Ik was dus weer schilder en tekenaar en ik ging van

uit Duitsland, dat me niet meer beviel, naar Neder-
laIid. Het was in 1927. Ik woonde in Amsterdam en
tekende veel portretten. De tijden werden steeds slech-
ter: In 1930 vond over de hele wereld een economisch
dcbacle plaats, en toen zatcn wij schilders in onze ate-
liersen nicmand interesseerde zich meer voor wat wij
deden. Men had andere zorgen.
Ik was bevriend geraakt met Charles Roelofsz en

wij besloten, - wat zo veel mensen, die met schilderen
nict voldoende kunnen verdienen besluiten te doen -
om les te geven in schilderen. Wij hebben toen een
school opgericht in A'dam, de Nieuwe Kunstschool, die
10 jaar bestaan heeft, maar waar ik slechts enkele jaren
aan gewerkt heb. Met Charles Roelofsz kreeg ik na-
tuurlijk meteen ruzie, die ging meteen weg. Ik heb
toen veel steun gehad' aan Jan Haverman, de beeld-
houwer, die .de zaak met enthousiasme aanpakte, en
enkele vrienden en ik gaven daar les op de manier, zo-
als we dat aan het Bauhaus geleerd hadden. Wij leerden
geen kunst. Men kan een handwerk leren, men kan de
mogelijkheden van het materiaal leren, de middelen,
waarmee men kan werken, moet werken, maar kunst
wrocht ieder op eigen verantwoordelijkheid, die be-
rust op een persoonlijke belevenis. Geen leraar kan de
verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kunst van
zijn leerlingen .
.. Ik zal hier als voorbeeld iets over het tekenen ver-
tellen: Ook bij het tekenen ging men terug tot de oor-
sprong, tot de basis en men vond, dat tekenen bestaat
uit lijn of toon. Alle tekeningen, die ooit op de wereld
gemaakt zijn, bestaan óf uit lijn óf uit toon of uit een
combinatie van beiden. Verder kan men niet terug
gaan, dat zijn werkelijk de elementen van het tekenen.
Ik moet 'hierbij aanmerken, dat deze samenstellfng
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van lijn en toon niet helemaal logisch is. Lijn is reeds
een vorm; toon is op zichzelf nog geen vorm. Dus lijn'
en toon zijn eigenlijk verschillende dingen, maar toch
is ook de toon, de grafische toon, die-op de toonscala
tussen zwart en wit ligt, een vorm of beter gezegd. hij
wordt vorm in zo ver als hij ergens moet ophouden en
dan tegen een andere toon staat.

Men heeft zich afgevraagd, wat er eigenlijk gebeurt,
als men een heel eenvoudig teken op het papier zet. Als
ik bv. een stip op een vel papier zet, ontstaan er als
vanzelf op het vlak meteeen 5 werkingen. Ten eerste.
ontstaat er een licht-donker contrast: zwarte stip op
wit papier; ten tweede ontstaat er een vormcontrast:
stip tegenover rechthoekig vlak; ten derde een mate-
riaal-contrast: papier tegenover tekenmateriaal; ten
vierde ontstaat er een verhouding van hoeveelheden, in
dit geval veel wit en weinig zwart; en ten vijfde is er
de plaats van de stip op het vlak belangrijk voor de
spanningen, die op het vlak ontstaan. Zodra ik de stip
ergens anders plaats, zijn meteen alle verhoudingen op
het vlak anders, de hele spanningverhouding is anders.

We hadden hier in Nederland een heel concentieus
man, Mondriaan, die zich jarenlang bezig gehouden
heeft met de verhouding van vorm tot vlak. Hij ge~
bruikte voor zijn proeven de meest eenvoudige indeling,
11.1. twee rechte lijnen, die hij rechthoekig over elkaar.
plaatste. Zodra hij een lijn een kleinigheid verzette,
zodra hij een streep iets dikker of dunner liet worden,
meteen veranderde de vlak verhouding. Omdat _hij
een schilder was en zich voor kleuren interesseerde, ge-
bruikte hij meestal één van de drie grondkleuren, waar-
mee hij één van zijn vlakken vulde. Ook Mondriaan
is net als Kandinsky als impressionist begonnen; ook
hij schilderde oorspronkelijk naar de natuur; maar lang-
zaamaan heeft hij uit de natuur die elementen gehaald,
die hij belangrijk achtte voor een schilderij en hij is toen
gekomen tot een minimum aan schilderkunst. Er zijn
mensen, die zeggen, Mondriaan is te ver gegaan, hij is
eigenlijk uit de schilderkunst weggelopen, dat is geen
schildërkunst meer, maar in ieder geval moeten ook zij
toegeven; dat dit werk, dat Mondriaari verricht heeft,
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gezien als laboratoriumwerk, als werk uit de keuken
van de kunst, voor ieder schilder ontzettend belangrijk
is, omdat het duidelijk gemaakt heeft, wat eigenlijk een
lijn op zichzelf,' wat. een vlak op zichzelf is, en wat
lijn en vlak met elkaar' doen. Voor het 'eerst in de
Europese schilderkunst heeft Mondriaan lijn en vlak als
zelfstandige waarden laten spreken, hij heeft ons iets
duidelijk gemaakt, dat belangrijk is als basis voor het
verdere werk.
Het belangrijke n.L, dat men tot een begin gekomen

is van de schilderkunst, -van het tekenen, van alle an--
dere kunsten ook, is dat men nu niet meer slechts in
één richting verder hoeft te gaan, maar dat van het
beginpunt uit naar alle richtingen de weg open staat;
Het is niet meer zoals in de Renaissance, dat alleen een
bepaalde kijk op de dingen geaccepteerd wordt. Men
kan tegenwoordig van alles' doen, men heeft een volle-
digevrijheid gekregen en ,-' dat is zeer gevaarlijk, want-
vrijheid i'" onbruikbaar voor iemand, die in zichzelf
geen orde, geen maat, geen richting heeft. Volledige
vrijheid is iets zeer. moeilijks. Als men haar wilhante-
ren, zal men opmerken, dat zij wezenlijk niet benaar.
Als men een lijn verbindt aan een voorwerp is die lijn
gebonden, zij is niet vrij. Maar ook een vrije lijn be-
gintergens en houdt ergens op, zij wordt bepaald door
de functie, die zij in het werk moet vervullen, ook zij is
niet helemaal vrij. De kwestie van de vrijheid, zowel
van de' artiest als van zijn. middelen, is het probleem
van vele moderne.kunstenaars, die iedere dwang ver-
werpen.
Ik persoonlijk bv. ben blij, dat ik nog in een tijd op-

gegroeid ben, waar men in een bepaalde richting ge-
dwongen werd. Een beetje dwang kan ik heel goed ver-
dragen.Het is n.L gebleken, dat de dwang en de samen-
hang van onze kunstmiddelen met de natuur, met de
zogenaamde werkelijkheid, niet noodzakelijk verzwak-
king met zich meebrengt.
Maar ik sta niet meer op het standpunt, dat ik vroe-

ger had, n.L dat het erg is, als ik als een ouderwets
iemand teken' en schilder, omdat ik daarmee de door
de tijd vereiste ontwikkeling tegenhoud.
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De kwestie van de tijdgeest is een ingewikkelde
kwestie en het is tenslotte zo, dat niet wij alleen van de
tijdgeest afhankelijk zijn, maar dat wij als beeldende
kunstenaars ook mede de tijdgeest bepalen. Als men
probeert een inzicht, een overzicht te verkrijgen van
de beeldende kunst van onze tijd, zou men heel alge-
meen kunnen zeggen, dat op het ogenblik de kunst uit
is op directheid van uitdrukking, op het primitieve.
Men probeert de oerkrachten uit de kunst te halen; men
is bewust eenzijdig. De eenzijdigheid, die men pleegt, is
bewust gekozen, omdat zij de kracht verhoogt. Hoe
consequenter, hoe eenzijdiger, des te overtuigender! Het
is een totaal ander ideaal dan dat de Renaissance stelt.
Als U denkt aan een tekening of schilderij van Leonar-
do, vindt U daarin een universaliteit, een concreetheid,
die op het ogenblik niet gewenst noch gewild is. Toch
is het niet zo, dat nu het abstracte alleen mogelijkheden
en succes heeft in onze wereld, zoals enkelen het graag
willen voorstellen, maar wel geeft het abstracte heel
duidelijk de toon aan, en ook wat wij zien aan heden-
daags figuratief werk is sterk beïnvloed door het ab-
su'acre, dat als een brede stroom, als een niet te stuiten
heweging onze tijd beheerst.
Ik wil hier absoluut niets tegen de abstracte schilder-

kunst zeggen. Naar mijn mening moet ieder kunstenaar
die vorm kiezen, die identiek is aan zijn wezen, die bij
hem past. Voor mij zou het onzin zijn, als ik modern
deed. Het enige moderne in mijn werk is de behande-
ling van het materiaal, dat ik als uitgangspunt gebruik.
Maar mijn vorm, wat ik wil uitbeelden, is helemaal
gebonden aan de natuur .
..Men zegt, de mensheid gaat altijd vooruit, en de mens
blijft altijd dezelfde. Inzover als de mensheid vooruit
gaat, is inderdaad de abstracte schilderkunst terrein-
winst. De schilderkunst heeft zich uitgebreid, is gro-
ter, is ruimer geworden. Vroeger ging het alleen om
kunde en die kunde werd bepaald door hoe goed je de
natuur kon nadoen. Dat is geen maatstaf meer tegen-
woordig,
Op. een tentoonstelling van Franse. tekeningen uit

de laatste 41h eeuwen was het heel merkwaardig te
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zien, dat ongeveer in het midden van de vorige eeuw
iets met de beeldende kunst, met de tekenkunst gebeur-
de. Ik kreeg de indruk, dat tot daaraan toe de schil-
ders en hun publiek het eens waren als iets van zelf-
sprekends over wat zij van de kunst verwachtten. De
kunstenaar dacht er helemaal niet over om iets te ma-
ken, wat niet begrepen werd. Er schijnt daar in de
vorige eeuw verandering in gekomen te zijn, het schijnt
dat de kunstenaars zich meer in zichzelf teruggetrok-
ken hebben en alleen nog vanuit hun kunstdenken wer-
ken. Dat begint al met Delacroix en met Daumier. Het
lijkt zo alsof de beeldende kunst hier van zichzelf be-
wust wordt, van haar eigen waarde, en nu zijn het de
kunstenaars, die het publiek opvoeden tot de kunst. De
kunstenaar is vrij geworden, vrijgekomen ook van zijn
publiek, hij werkt vanuit zijn kunstenaarsinstincten en
leert het publiek belevend kunst beleven. Het lijkt zo
alsof de kunst meer kunst geworden is sinds de vorige
eeuw, alsof zij in zekere zin waarachtiger geworden is.
Men vraagt op het ogenblik van de kunst alleen de
kunst, en dat is haar eenzijdigheid. Want kunst kan
66k een inhoud hebben. Schilderkunst kan ook iets uit-
beelden en dat deed zij totdat de abstracte schilder-
kunst verscheen.

Ik vermoed, dat in de toekomst de schilders van de
rijkdom aan vormen en kleuren, die hun door de na-
tuur geboden wordt, niet zullen afzien, maar dat zij
die altijd weer zullen gebruiken. Niet in die zin, dat
zij de natuur precies copiëren, maar als associatie, als
hulpmiddel, om uit te drukken, wat in hun leeft.

Dames, en heren, als men helemaal vervuld is van
een bepaalde visie, zoals de mensen van de impressio-
nistische visie vervuld waren, dan verzet men zich te-
gen een nieuwe visie. U bent op het ogenblik de zoge-
naamde moderne visie gewend. Over 20, misschien al
over 10 jaar, zult U tegenover een nieuwe kunst staan.
Ik hoop, dat U dan in uzelf die vrijheid gevonden hebt,
om niet verblind te zijn door het heden, maar dat U
open staat voor de mogelijkheden, die er zijn en voor
de nieuwe kunst, die moet komen. Belangrijk voor de
schilderkunst zullen in de toekomst waarschijnlijk
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vooral die hedendaagse kunstenaars zijn, die uit de
abstracte schilderkunst iets nieuws creëren, zoalsCé.
zanne, van Gogh en Gauguin uit het impressionisme
iets nieuws hebben gemaakt ...
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Anthonie Donker

LETTERK UNDE 1

Als ik me afvraag hoe ik deze lezing zou moeten
noemen, in het verband en samengaande met de naam
die' de gezame1ijke lezingen van deze reeks hebben,
waarbij dus het kunstbeleven op verschillend kunstge-
bied .ter sprake komt, dan lijkt het me dat ik het zou
kunnen noemen: "Over Traditie en Vernieuwing" of
ik. zou ook kunnen zeggen: "Twee tijdbeelden en dan
gezien door een en dezelfde"; het is er dan zo mede
gesteld, dat ik zoals mijn voorgangers en zij die hier nog
volgen zullen, voor de opgave sta om te spreken over
twc:e jonge generaties, waarvan er één gehandicapt is
door het feit dat ze al niet meer jong is en de andere
de voorsprong heeft dat zij nu jong en aan het woord
is, terwijl die generatie die ik van dichtbij, van dich-
terbij, heb meegemaakt, jong was en aan het woord in
mijn jonge jaren. Dat wil zeggen, dat we wederzijds
iets voor lief moeten nemen en wel dit, Uwerzijds moet
U voor lief nemen dat er iemand over de nieuwe ge-.
neratie spreekt die daar niet toe behoort; mijnerzijds
moet ik voor lief nemen, dat ik uiteen oudere generatie
'S1)l'eek.Ik laat in het midden wat bezwaarlijker is.
Misschien heeft overigens geen generatie in de litera-
tuur zo lang de jongere geheten. Dat kan soms een be-
driegelijk verschijnsel blijven, de generatie van Mars-
man, is het geweest van twintig tot veertig jaar, toe-
vallig ook de jaren van 1920 tot 1940. En wanneer
wij. horen dat het leven bij veertig begint, dan eindigt
in' elk geval het leven als jongere van deze generatie
bij veertig. In cijfers uitgedrukt heb ik te spreken over
wat nieuw was in 1920 ongeveer en wat nieuw was (is),
omstreeks 1950 en daaraanvolgende jaren en ook hoe
ik dat beleefd heb toen, hoe ik dat beleef nu.
Het zijn tenslotte, als ik het vóór alles wel even dien

I naar een bandopname van een lezing, gehouden op 17 november
1958 in de Bachzaal tc Amsterdam.
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te relativeren, allebei maar momenten in de snelvIie-
dende en vervliegende tijd, niet meer dan dat. Tenslotte
maar een moment, dat ogenblik, dat voor een "ogen-
blik" hét ogenblik is, maar dat het niet blijft. Dat geldt
zowel voor de jongere generatie nu, als voor die jon-
gere generatie toen.

Van die jonge generatie van nu kan ik U alleen la-
t'en zien, hoe ik dat meer uit de verte heb ondervonden,
ik zou ook eigenlijk een derde moment erbij moeten ne-
men dat verder terug ligt, dit is de vernieuwing niet
zozeer van 1880 als van 1890, dat moment waarop de
"Mei" van Gorter verscheen, waarop dus een ontzag-
lijke indruk op de toenmalige jongere generatie werd
gemaakt door iets van een zó verrassende, eigenlijk
nieuwe kleur en van een zó overstelpend élan, dat het
mogelijk was nog bijna dertig jaar daarna, op het ogen-
blik dat diegenen van mijn leeftijd tot bewustheid van
poëzie kwamen, die indruk te doen voortduren.

Het ogenblik waarop Gorter met de aanhef van
"Mei", die woorden sprak die nu versleten lijken, hoe-
wel ik geloof dat geen dichtwoord ooit werkelijk ver-
slijt.

. Een nieuwe lente en een nieuw geluid.
Nu vergt het een grote kunst en inspanning om over-

bekend geraakte woorden, gevleugeld of al lang niet
meer gevleugeld, nog als nieuw te horen, en daarbij te
vergeten wat zo'n regel in die meer dan halve eeuw
intussen al heeft doorgemaakt, tot het tenslotte kon
dienen voor een nieuwe piek-up reclame of een nieuwe
pin-up reclame; voor allerlei wat er dus hoegenaamd
niets meer mee te maken heeft.
'. Ik wil U iets laten horen van dat élan en vervolgens

tot drie keer toe de levensmoed van een jeugd die voor
het nog onoverwonnen leven staand, zichzelf nog als
onoverwinnelijk beschouwt.

Men ziet in dat eerste boek van "Mei" de verwach-
ting voorduren, niet ver voorbij de vermaarde aanhef,
treffen we regels aan, die doen denken aan de verschij-
ning van een Fortinbras aan het eind van de HamIet:

Een jonge veldheer staat, in 't blauwen goud
Roept aan de holle poort een luid heraut.
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Daar is de volle verwachting ten opzichte van het
leven gaande. Er staat ergens in de "Mei", die uit drie
boeken bestaat waarvan men er gewoonlijk, als het
meevalt, één gelezen heeft, en de twee andere maar niet
meer, er staat verderop in "Mei" deze meeslepende
regel:

Jeugd overwint legers van pijn

een regel van een levensdurf en overtuigingskracht, zo-
als men zelden tegenkomt. Wat lijkt dat hoegenaamd
niet op fin de sièc1e, terwijl men toch in cijfers schrijft
1890 en zich op het eind van een eeuw bevindt. Dat is
een opspringen van een nieuwe generatie en misschien
kunt U zich een ogenblik voorstellen dat het op jonge
mensen van mijn jeugd toen, een machtige indruk heeft
gemaakt. Maar nog meer indruk maakte natuurlijk dat
opspringen van eenzelfde jonge vernieuwende élan in
de eigen generatie. In 1923 verscheen het eerste bundel-
tje Verzen van Marsman, dat wij onder elkaar noem-
den "het rode boekje". Daar was voor ons alles mee ge-
zegd; dat was geladen met bedoelingen en verwachtin-
gen, en de "aanhef" van het dichterschap van Mars-
man luidde in niet meer dan vijf korte regels en met
het opschrift boven dat eerste gedicht "Vlam", aldus:

Schuimende morgen
en mijn vuren lach
drinkt uit ontzaggelijke schalen
van lucht en aarde
den opalen dag.

Dat is de verwachting kort na 1920, samengebald in
enkele weinige regels. En om U te laten zien dat cr in
essentiële opzichten aan het verschijnsel jeugd eigenlijk
niets veranderen kan, laat ik U ook twee korte verzen
horen van Hans Lodeizen, die in 1950 gestorven is,
op nauwelijks zes en twintigjarige leeftijd en wiens
verzameld werk na zijn dood is uitgegeven .
. Daaronder komen enkele korte gedichten voor waar
datzelfde ontzaglijk gespannen en verwachtende jeugd-
beleven ook uitspat.
Dit korte:
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trots zal ik op de a vond wachten
als een koning op audiëntie.
de legers zijn uitgezonden
het land zal ik veroveren
tot de horizon. Daar loopt
op een witte landweg de jongen
die ik geweest ben, toen ik
met niets dan dromen
van huis ,wegliep.

en het andere dat er dadelijk op volgt luidt:

ik heb het belangrijkste besluit
ooit door een mens gedaan
genomen:
een steen qoor de ruit
te slaan
van mijn dromen.

de witte bakker staat
in zijn deurpost. Stappen.
een klein meisje gaat
langs op boodschappen.

Plotseling wordt een venster dat nog niet genoeg is
als uitzicht op de wereld, omdat er glas tussen zit en
dus een isolement daardoor ontstaat, - wordt die ruit
van zijn dromën door h~il{ ingeslagen en staat hij te-
genover het gewone, het eenvoudigste leven, dat hij
in wil en wil aanvaarden.

Daar hebt U, voorzover ik dat bijeen kon vinden,
tot drie keer toe het geluid van jongzijn en opspringen
van levenswil en verwachting.

Dat wil zeggen, dat ik daarbij pogingen heb gedaan
vergelijkbare grootheden, kleine gedichten die genoeg
grootheid inhouden van jeugdkracht naast elkaar te
plaatsen. Maar aan die drie voorbeelden is niet te zien
of dat bij de ene generatie meer inspanning en meer
zoeken moet hebben gekost dan bij de andere., Dus, of
dat het hoofdaccent is en de toonsleutel'van elk van die
drie generaties, of voor sommige meer, voor sommige
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minder. Voor het ogenblik wil ik alleen vaststellen dat
dat er in elke generatie was.
Die bazuinstoot, die stoot van een nieuwe generatie,

die vernieuwingswil.
En dat willen is tegelijkertijd een verzet, meestal een

protest. Nog eens zie ik wel een kans om U een paral-
lel te laten horen ook uit Gorter 1890, uit Marsman
1920, uit Lodeizen tegen 1950. De tweede regel van
"De Mei van Gorter" luidt:

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht -

Waarschijnlijk kent U die regels nog wel "Ik wil"
luidt die tweede regel. "Ik wil" komt niet zo vaak voor
in poëzie. "Ik verlang", "Ik hoop", "Ik verwacht",
vaker dan dat besliste gedecideerde "Ik wil". Het staat
er nog enkele malen in "Mei" van Gorter:

Ik wil dat dit lied ligt als een stroom

Enkele malen is er die wil ten opzichte van het le-
ven; niet alleen de verwachting, maar ook de wil.
Dat hoort U ook bij Marsman en wel in Porta Nigra

(ik heb de oude bundeltjes bij zulke gelegenheden altijd
bij me. Die verzamelde werken, ja, die zijn hard nodig,
maar als men de oude bundeltjes nog heeft, is men ge-
wend er gelukkig mee te zijn). Daar is een gedicht dat
heet De Grijsaard en de Jongeling en daar hoort U op-
nieuw die wil, een bijna geforceerde wil zult U merken
en het verzet tegen het vorige.
De eerste regel ervan luidt namelijk:

Groots en meeslepend wil ik leven!
hoort ge dat vader, moeder, wereld, knekelhuis!

Verzet, protest, verweer, uitdagend, en er komt een
stem, die ik nu niet laat horen want dat gaat teveel
tijd kosten, die vertegenwoordigt de hele oudere gene-
ratievan vóór Marsman, en die zegt alles waar hij niet
aan wil.
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Eigenlijk handel ik verkeerd natuurlijk met een ge-
dicht niet in zijn geheel voor te lezen. Men moet het
nooit uit zijn verband rukken. Een gedicht is een ge-
heel. Maar, aan het slot staat ... het antwoord. Die
man, vader of wie hij geweest is heeft zijn raad gege-
ven voor het leven dat die jongen tegemoet gaat en
dan staat er:

De jongen kijkt door de geopende ramen
waarlangs de wereld slaat; zonder zich te beraden
stapt hij de deur uit, helder en zonder vrees.

Dat is wil, verweer en verwachting.
Nog een vers van Marsman, als ik wel even mag

stilstaan bij mijn eigen generatie, want dat was geloof
ik ook mede de bedoeling van het programma, dan is
er een gedicht dat, U zult horen, wel wat pathetisch,
heroïsch bijna klinkt en heroïsch klinken is natuurlijk
altijd ernaast. Op zijn allerhoogst, hoogst zeldzaam
bovendien, kan heroïsch zijn, zonder dat er over ge-
sproken wordt, maar heroïsch klinken is bij voorbaat
wel bedenkelijk, het heet Lex Barbarorum en het is
het verzet van Marsman's vitalisme zoals het genoemd
is tegen elke zwakte en inzinking. Het luidt:

Geef mij een mes.
ik wil deze zwarte zieke plek
uit mijn lichaam wegsnijden.

ik heb mij langzaam recht overeind gezet.

ik heb gehoord, dat ik heb gezegd
in een huiverend, donker beven:
ik erken maar één wet:
léven.

allen, die wegkwijnen aan een verdriet,
verraden het en dat wH ik niet.

U hoort dat dit eigenlijk meer moeite en meer in-
spanning kost. Het" willen" is zozeer verweer, dat hij
zich schrap moet zetten om te zeggen: "Ik erken maar

530



één wet: Leven", en in het begin was er nog sprake van
dat "Ik wil", maar aan het eind staat cr "dat wil ik
niet". Het "niet willen" al negatief en minder willen
dan het willen zelf. Het lijkt of het meer inspanning
gaat kosten.

En nu kom ik wederom bij Hans Lodeizen (ik houd
me even aan die drie), daar komt ook een gedicht voor,
waarin hij zegt wat hij van het leven alles wil en af-
dwingen wil. Het klinkt ook wat geforceerd ik lees
het nll wel in zijn geheel voor, dat moet ik wel doen,
want er komen enkele dingen in voor, die U misschien
niet of misschien niet dadelijk begrijpt en dat is zo
karakteristiek voor dat jongere werk, met misschien een
verschil dat U het eerder "begrijpt" dan ik? Het woord
is verkeerd omdat het zo louter verstandelijk is, dus
eerder "vat", laat ik zeggen, dan laat ik in het midden
met welk orgaan en op welke manier; "eerder vat",
d.w.z. voor U niet onvatbaar blijft, waar het soms
voor mij onvatbaar kan blijven.

Hier gaat het om twee dingen, om het onvatbare
en het gaat om dat willen. Het heet Als Regen ...

In de dieren heb ik je teruggevonden
mijn kleine oogje mijn molen zonder wiekcn
en op dit deuntje gaan wij langs het strand:

haal de zon uit de dageraad
ik wil niet leven zonder toekomst

als zij mijn stem niet horen zullen
als zij dromen in hun menselijke duisternis
als zij mijn stcm niet horen
is het leven veel korter

ik wil niet langer dromen in de wereld
zonder uitkomst maar ik wil mij levend maken
ik wil een wereld maken van mijn lichaam
niet wegstromend van narigheid
maar lachend en vol dansen

ik ben alleen
wie is er om ja tegcn me te zeggen
wie is er om me te helpen
ik wil een zon maken in de nacht.
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U hoort, dit klinkt nog weer anders dan bij Mars-
man. Niet met een aanhoudend gespannen wil en ook
niet willen van verweer, maar met vloed en eb als het
ware, met aanzwelling en inzinking. Het klinkt bijna
als een kreet, een noodkreet: "Ik wil een zon maken in
de nacht", het is een wil die zelf of waarvan het be-
wustzijn zelf haast weet dat die wil dat zo maar niet
kan.
Drie voorbeelden, ook wel met enige moeite bij

elkaar gezocht moet ik eerlijkheidshalve erbij zeggen,
waar het willen door drie generaties wordt uitgespro-
ken, en ook dat is tamelijk zeldzaam, want ik zei daar-
straks van "wil" verneemt men in poëzie niet zo vaak.
Als ik het iets meer abstract voor een ogenblik mag
zeggen, dan zou ik het zo moeten uitdrukken, dat
dichterschap meestal niet voluntaristisch is, of niet
energetisch is. Want als men die onderscheiding vast-
houdt, van verstand, gevoel en wil, van geest, hart en
energie, waar zoveel tussen kan zijn en zoveel combina-
ties van mogelijk zijn bovendien, dan is de poëzie voor-
al, of de kunst zelfs in het algemeen, een aangelegen-
heid voornamelijk van geest en hart in bijzondere sa-
menwerking, waarbij de wil toch wel ondergeschikt
blijft, want die wil is wel niet uitgeschakeld maar veel
meer overgegeven, is geen handelend willen. Het geïn-
spireerde willen dat natuurlijk bestaat, is geen hande-
lend willen, maar is a.h.w. een geschiedend willen.
In de scheppingsdrang moet en kan men niet teveel

willen, want de creatie, de inspiratie, het scheppen, is
veel meer een zaak van meegesleept zijn, gedreven zijn
en bezeten zijn dan van drijven en slepen en er op zit-
ten, en al blijft het woord waar, dat alle kunstschep-
ping met een groot percentage transpiratie bij de in-
spiratie gepaard gaat, dat neemt niet weg, dat mis-
schien al die inspiratie zelf niet weinig zou zijn zon-
der de transpiratie, maar dat in elk geval al die trans-
piratie vergeefs is zonder de inspiratie en dat het wil-
len daarom dus weinig kans maakt en ondergeschikt
blijft. Het hevige willen, ook van het nieuwe, werkt
verhinderend op de kunst en het is dus zeldzaam, er
moet al veel wil en wilsdrang en levensdrang nodig
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zijn, "wil" dat er aan te pas komen.
Vandaar dat woord vitalisme bij Marsman, wat ei-

gcnlijk toch wel zeer sterk verschilt van vitaliteit,
want vitalisme wijst op een willen van vitaliteit en
vervolgens zal men al haast moeten concluderen tot een
tekort aan vitaliteit. De vitaliteit vraagt zich niet af
of ze wel vitaal genoeg is.

Twee overecnkomsten heb ik U nu latcn zicn van
zelfs drie generaties. Nog een overcenkomst is er, dit
is het experiment.

Men zegt heden ten dage voortdurend, experimentele
poëzie. Taalkundig niet zo gelukkig, de poëzie zelf is
niet experimenteêl. Een onderzoek kan experimenteel
zijn, maar dit zou dan willen zeggen dat de poëzie een
onderzoek was dat expcrimentcel in zijn werk ging om
te zien of iets bepaalds op deze wijze, op gene wijze,
tot stand te brengen was.

Het experiment is niet van deze tijd of van dic ge-
neratie alleen. Dat experiment is er telkens opnieuw, is
cr bij die drie generaties zeer duidelijk aanwijsbaar ge-
weest. Het is er ook eigenlijk in alle kunst, maar dan
gebruik ik het in een iets andere betekenis. Tenslotte
is alle kunst en is ieder kunstwerk in wezen een ge-
.slaagde proeve van iets nieuws in vormen van de ver-
beelding en dus een proefneming om een nieuwe con-
stellatie te scheppen uit een of ander materiaal en
nieuwe vormen uit bestaande vormen te maken, waar-
bij het voorgaande natuurlijk nooit geheel ontbreekt
en niet ontbreken kan, er is geen tabu la rasa in de
kunst. Men heeft de continuiteit wel ontkend.

Marsman heeft ontkend dat hij en de zijnen afkom-
stig zouden zijn van de tachtigers. Hij zegt, er is geen
verband tussen die voorgaande kunst en de onze, ster-
ker, het dichterschap van Boutens is vijandig aan dat
van Kloos en onverbindbaar is Leopold met Hendrik
de Vries, het kon wel eeuwen uiteen zijn ontstaan. Hij
ontkent de continuiteit. Kouwenaer heeft dat gedaan
ineen bloemlezing van de modernste poëzie, "De Vijf-
tigers", met dat opzienbarende omslag, die tekening
die U wel kent, de portretten van die vijf met tijger-
snorren, de vijf-tigers. Zij zouden niets te danken heb-
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ben, ook niets te maken hebben met enig voorgaand
dichter, of die Achterberg of Nijhoff heette, desnoods
valt er te bewonderen aan het werk van die twee of
van nog een derde, wie weet, maar in geen geval is
daar invloed van op hen uitgegaan. Dit kan niet waar
zijn, want zonder continuiteit gaan de zaken in de
kunst nu eenmaal niet. Daar bestaat het onbeschreven
blad niet. Men kan op een schoolbord alles wat er staat
uitwissen al blijft het er toch geschreven geweest, maar
goed, dat is een andere gedachtengang, het is dan weg;
maar op het bord van het geestelijk leven zou men
moeten zeggen, dus in het rijk van de geest, blijft zeker
wat geschreven is staan en in de hand die schrijft, in de
hand die dicht, van de jongste generatie, schrijven an-
dere vroegere handen onherroepelijk mee. Het is zelfs
zo, dat er in kunst - men hoeft het niet prettig te vin-
den, en men kan zich daar gerust tegen verweren, men
moet zich daar zelfs als jongere generatie tegen verwe-
ren, men moet het ook ontkennen, dat is het gelijk van
de ontkenning, maar daarom is er niettemin toch wel
die feitelijke waarheid - dat er in alle kunst méér con-
tinuiteit is dan discontinuiteit. Want, wat is vernieu-
wing, een versnelling in een stroom, die al heel lang
stroomt en al van heel ver komt en die op sommige
ogenblikken een veel groter vaart krijgt en "gewoon"
in een stroomversnelling raakt die men de vernieuwing
noemt en waardoor men bijna niet meer kan zien hoe
het in zijn werk gaat en wat er eigenlijk gaande is.

Op dat moment kan men ontkennen dat het dezelfde
rivier is, omdat die daar zo kalm stroomde en hier zich
zo voorstort, en betrekkelijk is dat dan nog waar ook,
maar al het voorgaande doet onherroepelijk mee, alleen
men hoeft er zich niets van aan te trekken. Mijn taak,
omdat ik op de dingen achteraf let. Ik bedoel daar zijn
de kunstbeschouwers, hetzij er voor geboren of aange-
steld of allebei, maar in ieder geval zijn zij er om waar
te nemen hoe het eigenlijk gegaan is. Het zijn de achter-
afkijkers, zieners nog niet in de hoogste betekenis van
het woord, maar goed, als ze het zien is het toch al
veel, en dat trachten ze zo scherp en zo goed mogelijk
dan ook tot stand te brengen. Men hoeft er zich verder
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niets van aan te trekken, omdat dat vernieuwen met al-
le ontkenning in zijn werk kan gaan, maar die stroom,
die zich er ook niets van aantrekt, werkt toch door;
tot in elke stroomversnelling toe is haar aanwezigheid.
Ik moet daar bij herinneren aan een gedicht van Nij-
hoH, Het kind en ik, dat U hoop ik kent. Hij staat aan
het water en doet het kroos uiteen, kijkt dan in het
water en ziet tot zijn verbazing en ontsteltenis, niet
zichzelf in zijn leeftijd waarin hij bestaat, maar ziet,
als hij zich er over buigt, zichzelf als kind en ziet zich-
zelf als kind staan schrijven en telkens als het kind
weer iets geschreven heeft, kijkt het op, ziet hem aan
en dan knikt hij dat hij het wist, dat hij het weet, dat
hij het begrepen heeft. 't Is er uit, en het schrijft weer
verder en de zin van het gedicht is, dat heel zijn jeugd
en heel zijn leven en eigenlijk dat wat het meest essen-
tieel van zijn leven is en wat zich in zijn jeugd al heeft
gevormd, met hem mee schrijft, - hoewel dat gedicht
nog wel een andere betekenis heeft, ten opzichte van
zijn hele leven en niet alleen ten opzichte van zijn ge-
dichten, ik druk het dus ook eigenlijk ietwat uit zijn
verband. Men kan een gedicht in zijn geheel uit het ver-
band rukken, wanneer men het voor een ander' doel
bezigt dan waar het eigenlijk voor geschreven is, daar-
om lees ik het hier ook niet voor. Ik heb het dan ook
niet verder uit zijn verband gedrukt, ik heb het U al-
leen onder een andere belichting laten zien, die ik ook
zou kunnen tonen met één regel van de Engelse dichter
Wordsworth van meer dan anderhalve eeuw geleden,
die eigenlijk op hetzelfde doelt: "The child is father of
the man". Uit het kind dat wij waren komt alles voort
wat wij later zijn.
Er is dus continuiteit, maar er is ook dat experiment

en nu experiment in de bijzondere betekenis, namelijk
waarbij de proefneming belangrijker is dan het berei-
ken. Dat kan en dat moet op sommige momenten in de
wording, in het proces van de kunst, in volle gisting
belangrijker zijn dan het eigenlijke bereiken zelf. Het
woord "experiment" zegt het al. Het experiment, dat
wat nog niet is wat het wil worden, maar wat de proef-
neming van dat is en wat dus nog zal moeten worden
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wat het wil bereiken.
Men kan dan onderscheiden, nu daargelaten die ge-

dachte dat ergens tenslotte alle kunst een proefneming
is geweest, die kunst die bijzonder experimenteel is, die
op een of andere manier een modernisme vormt, alle
ismen laten we zeggen ongeveer van de Salon des
Refusés, van het impressionisme af na het midden van
de negentiende eeuw; vanaf dat er ismen zijn, is er
geëxperimenteerd en in elk isme is er een moment ge-
weest dat het nemen van de proef belangrijker was dan
het bereiken zelf. Dat was voor de vernieuwing nodig.
En dan staat er tegenover elkaar, zonder dat men een
rangorde van hoger of lager hoeft op te stellen: Het
één, wat in zichzelf is, als kunst volkomen gerijpt, ont-
plooid, vervuld, en tot zijn hoogtepunt geraakt, en het
andere, wat gaande is, doende, in volle gisting, wat
voorbereidt en meewerkt aan een kunst die komen gaat,
die twee staan meestal tegenover elkaar. Maar men
doet goed om te bedenken dat ze er in de regel gelijk-
tijdig zijn. Het gaat er dus helemaal niet om, het één
als afgedaan te beschouwen en het ander als aan bod.
Dat moet op een gegeven ogenblik de jonge kunstenaar
zelf zeggen, dat is zijn recht, dat is zijn recht van Je
sterkste, dat is zijn ongelijk als zodanig, dat is zijn ge-
lijk, als hij er in slaagt dat te laten gelden, omdat hij
het nodig heeft op dat ogenblik, maar tt"l:slotte gaat
het erom dat op elk tijdstip waarop een nieuwe kunst
ontstaat en in een brandpunt raakt, het éne is wat het
aan het worden is, wat meer experiment is dan bereikt
en als zodanig in dat beproeven van belan,;. en het an-
dere het gerijpte is. Een gerijpte kunst di~ misschien dan
nog aan het w\)(,rd is, maar een wordend,:.kunst die aan
het woord komt en men moet niet vergeten dat er min-
stens op elk levenstijdstip (men weet niet precies hoeveel
jaren de slinger omvat van een generatie, maar in een
eeuw drie, zegt men graag, voor mijn part dus) drie
generaties zijn, de gaande, de staande en de komende
generatie, drie die in spanning ten opzichte van elkaar
verkeren, maar waarvan men althans de aanwezigheid
niet weg kan cijferen. De wenselijkheid is een tweede,
maar.de aanwezigheid ervan valt niet weg te cijferen.
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Ik moet U er even een paar voorbeelden van geven uit
de literatuur.

Ik ga dan terug tussen de jaren 1930 en 1940, toen
dus mijn generatie aan het afwennen was om jongere
generatie te zijn en daar minstens tien jaar voor nodig
had. Wel, op dat ogenblik waren er ook wel drie gene-
raties, de gaande, de staande en de komende, en wat
zien we op dat ogenblik? Dat er uit verschillende gene-
raties kunst is in volle bloei. Op dat ogenblik bereikt
Verwey, dan een man van tegen de zeventig, een hoog-
tepunt als hij nog niet heeft bereikt. En ook Van der
Leeuwen Van Schendel, die een tien jaren ruim jonger
waren dan Verwey, vernieuwden zich op dat ogenblik
tot een rijkdom van kunst in hun romanproza als ze
nog niet bereikt hadden, ook A. Roland Holst en Van
Eyck bereikten opnieuw hoogtepunten, dat was dus
terwijl ze niet in die zin; die ik zo even gebruikte, aan
het woord kwamen. Het aan het woord zijn en aan
het woord komen zijn twee zeer verschillende zaken
en ze zijn van even groot belang. Die vervulling, die
op een gegeven ogenblik na lang een kunstenaarschap
bereikt, is zeker even belangrijk als de nog niet vervul-
de proefneming die er gelijktijdig is. Het bijzonder gro-
te belang van dat laatste is, dat het doende is om naar
de toekomst te gaan en de toekomst heeft, de toekomst
wbrdt, dus noodzakelijk is voor de voortgang van de
kunst.

En als U zich naar dit ogenblik verplaatst, ik denk
nu aan het proza, zijn er nog altijd, en in staat tot be-
langrijke prestaties en creaties, een Bordewijk en een

. Vestdijk, dijken en geen springvloeden meer, wel in
hoeveelheid van productie dan, zeker wat Vestdijk be-
treft, maar overigens niet een springvloed, niet met
dat élan, maar tenvolle gerijpt, in volle bloei, niet het
nieuwe en niet om het nieuwe begonnen, wat een expe-
riment wel is. .

Zo was dus ook op een gegeven ogenblik van het
grootste belang, het experiment van Gorter; het <x-
periment van Marsman of Herman v. d; Bergh; Er i~
tussen deze drie onderling en ook met hedendaagse ex-
perimenten een verschil natuurlijk, in tijd, in geest, in
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vorm en stijl, maar er is ook een principiële overeen-
komst. Het experiment betekent, telkens weer, een po-
ging om het onuitsprekelijke uit te drukken. Het wil
de taal dwingen tot meer dan waartoe deze normaal,
grammaticaal in staat is, de taal is een middel om el-
kaar te bereiken van mens tot mens, maar in poëzie is
de taal bovenal een poging om het onbereikbare te na-
deren, van mens tot levensgeheim. De taal krijgt daar
een "geheim karakter" van, dat de principiële duister-
heid van veel poëzie kan verklaren.

Laat ons niet vergeten dat er met de taal in poëzie
altijd iets vreemdsoortigs, iets raadselachtigs gebeurt.
De taal is gewoon maar een mededelingsmiddel. U
hoort mij en ik moet hopen dat U me verstaat en dat
U. me begrijpt, het is een mededelingsmiddel om een
hrug te slaan.

In het dagelijks leven is de taal niet meer dan dat:
een poging om elkaar te bereiken, soms een poging om
elkaar niet te bereiken, te ontwijken met misleiding, of
onopzettelijk elkaar mislopen, door misverstand, kort-
sluiting, dat speelt zich allemaal in de taal af. Maar dat
is alles nog slechts mededelingsmiddel en niet meer dan
dat, het is gebruiksmiddel en eigenlijk is het gebruik
niet zoveel meer (behalve dan dat het een ding des
geestes is) dan een poetsmiddel, een wasmiddel, een
laxeenniddel, of welk ander middel, maar een middel,
l'cn verstandhoudingsmiddel in dit geval.

Niet verstandhoudingsmiddel is de taal in het ge-
hruik als poëzie, want daar gebeurt iets anders. Daar
wordt niet van man tot man, van man tot vrouw, van
mens tot mens gesproken, maar eigenlijk in zichzelf
gesproken, van mens tot mysterie, van mens tot het
raadsel van het bestaan, waarvan zich de dichter re-
kenschap geeft en waarvan hij niet weet te zeggen of
hij dat raadsel ontraadselen kan. In elk geval, hij geeft
een antwoord aan de sphinx. Hij doet een poging om
een Sesam te vinden voor de harde gesloten rots van
mysterie die zich niet openen wil. En zou iemand zicil
er over moeten verbazen dat die taal dus dikwijls raad-
selachtig is, terwijl ze over het raadsel handelt. Als zo-
danig kan men zich dus over het experiment zeker n!et
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verbazen en moet het experiment dit ook dikwijls zijn,
moet poëzie onherroepelijk vaak duister zijn omdat het
een zaak is waarbij de ogen trachten aan de duisternis
van het raadsel of het licht der waarheid te wennen.
Veel hedendaagse experimentele poëzie is althans voor
mij - en voor U? - niet woordelijk te volgen, ook
zelfs niet globaal, met geen van de beschikbare krach-
ten of organen van opneming te verstaan. Zal zij toch
eenmaal even klaar blijken als nu de in hun tijd ondoor-
dringbaar gedachte kunst van een Gorter of een van
Gogh? Wij hebben er rekening mee te houden dat zich
in de gelijktijdige verschijning van een experimentele
poëzie, een abstract beeldende kunst en een atonale
muziek een onloochenbare "richting" voordoet, zelfs al
zou die zich het meest handhaven in dat werk dat het
minst extreem is zoals men dat tenminste van de expe-
rimentele poëzie wel zou kunnen voorspellen - hoofd-
zaak is toch dat daarin een kunst opnieuw als vanouds
nieuwe vormen tracht voort uit te brengen. Geen stil-
stand, geen terugkeer is mogelijk. Het is niets nieuws,
maar onvermijdelijk, dat er altijd weer iets nieuws on-
der de zon is.
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]. de Meester

TONEEL

What, are they children? Wil! they not say
aJterwards, i! they should grow themselves
to common players, their writers do them
wrong, ta make them exclaim against their
awn slfccessian?

Hamiet 1I, 2

Ik ben met veel plezier op het verzoek van de Heer
Pos ingegaan, omdat het onderwerp "verhouding van
ouderen tot jongeren en van jongeren tot ouderen"
mij altijd enorm geboeidr.eJl geïnteresseerd heeft.
Uit de aard der zaak zal dit speechje nogal subjec-
tie en/persoonlijk moeten zijn, want de Heer Pos
vroeg mij U te vertellen hoe ik in mijn jeugd stond
tegenover mijn ouderen en mijn leeftijdgenoten en hoe
ik nu sta tegenover mijn leeftijdgenoten en mijn jon-
geren. Dat heeft geen zin als ik U dan niet eerst ook
even vertel wie ik ben. Velen van U zullen nauwelijks
weten wie ik ben en wat ik eigenlijk doe aan het to-
neel en velen van U zullen toch ook niet precies we-
ten wat eigenlijk mijn vak is; wat een toneelregisseur
eigenlijk doet, behalve dan de baas spelen op repetities.
Wat mijn persoon betreft, ik heb als regisseur nogal

wat rondgezworven in en buiten Holland. Ik ben nu
directeur en soms ook regisseur van stukken die U
voor een deel misschien gezien zult hebben, al was
het maar mijn oude trouwe Gijsbrecht, Elckerlyc of
zoiets en ik heb ondanks mijn 61 jaren nog altijd het
gevoel dat ik nog jong ben. Misschien is dat gevoel
een seniliteitsverschijnsel, dat weet je zelf niet, maar ik
voel mij nog vrij sterk gebonden met wat juist de al-
lerjongsten op mijn gebied nastreven. Dat wil niet zeg-
gen dat ik een verwaand theoreticus ben die zou zeg-
gen, zie je wel, dat zei ik in mijn tijd ook al. Het wil
wel zeggen dat ik minder dan anderen (naar ik hoor
ook minder dan anderen die vóór mij tot U gespro-
ken hebben) kloven zie tussen wat mijn leeftijdgenoten
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en ik wilden toen wij jong waren en wat de jeugd van
tegen woordig wil. Ik ben overtuigd dat het modernisme
van 1920 tot 1930, zoals ik dat indertijd begrepen heb,
nog steeds van betekenis is; in vele gevallen zelfs nog
altijd richtinggevend is, ook voor de periode 1950 tot
1960 en dat de idealisten van toen toch niet zo erg
veel verschillen met de "angry young men" van nu.

Allereerst omdat de meest creatieve onder onze
kwaadaardige jongeren van thans minstens zoveel ge-
loof hebben in hun eigen artistieke toekomst als de
grootste optimisten van de jaren 1920 tot 1930 en. ten
tweede omdat de meest intelligente onder de idealisten
van toen precies zo helderziend en volgens mij even
zo glashard waren als de meest verbitterde jongeren
van nu. Hoe is het mogelijk, tenzij ik dan toch mis-
schien erg verwaand ben, dat ik ondanks menig ar-
tistiek fiasco nog steeds overtuigd ben van mijn eigen
gelijk, van mijn eigen modernisme.

Wel, ten eerste laten wij het er over eens zijn dat
wij hier deze middag niet praten over artistieke kwali-
teiten. Het kan voor U nauwelijks interessant zijn te
horen hoeveel goede toneel voorstellingen ik geregisseerd
heb en hoeveel slechte. Ik spreek uitsluitend over ons
en in het bijzonder over mijn streven, over richtingen
in de toneelkunst, en dan in het bijzonder de toneelkunst
voor zover ik ermee te maken had. Ten tweede is die
vaste overtuiging van mijn eigen gelijk natuurlijk in-
haerent aan mijn vak als regisseur. Want wabs een re-
gisseur? Dat is allereerst een man die een min of meer
complete maar hoogst subjectieve kennis heeft van de
toneelliteratuur, klassiek eh modern. Het is goed dat
hij veel stukken kent, maar het is vooral ook goed als hij
een aantal stukken op zo persoonlijke wijze liefheeft en
bewondert, dat hij niets liever wil dan juist die stuk-
ken tot volledig leven te doen komen door ze op het
toneel te brengen. Tenzij het de auteur zelf is die re-
gisseert, - wat soms, maar niet altijd de ideale toe-
stand is, - zal de regisseur uitgaande van zijn be-
wondering voor het stuk en niets liever wensende dal'
zich volledig in dienst te stellen van de auteur, toeP
altijd een subjectieve en persoonlijk gekleurde opvat-
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ting van het stuk hebben. En hij zal die opvatting door
al zijn medewerkers moeten doen aanvaarden. U be-
grijpt dus wel dat een regisseur overtuigd moet zijn dat
zijn opvatting van het stuk, dat zijn kijk op de per-
soonlijkheid van de auteur, maar ook zijn kijk op de
tijd waarin de auteur leeft of geleefd heeft en zelfs
in het algemeen dat zijn kunstopvatting de ware is.
Concludeert U daaruit niet dat regisseurs onmogelijke
mensen moeten zijn, want au fond is dat toch voor ons
allen hetzelfde: kunstenaars moeten nu eenmaal gelo-
ven in hun eigen roeping. Alleen werkt dat soms bij
herscheppende artiesten wel eens wat irritant, vooral
in dc ogen van scheppende kunstenaars en daarom is
het misschien wel jammer dat de meeste toneelcritici
scheppende romanschrijvers zijn. Als ze van ons vak
,~~ren zou de verhouding misschien wat gemakkelijker
zIJn.

Dat ik, om maar weer door te gaan met mijzelf, to-.
neelregisseur wilde worden, wist ik eigenlijk al als
school jongen van een jaar of 17, toen ik een bijzonder
luie leerling van de school en een bijzonder ijverig lid
van de schooltoncelclub was. Als gocde zoon van een
naturalistisch romanschrijver wist ik ook al dat ik per-
sé geen realist wilde worden. Ik probeerde dus in 1917
of 1918, in de laatste jaren van de eerste wereldoor-
log, een plaatsje te krijgen als volontair-acteur bij het
gczelschap van Royaards, de man die een paar jaar
tevoren ons hele land, ons heel toneelpubliek had we-
ten te electriseren tot een grote en waarachtig gemeen-
de bewondering, tot een herontdekking van Vondel
als toneeldichter. Van de drie grote figuren die toen
ons toneel beheersten, Heijermans, Royaards en Ver-
kade, ging mijn bewondering allereerst uit naar Ro-
yaards. Hij was als toneelleider ook stellig de meest
meeslepende figuur, de meest dynamische. Ik was mij
toen nog niet zo bewust van de waarheid dat toneel
ook en zelfs in de allereerste plaats, schrijvers nodig
heeft, anders had ik misschien toch Heijermans verko-
zen boven Royaards. Een paar jaar lang heb ik een
mateloze bewondering voor Royaards gehad. Ik heb
toen als jong acteurtje nog juist de laatste jaren mee-
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gemaakt van zijn gezelschap, dat de trotse naam "Het
Toneel" droeg en ik heb als jong maatje mogen op-
treden in Mercadet, MadenlOiselle de la Seiglière, Adam
in Ballingschap, Faust, Drie-Koningenavond, Midzo-
mernachtsdroom.
Waar ik in die jaren van doordrongen ben geworden

is dat één van de meest dwingende eisen van poëtisch
toneel is: eenheid van stijl. In die dagen was de uiter-
lijke stijl, décors en costuums, natuurlijk van bijzon-
der groot belang, omdat men juist met veel moeite
ontkomen was aan de gruwelijke stijlloosheid en de.
wansmaak van de Victoriaanse tijd. Wat dat betreft
hebben Royaards' decoratieve medewerkers, Frits
Lensveld en Nel Brongel' prachtige dingen bereikt.
Maar belangrijker nog was de eenheid van spel, van
taalgebruik, van verzen zeggen, eenheid van poëtisch
aanvoelen. En juist wat dat betreft heb ik eerst een
enorme bewondering gehad voor de kolossale door-
zettingskracht waarmee Royaards al zijn spelers dwong
in een poëtisch schema. En om dezelfde reden ben ik
later bijna van hem weggevlucht, toen ik steeds duide-
lijker ging voelen dat Royaards wel het toneel ver-
poëtiseerde, maar dat hij ook de poëzie vertoneliseerde
of vertheatraliseerde.
In de tijd toen Nijhoff al zijn "Wandelaar" geschre-

ven had, waarin hij de hoogste poëtische gedachten
uitdrukte in eenvoudige taal van alledag, in die tijd
deed Royaards ons nog zijn Vondel zeggen met een
toneelpathos dat toch eigenlijk eerder bij Bilderdijk
hoorde. En bij Royaards was geen halve liefde moge-
lijk, men moest van hem houden, enorm van hem hou-
den of met leedwezen van hem weggaan. Ik ging dus
weg naar Verkade, de tweede grote toneelvernieuwer
die Holland in die dagen had.
Verkade was minder acteur dan Royaards, maar hij

was ook jonger en intelligenter en daardoor in vele op-
zichten moderner. Van theatergalm was bij Verkade's
"Haghespelers" geen sprake, maar ook niet van een
duidelijk modernere opvatting van toneel poëzie en
allerminst van een eenheid van zeggen. Ieder sprak
zoals hij gebekt was. Wat Verkade vooral interesscer-
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de was psychologie en wat dat betreft heeft hij ill
Holland baanbrekend en kolossaal belangrijk werk
gedaan. Vooral op het gebied van het moderne toneel
in proza, Shaw, Wilde, Schnitzler en trouwens veel
andere auteurs. Verkade besprak met zijn spelers de
karakters uit de stukken en hij liet de uiteindelijke uit-
werking van de rollen grotendeels aan hen over. Van-
daar dat een zo sterke persoonlijkheid als Albert van
Dalslll11 jarenlang onder Verkade heeft kunnen wer-
keil. Vandaar dat het mogelijk was dat in de latere op-
voeringen van HamIet, naast de tamelijk. realistische
HamIet van Verkade, een volkomen expressionistische
Koning Claudius van Van Dalsum stond. Geen eenheid,
van poëti~ch zeggen dus, maar ook allerminst een een-
heid van denken. Maar dat was al in de najaren . .In
zijn goede tijd heeft Verkade wel degelijk met zijn
Haghespelers een grote en zelfs een bijzonder diep-
gaande eenheid van stijl bereikt. Heel verschillend van
die van Royaards, maar zonder twijfel even belang-
rijk. Verkade heeft, vooral in zijn eerste jaren, een gro-
te groep van jonge en uitstekende acteurs gevormd; ik
hoef alleen maar te noemen Cor Ruys, Ko Arnoldi en
vele anderen, en al dezen heeft hij geleerd op intelligen-
te wijze toneel te spelen. Voor geestige cerebrale ideeën-
stukken als die van Shaw was dat natuurlijk levens-
belangrijk. En hoe vreemd het ook klinken moge, het
was iets heel nieuws. Maar al te vaak kreeg men toen
in opvoeringen die niet onder Verkade stonden, de in-
druk dat de spelers zelf nauwelijks wisten waar zij het
over hadden. Verkade heeft ook getracht door te voe-
ren dat in de toen zoveel gespeelde society-stukken,
mensen van beschaving op het toneel ook werkelijk be-
schaafd deden, dachten en spraken. Dat bracht hem
cr wel eens toe in interviews te zeggen dat hij eigenlijk
liever speelde met intelligente dilettanten dan met be-
roepsmensen en dat heeft hem ten onrechte heel veel
kwaad gedaan. Wat hij natuurlijk bedoelde was, dat
hij de toen veel te grote verschillen tussen toneel en
werkelijkheid wilde opheffen. In zekere zin leefde in
de tegenstelling Royaards - Verkade al de strijd tus-
sen theater en anti-theater, die nu de Parijse avant-
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garde bezig houdt. Yerkade was in de beste zin des
woords een anti-theater man. En met deze paar
woorden heb ik de figuur van Yerkade nog zeker
niet voldoende reeht gedaan. Yerkade was de man die
Gordon Craig naar Holland gebracht heeft, die het
eerst in gordijnen gespeeld heeft, wat niet een uiter-
lijk grapje was, maar een betekenisvol gebaar om
te zeggen: concentreer U op de tekst, toeschouwer, op
de speler en vraag niet naar een quasi-realistisch en
toch slecht geschilderd salon-décor. Yerkade heeft een
hele serie van prachtige opvoeringen gebracht, vooral
van stukken in proza. Voor poëtisch toneel miste hij
geloof ik tezeer liefde voor poëzie om de poëzie. En,
om nu weer op mezelf terug te komen, want dat is mijn
taak vanmiddag, ik heb een paar jaar lang heel pret-
tig bij Yerkade gewerkt tot ik het zo in 1921-1922 in
Holland benauwd begon te krijgen.
Buiten onze grenzen, in Parijs, Rome, Berlijn, woedde

in die tijd met volle kracht de artistieke revolutie die
al vóór de eerste oorlog was ingezet. Enkele Hollan-
ders zoals Mondriaan bijvoorbeeld, speelden daarbij in
het buitenland een leidende rol, maar in Holland reik-
te zelfs hun invloed niet ver.

Vooral het toneel ging door, de oude vertrouwde
paden te bewandelen. Wedekind, één der grondleggers
van het expressionisme, werd gespeeld in de brave stijl
van Heijermans, Strindberg werd door Royaards en
Yerkade soms op goed bedoelde wijze gespeeld, maar
door het" publiek geschuwd en angstvallig vermeden.
Noch Wedekind, noch Strindberg, die nu op dit ogen-
blik door de jonge Parijse avant-garde herontdekt
worden, hebben op het Hollandse toneel ooit een wer-
kelijke plaats gevonden. Ons land dat toen juist on-
beschadigd, schatrijk uit de eerste wereldoorlog geko-
men was, zag in het toneel nog slechts een beschaafd
amusement voor de kleinere en grotere bourgeoisie.
En hier zijn we dan geloof ik aangekomen bij wat de
inrichters van deze lezingen oorspronkelijk gehoopt
hadden uit de mond van Van Dalsum te horen, maar
waar ik ook dolgraag met U over wil praten: Hoe
stond onze generatie, hoe stond in dit geval mijn per-
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soon, die in I H97 geboren werd, tegenover de toneel-
revoluties, die eigenlijk al vóór 1914 begonnen waren,
maar die pas rond 1920 begonnen enige weerklank te
vinden in het stille Holland. Het begon bij mij aller-
eerst met een roes van bewondering. Eerst bij het lezen
van de stukken van Walter Hasenclever, Georg Kaiser,
Ernst Toller, later bij het zien van de Berlijnse opvoe-
ringen. Verbaasde bewondering voor de strijdvaardig-
heid en de gloeiende overtuiging van deze "angry
young men", die de Berlijnse avant-garde toneeltjes
tot hun tribunes maakten, vanwaar zij de verrotte
maatschappij van de Kaiser en zijn Jonkers hun haat
en hun woede in het gezicht slingerden.

Hier maakte ik voor het eerst kennis met een jonge
generatie die, overtuigd van zijn eigen revolutionaire
roeping, de oudere generatie botweg de gehoorzaam-
heid opzegt. Met de zoon die tegen de vader zegt:
(Zoon en Vader, allebei met symbolische hoofdletters
geschreven) "Oude man, ga weg. Jij hebt de wereld
verprutst, nu zal ik het verder zelf wel doen".

Bewondering voelde ik ook voor de volkomen
nieuwe stijlvormen die hier gevonden werden, zowel in
de schrijfwijze als in de wijze van spelen, als in de
frappante décors. Al was er stellig de invloed van
Büchner, Strindberg en Wedekind, toch was er hier
een volkomen eigen nieuwe toneelwereld, een nieuwe
twin tigste eeuwse "Sturm und Drang". Het deed
cr (althans de eerste jaren) niet zo heel veel toe dat
de stukken tamelijk gemakkelijk geschreven wa-
ren, alle toegespitst op het sterke uiterlijke theater-
effect. Men wilde grof zijn en schreeuwerig en anti-
aestetisch, omdat men geen kunstwerk wilde schrijven
maar een gloeiend pamflet. En wat deed het er toe of
al die rollen, der Vater, der Sohn, die Hure, der Front-
soldat, wat deed het er toe of die allen tamelijk opper-
vlakkig geschreven waren, wanneer zij gelegenheid
gaven tot nog nooit gezien fantastisch toneelspel. Dat
het Duitse toneel nu in 1958, althans wat regiestijl en
decorstijl betreft, zo sterk is, is voor het grootste deel
te danken aan die mensen die in die wilde jaren zich
hebben uitgeleefd in experimenten en daardoor een
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grote expressi viteit en uitbeeldingskracht verworven
hebben.

Wat de critische Hollanders ook in die eerste jaren
over Duits expressionisme zeggen konden, niemand
kon ontkennen dat het midden in het leven stond.
Naar de schouwburg gaan in het krankzinnige Berlijn
van die dagen was op zichzelf al een belevenis, omdat
men meegesleurd werd met dat volk dat in de zaal en
op het toneel worstelde om uit de oorlogsellende weer
omhoog te komen.

Wat mij toch al vrij gauw, al voor dat het door-
drong tot het Hollandse toneel, van het Duitse expres-
sionisme heeft genezen, was geloof ik ten eerste dat
het Duits was, terwijl ik veel meer voelde zoal niet
voor het franse toneel, dan toch voor de Franse schil-
derkunst en literatuur en ten tweede, dat- het au fond
zo hopeloos melodramatisch was en theatraal in de
slechte zin des woords. Bovendien kwam ik toen al
gauw, sinds 1923, met het Vlaamse expressionisme 10

aanraking. Hoe dat in zijn werk gegaan is, kan ik U
misschien even vlug vertellen.

In 1922 had de de Haagsche Kunstkring een ten-
toonstelling van toneeldécors gearrangeerd, enigszins
bedoeld door de inrichters als een soort protest tegen
het huns inziens verouderde aesthetisme van Gordon
Craig, Lensveld en Wijdeveld.

Delftse studenten die die tentoonstelling bezochten
raakten onder de indruk. In diezelfde periode besloot
Verkade in Den Haag "De Vertraagde Film" van
Teirlinck op te voeren, waar toevallig Uw beide spre-
kers van vanavond in optreden: Uw gemiste spreker
Van DalsUl11 in de hoofdrol en mijn persoon als De
Dood; ik was toen bijzonder mager.

Door deze samenloop van omstandigheden kwa-
men de Delftse studenten, die het gevoel hadden dat
ze voor hun lustrum eens iets anders moesten doen dan
een kostbare en verouderde maskerade door de straten
van Delft te laten trekken, (dat was het heerlijke van
die tijd, iedereen dacht aan het begin van een nieuwe
periode te staan en een nieuw leven in te luiden) tot
het besluit de maskerade voortaan maar aan de kap-
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stokken op te hangen en zij vroegen toen de auteur van
dat stuk "De Vertraagde Film", om voor hen te schrij-
veneen marktspel. Het zou te lang duren om U daar-
van de details te vertellen, maar zo kwam in elk ge-
val op een bepaald moment "Het Torenspel", 1923,
tot stand, geschreven door Teirlinck en door mijn per-
soon geregisseerd. En weer als gevolg daarvan werd
ik, ik geloof dat het 1924 was, leider van het Vlaamse
Volkstoneel.

Maar ik wil U toch eerst iets over Vlaanderen zelf
vertellen. Mijn eerste contact met de Vlamingen, te be-
ginnen met Teirlinck zelf, was na mijn belevenissen in
Holland en Duitsland, een herademing. Hier geen volk
dat van de oorlog geprofiteerd had, maar één dat mid-
den in de grote worsteling gestaan had. Maar hier ook
geen melodramatisch Duits zwijmelen in de herinne-
ring aan de eigen ellende, eerder een verhoogde acti-
viteit op alle gebied, een behoefte alles van voren af
aan opnieuw te beginnen en wat de Vlamingen be-
treft, de vaste wil nu eindelijk de volle waardigheid
van een eigen volk met een eigen taal te bezitten.

Van nog meer belang dan de literatuur was toen
volgens mij de schilderkunst van het Vlaamse expres-
sionisme. Frits van den Berghe, Permeke, allen veel
sterker, veel eerlijker, veel minder melodramatisch dan
de Duitse expressionisten. De invloed van de Franse
schilders was vooral in Brussel heel duidelijk merk-
baar en heel levend. In Brussel, in de Avenue Louise,
was toen een kunsthandel, "Ie Centaure" geheten, die
jarenlang een soort van centrum geweest is van al de
moderne schilders uit Parijs, Italië en Spanje.

Invloed op onze toneelstijl had vooral ook de Osten-
denaar James Ensor, die men eigenlijk geen expressio-
nist kan noemen. Afgezien van de feitelijke artistieke
resultaten van ons troepje, die wel eens overschat zijn
en ook wel eens onderschat, en die ik zelf lastig meer
kan beoordelen, geloof ik wel, en daar gaat het op het
ogenblik om, dat onze doelstelling zuiver was. Wij
wilden een poëtisch toneel dat niet realistisch zou zijn,
maar wel midden in het reële leven zou staan. Het
moest een volkstoneel zijn dat vooral in de kleine ste-
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den in direct contact zou staan met zijn publiek. Het
publiek moest zelfs actief deelhebben aan de vorming
van ons repertoire en van onze speelstijl. En dit con-
tact is stellig ten volle gelukt.

Wij reisden van plaats tot plaats en voelden ons, dit
is geen phrase, gedragen op golven van enthousiaste
medewerking. Onze voornaamste toneelschrijvers wa-
ren de toen nog jonge Michel de Ghelderode, heel dicht
verwant aan de schilder Ensor, Paul de Mont, Anton
v.d. Velde en vele anderen. Het repertoire bestond
grotendeels uit oorspronkelijke stukken die meestal op
bestelling speciaal voor ons gezelschap geschreven
werden. Grotendeels op folkloristische basis. Het uit-
eindelijk resultaat was vrij ver verwijderd van Teir-
lincks expressionisme. Het was stellig minder literair.
Ik weet nog niet, - ik zou de stukken die wij toen
speelden en de stukken van Teirlinck naast elkaar
moeten leggen, - waarnaar mijn voorkeur nu zou
uitgaan. 't Hangt er natuurlijk ook van af welke stuk-
ken men zou vergelijken. Zowel bij Teirlinck als bij
ons repertoire bestonden enorme ups en downs. Bij de
samenstelling van hct troepje had ik zoveel mogelijk
jonge, voor een deel zelfs pas beginnende krachten
genomen, die gecll: enkele bagage van traditionele thea-
terstijl mct zich meebrachten. Onze spcelstijl was, gc-
heel in hct kader van Ensor's schilderijen en Ghelde-
rode's stukken, een mengeling van oud-Vlaamse legen-
defigurcn en gekleurde volksprenten, met verschijnin-
gen uit de moderne musichall en het circus. Allerlei
tegenstellingen, klucht en tragedie, Hieronymus Bosch
en de Kubisten probeerden wij te verenigen. Wat de
versbehandeling betrof, ik probeerde natuurlijk de een-
heid van zeggen te vinden die ik bij Vcr kade gemist
had. Wij hebben ons een tijdlang sterk gericht naar de
wijzc waarop in I'Histoire du Soldat, dat Nijhoff voor
ons troepje vertaald had, op muzikaal rhythme ge-
sproken wordt. U kent nu wel allen dit haast klassiek
geworden meesterwerk van Ramuz en Stravinsky. In
zekere zin was I'Hisroire du Sol dat, ook door de wijze
waarop Nijhoff het vertaald en vervlaamst had, een
voorbeeld van poëtisch volkstoneel, zoals wij het toen
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wilden.
Onze decorstijl was gegroeid voor een deel uit wat

wij in boeken en tijdschriften gelezen hadden over het
wilde toneel van de Russische revolutie, maar toch
vooral ook uit eigen opvattingen en de plaatselijke
mogelijkheden en beperkingen.
Wij waren natuurlijk, dat sprak in die tijd vanzelf,

anti-decoratief en anti-figuratief. De décors bestonden
uit altijd weer dezelfde platformen, die steeds mee op
reis gingen en die wij aanpasten aan de behoefte van elk
stuk. Ons eigen toneeltje dat in een Brussels volks-
schouwburgje voor ons speciaal gebouwd was, wil ik
nog even voor U beschrijven, omdat het zo dicht staat
bij wat wij nu nog in Holland steeds vergeefs verwach-
ten, het open toneel. Ons toneeltje in Brussel bestond uit
een platvorm, een verhoog zei men daar, dat met een
scherpe punt in het publiek doordrong, zodat de stoe-
len aan weerszijden neergezet konden worden; er was
geen gordijn. Wanneer het publiek in de zaal kwam,
zag men een met slordige zwarte doeken afgehangen
ruimte, die door dat zwart nog betrekkelijk diep leek,
hoewel hij in werkelijkheid heel klein was, en daarop
stonden hoogstens enkele kleine constructies, die aan-
gaven wat wij nodig hadden bij het stuk.
Het toneel trachtte nooit een illusie te geven van de

werkelijkheid; het was zijn eigen werkelijkheid en in die
zin waren wij dus volop theatraal en gebruikten wij al-
le eerlijke middelen des thaters. Maar in de gevoelssfeer
zijn wij geloof ik altijd eerlijk gebleven en hebben wij
de valse theatraliteit van het expressionisme zoveel mo-
gelijk vermeden. De Franse regisseur-toneelhervormer,
Jacques Copeau, die zich bijzonder vriendelijk voor ons
troepje interesseerde en met wie wij ook eens hebben
mogen samenwerken op een avond, (wij speelden voor de
pauze in het Vlaams en hij na de pauze in het Frans)
heeft ons in een prachtige brief geschreven waarom
hij ons min of meer waardeerde. Ik zou U er graag
iets uit voorlezen, teil eerste omdat hij in veel mooiere
woorden dan ik zou kunnen vinden, de principes
weergeeft waarin hij toen geloofde en ten tweede om-
dat het een bijzonder lieve brief is van een grote oudere
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man aan goedbedoelende jonge mannetjes.
"Mes chers amis", begint hij de lange brief. "La voie

que vous avez choisie, dans laquelle vous &tes engagés si
courageusement et si gaiement, est une voie de vérité.
Vous hes dans Ie vrai parel.' que vous voulez recon-
struire. Vous êtes sortis du théàtre. C'est à quoi j'encou-
rageais déjà nos confrères à Amsterdam en !922." Hij
roept hier in het geheugen op een zeer belangrijke to-
neeltentoonstelling die toen in Amsterdam gehouden
werd. "Vous êtes dans Ie vrai parel.' qu'il n'y pas pour
vous, comme pour tant d'esthètes, de "problème du
théatre". Ou plutot vous ne cherchez pas à Ie saisir
du dehors. Vous vous trouvez naturellement placés au
coem de eet te réalité, qui ne devient un problème que
lorsqu'elle cesse d'hre une réalité. Elle s'impose à vous
dans son unité native: la scène, l'acteur, l'auteur, Ie
public, vous vous débattez au ceno'e de cette propo-
sition indivisible, vous y réagissez chaque jour par
des moyens ouvriers, vous y répondez comme à un
appel, comme Molière répondait aux ordres de son roi.
Mes amis, vous &tes jeunes, vous avez l'avenir devant
VOllS. Soyez de bra ves gens infatigables, de nobles ou-
vriers inspirés par la matière et visités par l'esprit. Et
marchez. Ne VOltS laissez rattraper ni par Ie dal/te,
ni par I' aI'gent, ni par Ie snobisme. Gagnez votre vie.
T,Îchez de ne dépendre de personne."
Als dat geen mooie raad is aan jonge mensen, dan

weet ik het niet.
Ik noemde daarstraks het toneel van de Russische

revolutie. Ik wil daar graag nog wat uitvoeriger over
praten omdat het op mij, maar ook bijvoorbeeld op
de jonge Kees van Iersel, blijkens zijn opvoering van
Tyll Uylenspieghel, invloed heeft gehad en omdat ik
geloof dat het beste deel van het hedendaagse Duitse
toneel, in de eerste plaats Brecht, veel iVan de Russen
na 1920-1930 geleerd heeft.
Laat ik even beginnen met Stanislavski, die in Hol-

land de laatste jaren haast is ingeburgerd door de
voortreffelijke vertoningen van zijn leerling Sjaroff.
Jat Stanislavski in al die jaren, waarin zoveel verarr
derd is eigenlijk nooit verouderd is, noch in Rusland,
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noch in het verdere Europa, komt geloof ik ten eerste
doordat het Moskauer Künstlertheater niet uitsluitend
een regisseurs theater was, maar ook het eigen huis van
grote schrijvers als Gorki en Tchekow, met nog als
achtergrond de grote klassieken GogoIj, Tourgenieff
en Ostrovsky. De meeste van die schrijvers hebben wij
nu in Holland op het toneel gezien dank zij Sjaroff,
maar bovendien is de Stanislavski-stijl van sfeervol
realisme voor de meeste prozaschrijvers waarschijnlijk
het ideaal en zal het nog wel lange tijd blijven. Voor
ons \Vesterse "poetical drama", om deze in de
mode gekomen Engelse term te gebruiken, komen wij
geloof ik met een Stanislavski-stijl niet zo heel ver.

De Stanislavski-methode van innerlijk doorleefd
toneelspelen zal misschien de basis ~\.Unnen blijven,
maar daarop voortbouwend zullen we toch moeten
zoeken naar een eigen stijl, zowel voor klassiek als
modern poëtisch toneel.

Maar zo dacht men er niet over in Rusland kort na
de communistische revolutie. Daar leefde men, ook bij
het toneel, in een roes van alles tot de grond toe afbre-
ken en iets totaal verschillends opbouwen. Drie leerlin-
gen van Stanislavski, Meyerhold, Wachtangoff en Tai-
roff wendden zich definitief af van hem. Alle drie ver-
klaarden ze zich, net als in onze tijd Brecht, tegen in-
nerlijk doorleefd toneelspel. De auteur mocht zich vol-
strekt niet meer verliezen in zijn rol, integendeel, hij
moest er altijd boven blijven staan en zuiver technisch
en koel beheerst zijn geest en zijn lichaam in dienst stel-
len van de regisseur en van diens visie op het stuk. Dit
is overigens een oude strijdvraag, die o.a. in Frankrijk
door Coquelin al veel eerder was opgeworpen.

Ik heb deze discussies altijd enigszins theoretisch
gevonden. De natuur van de geboren toneelspeler
komt toch meestal weer boven en ik heb zelfs met
een zeker genoegen opgemerkt dat zowel Tairoff
als Meyerhold en Brecht met actrices getrouwd waren,
dic op de belangrijkste momenten de thcorieën van
hun mannen volkomen vcrgaten.

Wachtangoffs theorieën zijn misschien het duide-
lijkst te verldarcn aan dc hand van de voorstelling van
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Turandot, die ik lang na de dood van de regisseur ge-
zien heb. Wachtangoff is namelijk tijdens de generale
van Turandot gestorven, maar zijn voorstelling is ja-
renlang in stand gehouden. Turandot is zoals U weet
een aardig tamelijk eenvoudig spel van Gozzi, dat door
veel regisseurs gebruikt wordt als basis voor hun fan-
tasieën.
In de proloog verschenen alle spelers ongecostu-

meerd, vreemd genoeg in die revolutietijd in rok, zij
verschenen dus opzettelijk als acteurs. Op een teken
van de wél gecostumeerde clowns Brigella en ik meen
Pantalone, haalden zij plotseling zijden lappen te voor-
schijn die zij bliksemsnel door de lucht lieten waaien
of om hun hoofd draaiden en na een paar tellen stond
het hele toneel dan vol met al de gestalten van het
stuk, plotseling als bij toverslag gecostumeerd en dan
werden ze door de clowns aan het publiek voorge-
steld. Een knap effect en een bevestiging van de
regel: wij zijn en blijven acteur. Voor het decor gold
hetzelfde, voor de ogen van het publiek trokken de
clowns gordijnen, lappen en décorstukken omhoog of
omlaag aan zichtbare draden met zichtbare contra-ge-
wichten. Het gaf een wonderlijke indmk van het op-
bouwen van een nieuwe wereld uit een chaos. Veel la-
ter heb ik iets van dit alles teruggevonden toen wij in
Den Haag "By the Skin of our Teeth" van Thornton
Wilder speelden, dat ook op de grens speelt van een
ondergaande wereld, waarbij Wilder de muren van het
huis van Mr. Anthropos, (Elckerlyc) naar verkiezing
doet omvallen en weer oprijzen.
Veel verder ging in Rusland een opvoering die ik nog

veel later gezien heb, dus nog veel langer na de dood
van Wachtangoff in ongeveer 1935, toen ik eens in
Moskou geweest ben, in het naar hem genoemde the-
a ter, geregisseerd door een regisseur wiens naam ik he-
laas vergeten ben. Het stuk was Hamiet en met die ver-
toning zaten we toen inderdaad midden in wat toen
het echte programmatische Sovjet-toneel was. Gespeeld
werd dus Hamiet, maar met het doel om zonder een
woord aan de tekst te veranderen, te bewijzen dat
Hamiet door Shakespeare bedoeld is als een anti-ko-
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ningsgezinde, daadkrachtige vriend van het volk.
Men ging uit van de veronderstelling dat Shake-

spe are even goed als iedere sovjetburger wist, dat er
geen geesten bestaan. De geest van Hamlets vader was
dus heel' eenvoudig een verzinsel van HamIet, door
hem gebruikt om het volk op te ruien tegen Koning
Claudius. Een ander detail: de Russische HamIet was
heel kort en heel dik. En inderdaad, wij moesten toe-
geven, even kort en even dik als Burbage, de man die
de rol gecreëerd heeft. Wat men ermee beoogde was
natuurlijk o.a. een vernietiging van het romantische
beeld van slanke, melancholieke prins. Maar deze,
de dikke en enthousiaste HamIet, speelde bijvoorbeeld
de dialoog tussen zichzelf en de geest van zijn vader
als volgt:

HamIet op het terras staande riep, zodat zijn vrien-
den en de soldaten die de wacht hielden het konden
horen: "Spreek, waarheen voert ge me, ik ga niet ver-
der". Dan liep deze dikke HamIet bliksemsnel naar een
andere hoek van het toneel en pakte daar een pot op
die hij daar even tevoren had neergezet. Dan zei hij in
die pot: "Luister", rende weer terug en zei: "Ik luister",
Dan rende hij weer terug en zei, heel mooi overigens:
"Mijn uur is haast nabij, dat ik aan wrede vlammen
mij overgeven moet". Dan weer terug en: "Ach arme
geest. "

De tekstbehandeling was, voor zover ik dat enigszins
kon nagaan, op geniale en geraffineerde manier ge-
daan, maar wel was er enorm veel verplaatst en ge-
schrapt.

De monoloog: To be or not to be, werd gezegd in een
bierkelder van het kasteel en was gecombineerd met de
Z.g. dumbshow van de acteur, die omgewerkt was tot
een soort repetitie vooraf. HamIet zat er bij op een
hoek van een tafel met een geldstuk te spelen, wat hij
dan opgooide voor kruis of munt, To be or not to be,
(opgooien) tha t is the question!

De hele voorstelling werkte op mensen die, zoals ik,
geen Russisch kenden, als een studentengrap, maar ik
moet zeggen een bijzonder knap gedane studentengrap,
met enorm veel humor uitgevoerd en wonderlijk ge-
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noeg, met dodelijke ernst ontvangen.
Meyerhold was een veel ernstiger man, ook een veel

belangrijker figuur dan de regisseur wiens naam ik
vergeten ben, die deze vreemde maar toch wel amu-
sante Hamiet geregisseerd moet hebben. Meyerholds
theorieën hebben heel veel invloed gehad in West-
Europa, voornamelijk omdat het enige wat men van
hem kende van reproducties, zijn décorbouw betreft.
Ik heb toen ook een opvoering van Meyerhold gezien
en het was in zekere zin een teleurstelling. De theorie-
en die op schrift zo knap leken, hadden geleid tot dood-
getheoretiseerd en overgedisciplineerd spel, waar aan
het leven ontbrak. Kort na mijn bezoek aan Moskou
heeft de politiek uitgemaakt, dat Meyerhold een
volksbedrieger was en hij schijnt in de gevangenis ge-
storven te zijn, zoals U misschien weet.

Ook Tairoff de andere zeer belangrijke figuur, van
wie ik sterk de indruk kreeg dat hij toch eigen-
lijk een ci-devant was, een aristocratische aestheet,
ook Tairoff is, ik weet niet hoe, van het toneel ver-
dwenen en daarna was het wel vrijwel afgelopen met
cle wilde experimenten. Daarna kwam,- met de latere
geschiedenis ben ik niet goed op de hoogte, - het so-
cialistische realisme, de stijl van echte rode pluche en
gouden krullen en in de architectuur de pralende sta-
tions van de ondergrondse. Zelfs na mijn bezoek aan
Moskou kan ik niet beoorden of de drie grote theore-
tici van de Russische revolutie werkelijk iets bereikt
hebben dat ook grote innerlijke waarde had. Zeer stel-
lig had al hun doen iets geforceerds.

Maar, in Berlijn en ook in andere landen hebben
hun experimenten grote, nog steeds doorwerkende, in-
vloed gehad. De eerste aanloop van het romantische
expressionisme was al vrij gauw, al voor 1930, gevolgd
door een veel hardere tijd, de periode van de "neue
Sachlichkeit", die eigenlijk al begon met de Drei-
Groschenoper van Brecht en Kurt Weil. En deze stijl
heeft zich ongemerkt via Brecht, via b.v. Gründgens
en anderen, doorgezet tot na de tweede wereldoorlog.

Maar laat ik weer bij mijn eigen lotgevallen begin-
nen. Op een gegeven moment ben ik uit Vlaanderen
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weggegaan, niet omdat ik niet meer geloofde in wat wij
daar hadden opgebouwd, integendeel, ik liet daar een
zeer goede vriend Vlm mij achter, de jonge Renaat Ver-
heyen die zonder twijfel het Vlaamse Volkstoneel ver-
der en beter gevoerd zou hebben, indien hij niet jong
gestorven ware, heel jong. Maar ik ging weg, omdat ik
me nog jong voelde en behoefte had aan reizen en rond-
kijken, zoeken en experimenteren, op allerlei gebied.
O.a. hoopte ik in Holland met Hollandse acteurs te
kunnen werken aan een poëtisch drama in zuivere Hol-
landse taal. Ik heb toen met heel veel plezier en heel
veel enthousiasme The Tempest opgevoerd in de verta-
ling van Nijhoff, met de muziek die Pijper toen voor
mij gemaakt had. Ik heb dat stuk tweemaal geregis-
seerd, eenmaal in Amsterdam en eenmaal in Den Haag
en vooral de tweede opvoering was, althans voor mij-
zelf, een bewijs dat ik toen op de goede weg was, zoe-
kende naar een poëtische speeltrant die wel in hoge
mate muzikaal en gevoelig zou zijn, maar nooit decla-
matorisch of sentimenteel mocht worden.
Om dat te bereiken is eigenlijk altijd een intieme en

heel langdurige samenwerking met acteurs nodig. Voor
vrij lange tijd heb ik die mogelijkheid om samen rustig
te werken inderdaad gevonden in Den Haag bij het
Residentietoneel, met in hoofdzaak Paul Steenbergen,
Caro van Eyk, Bob de Lange en anderen, die toen al-
len nog jong waren, aan het begin van hun carrière, on-
geoefend in klassiek spel en dus graag bereid lang en
ernstig met mij te werken. Vooral Steenbergen en ik
hebben, daar zijn we het geloof ik allebei wel over
eens, veel aan elkaar gehad en het is misschien jammer
dat we een paar jaar na de tweede oorlog uit elkaar
zijn gegaan. Ik heb nog steeds het gevoel dat die jaren
in Den Haag de beste, meest creatieve periode van mijn
leven zijn geweest.
Nu moet ik U nog even zeggen (dat was toch een

deel van de opdracht) hoe ik mijn verhouding voel te-
genover de jongeren.
De jongeren van tegenwoordig kan ik niet allen al-

tijd even erg waarderen. Ik vind ze vreemd genoeg
soms wat ouderwets, maar van de allerjongsten houd ik
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bijzonder veel.
Erik Vos heb ik enorm bewonderd als auteur en re-

gisseur van het zo bijzonder simpele maar zo enorm
knappe en zeer poëtische stukje "Het dansende ezel-
tje" en vooral Kees van Iersel en "Test" heb ik be-
wonderd om voortreffelijke opvoeringen in, zoals U
weet, het cabaret van Tuschinski. O.a. heb ik ontzag-
lijke waardering voor het feit dat hij met vrij onerva-
ren spelers als Herbert Joeks en Sonja Bril, een zo voor-
treffelijke opvoering van "La Leçon" van Ionesco heeft
ge even. Kort daarvoor had ik juist in Berlijn een ex-
PI" lOnistische opvoering van "Les Chaises" gezien,
iet. zeer wonderlijks en een zeer triestige mislukking.
Ionesco gespeeld zonder humor op Duits-melodrama-
tische wijze, was een haast niet te geloven mislukking
en des te sterker werkte daarna in dat kleine cabaret
van ons brave Amsterdam, de perfecte opvoering van
"La Leçon". Die opvoering was zuiver, helder en hard.
Waarom heb ik toch al een paar keer in dit speechje

het woord "hard" gebruikt?
Dat zal ik U tot slot nog even zeggen. Nijhoff heeft

mij eens willen overtuigen (en ook inderdaad over-
tuigd, het was nadat we de Iphigenie van Goethe ge-
speeld hadden), dat de Iphigeneia van Euripides, die
hij zo prachtig vertaald had, een veel grootser en voor-
al een veel tragischer stuk was dan het drama van
Goethe, hoe prachtig dat ook is. Toen zei hij: "Ja, beste
jongen, je moet dat z6 zien. Goethe is albast, maar Eu-
ripides is graniet." Dit is geloof ik een zeer zuivere for-
nllllcring van het verschil tussen drama en tragedie.
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Belangrijke
toneel

(advertentie)

uitgaven. over
film architectuur

DRAMA EN TONEEL VAN SHA W TOT BRECHT
een encyclopaedisch overzicht S. Melchinger
oriëntering - dokumenten - begrippen - auteurs - tijdtafel

Volledige informatie over het toneel van de laatste zestig jaar. Een
dergelijk werk ontbrak sinds jaar en dag in ons land en het kan
dll~ niet verbazen, dat tot dusver verschenen recensies (Croene Am-
sterdammer, Nwe. Rolt. Crt.. De Tijd c.a.) concluderen tot een
"uiterst waardevolle aanwinst van onze (schamele) toneelliteratuur".
De schrijver, vooraanstaand Duits criticus, heeft zijn omvangrijke
stof met persoonlijke visie gerangschikt tot een voortreffelijke com-
binatie van "lees".boek en dokumentatiebron. De Nederlandse be-
werking van 13. Stroman verhoogt de waarde voor ons land nog
aanzienlijk. geb. f 14,50

HARLEKIN S. MclchingerlW. Jäggi
Uilderbueh der Spaszmacher

Een in Zwitserland verschenen (dus van Duitse tekst voorzien)
uniek fotoboek over Harlekijn, de grote clown, de hansworst, de
figuur die in het moderne toneel, film, ballet en circus op velerlei
wijzen tot gestalte komt.
In dit op groot formaat uitgegeven bock treft men 72 schilterende
foto's aan van o.m. (wij kunnen slechts enkele namen noemen):
Crock, Chaplin, Ciulelta Masina, Marcel Marceau, Popoff, Danny
Kaye, Pallen berg, Rivels, Barrault, MarcclIo Morelli, allen in de
gestalten waardoor zij beroemd geworden zijn. De begeleidende tekst
geeft telkens een treffende karakteristiek.
"Harlekin" is een boek waarop geen theater-liefhebber ooit uit.
gekeken raakt! Onze uitgeverij heeft van de oplage een klein ge-
deelte klJllllen reserveren voor Nederland en België. geb. f 39,50

KERMIS IN DE HEL Jan Blokker
Moet men de film tegemoet treden als een muze of als een straat-
meid? Is film een kunst of niet anders dan een industrieel verschijn-
sel? In dit boek komen alle facelten van het filmbedrijf en van
hel wezen van de film aan bod. Er wordt gesproken over de kansen
op een artistieke ontwikkeling, over de helden in de film en die van
de film, over het effect van het filmverhaal op de toeschouwer en de
invloed ervan op het gewone dagelijkse leven, over montage.afspra-
ken en film-"taal", over de gemiddelde bioscoopbezoeker, over re-
gisseurs, sterren en directors, over het verouderen van films, de
loekomst en het vermoedelijke einde.
(verschijnt voorjaar 1960) geb. f 12,90
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NIEUWERE ARCHITECTUUR j. J. Vriend
"De ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden" luidt de
ondertitel welke j. j. Vriend, architect en één onzer meest gezag-
hebbende schrijvers over bouwkunst - begiftigd met de Pierre
Bayleprijs voor architectuurkritiek - aan zijn boek heeft gegeven.
Kunsthistorie en dus ook de studie van de architectuurgeschiedenis,
is voor de schrijver steeds de reflex geweest van de levende mens
uit alle tijden, dus ook uit eigen tijd. "Een kunsthistorie die zich niet
levens met de voortbrengselen van de eigen tijd bezig houdt", zo
schrijft Vriend in zijn Woord Vooraf, "loopt gevaar steriel te wor.
den. Mijn ervaring is althans dat juist de studie van eigentijdse
stromingen de historische ontwikkeling van vroeger eeuwen oneindig
,'eel duidelijker maakt".
Vanuit deze gedachte heelt Vriend de bouwkundige geschiedenis
van de 19de en 20ste eeuw samengevat in een levendig en zeer
boeiend betoog, dat als vanzelfsprekend uitnodigt tot eigen, wel.
gefundeerd partijkiezen in de complexiteit der verschijnselen.
Architect Dr. ]. ]. P. Oud schrijft in zijn "Ten Geleide": "Ook de
leek, die zijn beschouwingen nauwkeurig volgt, zal - meen ik -
uit dit boek een goed beeld krijgen van een wereld, die bezig is zich
zijn omgeving van binnen uit op te bouwen, even "organisch" als
een slak zijn huis om zich heen bouwt! Dit van nabij mee te maken,
is voor ons een voorrecht van deze tijd".
Tenslotte: niet dikwijls zal men een zo grote overvloed van afbeel.
dingen aantreffen als in dit boek. En het is niet alleen de keuze van
de ruim 400 illustraties die deze uitgave zijn voornaam cachet ver.
leent, vooral ook de originele en vaak verrassende wijze van groe.
peren draagt hiertoe sterk bij, evenals een uitslaande "cultuur-
historische" tabel van tien pagina's.
Deze geschiedenis van de architectuur in Europa cn Noord. en Zuid-
Amerika zal geruime tijd een standaardwerk voor ons land blijven!

geb. f 27,50

13UNGALOWS J. J. Vriend! W. Betting
Samen met de Duitse architect Walter Betting heeft ]. ]. Vriend
een boek over bungalows samengesteld, dat geheel beantwoordt aan
de stijgende interesse voor dit type woningen. Men vindt hier ma-
tcriaal bijeen over vijftig bungalows in Nederland, Duitsland, Enge-
land, België, Italië en Denemarken. Van iedere woning is ecn aantal
foto's en een plattegrond afgedrukt, naast de algemenc gegevens. Er
is naar gestreeld bungalows van uiteenlopende grootte in het boek
op te nemen, zodat ook het kleinere type alle aandacht heeft gekre.
gen. geb. f 14,50

De hier besproken uitgaven zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Mou•• ault'. UitgeveriJ 11. V. - An,.,terdaln

Boek- en kantoorboekhandel "NIMO" heeft deze boeken in
voorraad. U kunt ze bestellen met inliggende bestelkaart.
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G. Th. Rietveld

ARCHITECTUUR

Met veel genoegen wil ik het mijne zeggen over wat
ik zie in de hedendaagse architectuur, de architectuur
die thans de leiding zal moeten nemen. U meent, dat
wij hierbij voordeel kunnen trekken uit wat in onze
jeugd gebeurde. Ik meen wel, dat onze jeugd van toen
en de uwe (van nu) vergelijkbaar zijn. Maar er komt
een tijd, (je weet nooit wanneer het zover is), dat de
ouderen het komende gaan waarderen vanuit toestan-
den in het verleden; op z'n best een heden dat meer
verband heeft met het verleden, dan met het komende.
Zo konden wij op onze beurt wel het werk van Ber-
lage waarderen en voortzetten maar hij kon ons werk
niet waarderen en had zelfs ernstige bezwaren. Het
beste lijkt me, dat ik maar eens iets vertel van toestan-
den uit mijn jeugd, hoe ik daar tegenover stond en wat
wij meenden te moeten doen, zodat straks, als ik mijn
mening over het heden ten beste geef, U kunt zeggen:
We weten wie het zegt.
Eerst iets over mezelf: Ik was als kleine jongen een

zwak dromertje, dat niets verwonderlijker vond dan
dat zo'n brokje leven zich bewust kon zijn van eigen
bestaan. Wanneer ik voor het eerst weet kreeg van dat
bestaan kan ik me niet herinneren, wat ik logisch vond,
daar er bij zo'n eerste ontwaken moeilijk sprake kan
zijn van herinnering. Ik was me ook heel vroeg, (mis-
schien toen nog meer dan nu), bewust van de betrek-
kelijkheid van alles wat we waarnemen, waarderen en
taxeren. Mijn ouders waren n.l. zo verschillend van
aanleg, dat het me altijd voorkwam, dat ze in verschil-
lende werelden leefden, die zo nu en dan bij practische
aangelegenheden in botsing kwamen, zonder dat ze
wisten welke pijn ze elkaar deden. Wat mijn moeder
het mooiste en beste in het leven vond, vond mijn va-
der slecht en zondig.
Ik probeerde op mijn manier een objectief oordeel

te hebben over de dingen, maar dat was moeilijk! Als
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G. Th. Rie"'eld

~:'l. I

.Geb:'1888 te Utrecht. Tot 1906 werkzaam als meubelmaker, daarna
enige jaren ontwerper voor de edelmetaal bedrijven. In 1919 lid van
De 'Stijl; vestigde zich als architect.
Werken o.a.: het Schröder.huis te Utrecht (1924); Nederlands Pa.
;iljoen in Venetië en het Sonsheekpaviljoeo (Hl:;.!): perskamer
Unesco, Parijs (19:;7.1958).
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Geb. 1895 te Oud Gaste!' Gymnasiale opleiding in België en Klein
Sem. te Breda, daarna Nederlandse Letterkunde (R.K. Leergang
Tilburg). 1930 Wordt hij chef kunstredactie van De Tijd; 1931 mede-
werker bij de K.R.O en hoofdredacteur van Filmforum. Van 1929.
1940 is hij medewerker aan Nieuwe Eeuwen De Gemeenschap.
Voorzitter van de Ned. Kring van filmjournalisten en van de
Culturele Adviescommissie van de Nederlandse Bioscoopbond.



ik iets bekeek, b.v.: een plaatje in de krant, dan zag ik
afbeeldingen van mensen en letters, maar ik zag ook
stippels van het raster ..)k begreep, dat het niet de be-
doeling was dat ik die zag. Er was een bepaalde schaal,
waarop ik zo'n plaatje moest zien. Nam ik een ver-
grootglas, dan zag ik alleen verschillende stippels. zon-
der verdere voorstelling; zou ik door een microscoop
kijken, dan zou ik vezels zien, draden en vlekken. Ik
wist dat ik een krant moest zien en letters en een voor-
stelling en ik bepaalde me tot die schaal. Bij zo'n krant
was zo'n schaal wel duidelijk, maar er zijn dingen en
begrippen, waarbij de schaal, waarop je ze moet bele-
ven niet zo duidelijk vast staat, en dan merk je alleen
al door de schaal, waarop je de dingen ziet dat er vele
werkelijkheden bestaan. Denk er nu nog bij, dat ver-
schillende wezens verschillende zintuigen hebben. Wat
is dan de werkelijkheid? De onze of de hunne? Alleen
dat, wat onze speciale begrensde waarneming in staat
is te zien, te horen, te proeven, en dan op een schaal,
die we menselijke schaal zouden kunnen noemen, dat is
onze werkelijkheid.

Deze werkelijkheid heeft zich langzamerhand, vol-
gens bepaalde overeenkomsten ontwikkeld uit het eer-
ste ontwaken tot bewustzijn. Stap voor stap hebben
we betekenis gegeven aan onze waarnemingen in aller-
lei combinaties, tot het ons omringende is geworden:
één oneindig wereldbeeld.

Het gevoel van de betrekkelijkheid van alle zeker-
heden heeft mijn jeugd, mijn doen en laten, en ook
mijn werken beïnvloed en onbevooroordeeld gehouden;
en vooral zonder zekerheden. Als Hegel zegt: "Over
het menselijk bewustzijn kunnen we niet hoog genoeg
denken", dan beaam ik dit volkomen maar alleen om-
dat het onze enige bron van bestaansbegrip is; we moe-
ten het er mee doen, al zouden we concluderen, dat ons
bewustzijn een illusie is.

Er is nog iets, dat me steeds bezig hield en dat is:
hoe verloopt de lijn van ontwikkeling van dit bewust-
zijn? Waar begint het, hoe verloopt het en hoe eindigt
het; op welke plaats op die lijn ligt de scheppingsdaad
der kunst?
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Het is me in de loop der tijden duidelijk geworden,
dat alles altijd alles beïnvloedt en dat die beïnvloeding
langs vele trappen van ontwikkeling tot onderschei-
ding voert; onderscheiding van verschillen in de egali-
teit van het niets. Iedere stof, ieder ding reageert op de
indruk of invloed die een andere stof of ding er op
heeft.
Waar en wanneer dit reageren door de stof, het ding

of het organisme weet krijgt van deze invloed, kunnen
wij zelfs bij ons zelf niet terugdenken, hoe zouden we
dan kunnen weten hoe en wanneer andere chemische
sarnenstellingen of organismen hun reacties beginnen
te vermoeden?
\'Vel kunnen we aannemen, dat alles in het heelal

leeft zoals wij leven; eerst geheel opgenomen in het
algebeuren, langzaam zich tot een speciale samenstel-
ling ontwikkelend, tot het geleidelijk tot onderscheiding
van indrukken komt om ten slotte deze gevoelsindruk-
ken te gaan onderscheiden in soorten, zoals licht, geluid
en smaak, die blijvende indrukken zijn, van dit nieuwe
ik, indrukken die zich combineren met elkaar en als
herinnering bepaalde betekenis krijgen. Ik dacht, dat ?oo
onze bewustwording zichzelf ging vormen door: het
voortdurend combineren en samensmelten van deze in-
drukken met de reeds gevestigde herinneringen. Dit
proces leek me dat, wat men denken noemde. Bepaalde
haltepunten in dit proces kwamen overeen met mijn
begrip weten.
Deze haltepunten zijn m.i. nooit eindpunten; boven-

dien geldt dit weten alleen in betrekking tot onze on-
derlinge afspraken en erkende begrippen of veronder-
stellingen. Dit denkvermogen wordt gevoed door tel-
kens nieuwe zintuigelijke indrukken en activiteiten,
anders zou het in een kringloop van logica langzaam
doodlopen. Dit doodlopen gebeurt tenslotte toch, want
het leven is een tijdelijkheid, die (in een speciale vorm)
tenslotte eindigt waar het begon: als egaliteit en onge-
differentieerde gevoeligheid in het algebeuren.
Dit alles overwegende, is me al vroeg duidelijk ge-

worden, dat wij noch in het eeuwig naar evenwicht zoe-
kend chemisch gebeuren, noch binnen de kring van
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onze bewustwording enige beïnvloeding ten goede of
ten kwade kunnen uitoefenen. Hierop is voornamelijk
mijn levenshouding gebaseerd.
We waren opgevoed met de plicht het goede te doen

en het kwade te laten; het stoffelijke was laag en slecht
en het geestelijke (wat ik nooit heb begrepen) was hoog
en goed. Toen deze onvervulbare plicht, alles tot gees-
telijkheid te verheffen, van mijn schouder viel, door
het besef, dat al ons doen en laten slechts begeleidende
verschijnselen zijn in het grote algebeuren, toen is het
leven lichter geworden voor mij. Toen begreep ik, dat
(schijn of geen schijn), voor ons niets belangrijker kon
zijn dan vreugde in de tijdelijke groei en de tijdelijke
bestendiging van de onderscheiding van ons zelf en de
omgeving. Elke scheppingsdaad ontstaat in het nog net
niet bewuste; ze is een telkens opnieuw ontdekken van
eigen bestaan - het ik en zijn omgeving; een omge-
ving, die als het tegenovergestelde van het ik als het
ware spiegelbeeld is van onszelf, terwijl wij spiegel-
beeld van de omgeving zijn (samen één wereldbeeld
vormend). Uit egoïstische redenen zullen we onze om-
geving en onze naaste liefhebben als onszelf. Er is geen
vak, dat er zo op gericht is de ruimtelijke uitbreiding
van ons ik te realiseren en op menselijke schaal voor
ons beleefbaar te maken, als de architectuur, want het
medium van de architectuur is de ruimte; daarom mo-
gen we nooit het kunstzinnige element in de bouwkunst
verloochenen, ze is de meest directe van alle kunsten.
Hier raken we het grondprincipe van de functionele
architectuur op een andere wijze, dan vanuit de nood-
zakelijk en practisch gedetailleerde opsomming van
maatschappelijke en persoonlijke eisen.
Dit wil niet zeggen, dat elk stuk architectuur een

kunstwerk moet zijn - misschien is een op de duizend
genoeg. Het was zonder opzet, doch eenvoudig eigen
behoeften volgend, dat ik me steeds ging bezighouden
met ruimtelijke problemen, die ik als levensvoorwaar-
de onderging; van hieruit moet mijn bescheiden aandeel
in de ontwikkeling der architectuur gezien en begre-
pen worden. Hier was geen vooropgesteld doel of sys-
tematisch werken in een bepaalde richting; slechts het
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aangrijpen van toevallige omstandigheden als zelfbe-
houd. Dit is een energie verkwistende manier van le-
ven, maar ik weet geen betere. Ik ben me bewust, dat ik
met deze uitspraken over mijn levenshouding niets
nieuws gezegd heb, of iets dat niet allang door juistere
inzichten, ontdekkingen, of ervaringen achterhaald is.
Het was eenvoudig de kijk op het leven, van waaruit
mijn werk vorm kreeg v66r en tijdens de samenwerking
met de andere leden van "De Stijl".'

U moet niet vergeten, dat al was "De Stijl" een zui-
"er kunstzinnige beweging, de architect-leden zich be-
wust waren van de noodzakelijke vernieuwing van de
architectuur door de machine, tengevolge van de snelle
ontwikkeling van wetenschap en techniek. En juist
hierom was het nodig de werkwijze grondig te herzien,
tot op het meest elementaire, zowel in constructie als in
ruimtebeelding. Het ging toen n.l. om het volgende:
de in zichzelf besloten bouwmassa-architectuur te ver-
vangen door een ruimtelijke architectuur; gerealiseerd
door bepalingen en begrenzingen, waarbij de relatie
binnen - buiten zoveel als mogelijk beleefbaar werd.
We moesten komen tot een nieuwe vormentaal in de
architectuur, in ons geval: een nieuwe ruimteschaal;
nieuwe letters, nieuwe woorden, nieuwe zinnen.

De waarneming werd geanalyseerd in horen, zien,
proeven en ruiken. We bepaalden ons voornamelijk tot
het zien, dat we weer onderscheidden in kleuren-zien,
scheidt zich in: rood-zien, geel-zien en blauw-zien. Het
vormen-zien en ruimten-zien. Kleuren-zien onder-
vormen-zien onderscheidt zich in: de drie dimensies
der massa en het vlak-zien, het bol-zien en hol-zien. Het
ruimtelijk zien onderscheidt ook drie dimensies; het on-
derscheidt binnen van buiten, het geslotene van het
opene, het lichte van het donkere. Om de vormen die
we maakten volkomen te kunnen beheersen gebruikten
we uitsluitend rechthoekige vormen en ruimten, waarbij
binnen en buiten als gelijkwaardigheden tegenover el-
kaar af te wegen waren. Bij ronde vormen heeft het
binnen een geheel ander karakter dan het buiten; het
louiten is veel meer buitengesloten en het binnen inge-
sloten. Ook in de kleuren hebben we het toepassen van
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mengsels lange tijd vermeden, niet omdat we het ver-
keerd vonden, maar omdat we allerlei gevoelselemen-
ten, die verband konden houden met traditionele vor-
men, in ieder geval voorlopig er buiten wilden hou-
den. We maakten van alles (om het eenvoudig te hou-
den) kisten; kisten van hout, kisten van steen, kisten
van staal en glas. In vele gevallen moet dit ook zo
zijn: de grootste eenvoud kan het best gecombineerd
worden. De constructie en de ruimtebeelding vroegen
soms meer. Ik experimenteerde met een constructief
frame, waarvan de eenheden niet in elkaar verbonden
werden, maar in alle drie richtingen doorliepen. Dit
ruimte bepalende frame wilde ik nu met 2-dimensio-
nale vlakken dicht maken. Ik experimenteerde met 3-
dimensionale vlakkencombinaties, combinaties die als
het ware voortzettingen waren van het ruimtelijke
frame; zo min mogelijk vlakken met gaten, zo veel
mogelijk open en dicht als tegenstelling.
Dit probleem is nog steeds niet algemeen tot oplos-

sing gekomen. Als U een beton- of een ijzerskelet ziet,
hebt U alle verwachtingen voor een goede architec-
tuur - het begrenst de binnenruimte en er is een goede
relatie tussen binnen en buiten. Nu worden de wand-
elementen er in geplaatst en in de meeste gevallen is het
architectonisch een teleurstelling. Dit schijnt een taak
voor de jonge architectengeneratie - doch honderd
om een, zullen de oplossingen in heel andere richtingen
gevonden worden dan waarin wij die zochten. Even een
voorbeeld van een radicale en moderne oplossing, die
ook in geheel andere richting gevonden werd, dan ik
me die dacht. Ik zag op de expo bij het Amerikaanse
paviljoen een filmvertoning tegen de wanden van een
veelzijdige zaal geheel rondom. Deze projectie werkte
geheel ruimtelijk terwijl ieder vlak toch slechts een ge-
wone vlakke projectie bevatte. Jarenlang had ik ge-
zocht naar een systeem voor een stereoscopische film;
ik meende dit te moeten bereiken, en wel door 2 ver-
schillende projecties, één voor het linkeroog en één
voor het rechter oog. De moeilijkheid was, dat elk oog
zijn eigen projectie moest zien en niet de andere. Ik
zocht dit ruimtelijk op te lossen door 2 ruimten boven
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elkaar, maar het bleef te ingewikkeld voor massaver-
toning. Het kon ook met gekleurde brillen, prisma's,
spiegels, enz., allemaal oplossingen, die onpractisch wa-
ren voor bezichtiging door groot publiek. Hier was
niets van dit al. Doodgewone projecties waar je pre-
cies in staat als in de werkelijkheid. Het was het
oude panorama in beweging gebracht; het was verheu-
gend om te zien, hoe die Amerikanen zonder knutse-
len of problemen, eenvoudig technisch en radicaal tot
een oplossing kwamen.
Zo zal het in veel gevallen ook gaan in de architec-

tuur, de oplossing van een probleem ligt soms geheel
ergens anders dan men oorspronkelijk denkt; bovendien
is een oplossing voor iedere tijd zeer verschillend. De
bouwkunst heeft in de loop der eeuwen vele verande-
ringen doorgemaakt. Vele opvattingen zijn gehuldigd
en weer overleefd. In onze tijd wordt veel over ar-
chitectuur gepraat - misschien te veel. We zijn een
land van overwegingen, terwijl bijna overal elders de
nieuwe inzichten en constructies de plaats geleidelijk in-
nemen van de klassieke opvattingen, hebben wij aller-
lei tussenprobeersels beleefd: zoals de vereniging van
Gothiek en Renaissance door Cuypers of de terugkeer
van Berlage naar de eerste echte Europese baksteen-
bouw, om de stijlchaos van de 1ge eeuw te ontgaan en
een gezonde basis te scheppen voor een nieuwe archi-
tectuur.
Intussen en daarna zijn er allerlei pogingen gedaan

nieuwe vormen te maken, die door hun overeenkomst
met zgn. organisch gegroeide vormen, groeikracht en
levensvatbaarheid moesten uitdrukken. In de natuur
zoekt elk organisme voordurend te voldoen aan wet-
ten, zonder welke bestaanshandhaving onmogelijk is.
Zolang een organisme zich handhaaft en groeit is het
chemisch-constructief en statisch in een labiel even-
wicht temidden van zijn gehele omgeving; daarom is
ook al wat leeft en groeit als verschijning zichzelf, en
volkomen aan de omgeving aangepast. Wij kunnen
veel van de natuur leren, maar het zou getuigen van
weinig begrip in de oneindig variërende gecompliceerd-
heid van de natuur, (waarin tenslotte alles leeft en al-
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les door alles wordt beïnvloed) als we zouden probe-
ren bij onze creaties de natuur te imiteren. De grieken

.hadden de behoefte de onzichtbare spanningen in de
kolommen plastisch uit te drukken door een kleine
verdikking naar het midden der hoogte en de onbe-
stendigheid van het evenwicht voor het oog af te lei-
den door fraai geordende acantusbladen en spiralen. In
de Renaissance werden deze nadrukkelijkheden tot

.kracht uitoefenende figuren. In de Jugendstiltijd zijn
ook plantenvormen over alle verbindingen heen ge-
beeldhouwd om de charme en het gemak uit te druk-
ken, waarmee het evenwicht zich handhaaft. Dit heeft
met het wezenlijke van het natuurlijke gebeuren niets
te maken en ook niet veel met het wezenlijke in de ar-
chitectuur; maar het wil uitdrukken een soort levens-
vatbaarheid van het nieuwe. Natuurlijk wist men dat
het nieuwe moest komen, de nieuwe stijl die zich wilde
bevrijden van tradities. Ook bij de plastische vormen
der Amsterdamse school zijn pogingen tot "natuurlijk-
heid" gedaan en mislukt, al waren ze als overgang nut-
tig en zeer interessant. In de tijd van ontwikkeling en
popularisering van de natuurwetenschappen gingen
deze ideeën niet meer op.

Het zijn de leden van "De Stijl" geweest die begre-
pen, dat het ontwikkelen van een nieuwe stijl, d.i.: een
zuiver eigentijds uiterlijk van de architectuur slechts
mogelijk was bij een volkomen afzweren van elke imi-
tatie van de zgn. levende natuur; en omdat elke oude
stijl ongemerkt van elk stuk architectuur, ja zelfs van
elk meubel of gebruiksvoorwerp een soort met ons mee-
levend individu had gemaakt, moest daarom ook elke
traditionele vorm en werkwijze worden vermeden. Men
denkt wel eens - ten onrechte - dat de nieuwe kunst-
uitingen en de nieuwe architectuur iets zijn, dat men
zus of zo kan doen, of kan doen, maar ook kan laten.
Zelfs vooraanstaande personen, die in hun eigen vak
vooruitstrevendheid noodzakelijk achten, vinden ver-
"nieuwingen in architectuur overbodig, rustverstorend,
en hebben genoeg aan enkele tijd en moeite besparende
technische voordelen. Dit gaat natuurlijk niet op. We-
tenschap, techniek en kunst, waaronder niet in het
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minst de bouwkunst beïnvloeden elkaar wederzijds; de
kunst schept soms onbewust de atmosfeer, waarin we-
tenschap en techniek hun waardering vinden en zich
ontwikkelen. En de snelle ontwikkeling der weten-
schappen brengt nieuwe technische mogelijkheden en
gegevens voor het verruimd wereldbeeld van onze tijd
(als U het wereldbeeld van Dante vergelijkt met dat'
van Einstein begrijpt U wat ik bedoel). In ons wereld-
beeld neemt de techniek een grote plaats in. De eerste
ontwikkeling van technische constructies werd zeer be-
lemmerd doordat men ze alleen als materialistisch cn
lelijk zag: het is interessant later op te kunnen merken,
dat het juist de kunstzinnige bewegingen zijn geweest
die hebben geleid tot een zuiver stellen van de tech-
nische constructies in hun zakelijke verschijningen.
"De Stijl" deed dit door belangstelling te wekken voor
de 3-dimensionale toepassingen van eenvoudige staal-
profielen; en een schilder als Léger deed dit eenvoudig
door ze te schilderen en te ontdoen van hun symbo-
lische, verheven of verfijnde bijkomstigheden, waarmee
ze in de loop der tijden gecamoufleerd waren.
Verder vraag ik me af: wat is urgent in de heden-

daagse architectuur? Het is ten eerste de overgang van
de samenstelling en vormgeving der bouwmassa naar
de beelding van het ruimtelijke zowel in en om een
gebouw als een plein in een stad en het landschap. Dit
bespraken we reeds. Verder is er de constructie, die niet
in de eerste plaats monumentaliteit uitdrukt, maar zich
visueel gedraagt als de ruimtelijke begrenzing van de
functionele ruimte. Dan is er de questie van de sober-
heid: de mens heeft, - door zijn gunstige positie in de
natuur - de neiging alles aan te wenden ter bevredi-
ging van zijn ontelbare eisen. Ik ben van mening, dat
in soberheid een weelde schuilt, die wij nog slecht ken-
nen. Zou het niet nuttig zijn de chaotische productie
van quasi-nuttigheden terug te brengen tot een minimum
zodat in onze nu zo overbelaste maatschappij meer e-
nergie overblijft, voor het voldoen aan de wezenlijke
menselijke verlangens en behoeften? Dit slaat ook op
de. architectuur van onze tijd.
Ik zou willen waarschuwen tegen de vele zgn mo-
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derniteiten van de jonge architectuur (ik bedoel de ar-
chitectuur der jongeren). Sommige bouwsels zijn samen-
gesteld uit hele series verworvenheden van het nieuwe
bouwen: overtolligheden in de vormgeving die v66r al-
les moeten bewijzen, dat men met een modern bouwsel
te doen heeft. Er zijn zoveel voor de hand liggende op-
lossingen bij het bouwen mogelijk, die nog niemand
ooit benut heeft, dat als men persé iets nieuws wil
maken, men dit best kan zonder kitsch. Kitsch is een
grapje, dat spoedig veroudert. Er zijn maar weinig
bouwsels waarbij de eisen die de functie, het gebruik,
het verkeer, de installatie en de ruimtelijke sfeer stel-
len en de constructie elkaar geheel overlappen; meestal
moeten er keuzen gedaan worden uit meerdere moge-
lijkheden, die dan samengevat worden in een greep,
waarbij alle facetten zoveel mogelijk gelijke kansen
krijgen. Zo'n greep bepaalt soms meer het eigentijdse
van een bouwwerk dan het gebruik van de aller-
nieuwste materialen en constructies. Het blijkt zelfs
mogelijk de uitingsvormen van verouderde levens-
opvattingen er mee te handhaven of te doen
herleven. Wij hebben in onze jeugd geworsteld om los
te komen van de vastgeroeste traditie. Nu is er de strijd
tegen het quasi-moderne, dat tot een soort decoratief
formalisme is uitgegroeid. Hiermee kan men niet ver-
der komen. Dit is gedeeltelijk overdreven enthousiasme
voor het moderne en gedeeltelijk onvermogen. Er zijn
echter onder de jongeren zoveel volwaardige krachten,
dat ik voor de toekomstige architectuur geen zorg heb.
Uit de omschrijving van het werk van "De Stijl" zult
U wel begrepen hebben, hoe ik denk over het samen-
gaan der 3 plastische kunsten.

Zijn in eindperioden van stijlen alle zichtbaarheden
gemengd (in de barok b.v.), in beginperioden, vooral
in het begin, dat we nu beleven, zijn de zichtbaarheden
.losser van elkaar. Daar is scheiding gekomen tussen
~hitectuur is ruimte, kleur is schilderkunst en vorm is
beeldhouwkunst. Het bouw-beeldhouwwerk heeft zich
weer ontwikkeld tot vrije kunst. De beschildering der
panelen op de wanden en plafonds van de barok zijn
bedoeld als ruimtebeelding, en de architectuur was

569



schilderachtig. Nu is de achitectuur weer ruimtebeel-
ding en de schilderkunst vrije kleurbeelding. Alle men-
, gingen zijn mogelijk, het zou e'chter wijzen op afsluiten
van een periode, die nog in haar allereerste begin is.

Het is vooral niet nodig met dit afzonderlijk naast
elkaar werken van de 3 plastische kunsten tot een fana-
'tiek uiterste te gaan, want er is geen materiaal zonder
kleur, en geen kleur, die niet afhankelijk is van de
chemische stof waaruit ze bestaat en geen ruimte is
zichtbaar zonder begrenzing, door lichtreflecterende
vlakken. Het gaat maar om de helderste aandachtbe-
paling door niet te veel ineens te willen ervaren; want
eigenlijk is ieder kunstwerk een proeve tot bewustwor-
ding door het zoeken van wetmatigheden in de natuur
door analyseren. Een interieur, waarvan opening,
wand, afdekking en vloer samen een duidelijke begren-
zing zijn, een regelbare beschutting en ontvankelijkheid
van de omgeving en de natuur, zo'n interieur, waarvan
de dichte gedeelten absorberend, reflecterend, samen
met de andere functies een goede atmosfeer voor onze
dagelijkse handelingen vormen, zo'n interieur zal wei-
nig of geen kleur of plastische toevoeging behoeven. Is
een interieur of groepering van interieurs een meer of
Ininder regelmatig gevormde hoeveelheid kubieke me-
ters dan zal kleur en ingenieuze kunstbelichting veel
'goed moeten maken, ook al is de installatie nog zo
functioneel juist geplaatst. Het negeren van statische
wetten heeft het gevolg, dat ze zich handhaven op on-
voorziene wijze. Iets dergelijks gebeurt als men de
wetmatigheden van het geluid en het zichtbare ver-
waarloost.

Een van mijn laatste werkjes was juist het interieur
van een werkvertrek voor de internationale pers in het
nieuwe UNESCO-gebouw in Parijs, meer een toe-
vallig overschot je beschikbaar in het souterrain van
de verbindingsgang tussen congresgebouwen admini-
stratie; dan een ruimte voor een perskamer. Daar de
ruimte juist in de kromming lag ter weerszijde van een
dilatatie-voeg, waren er onregelmatig geplaatste ko-
lommen ten dienste van de bovenbouw in, die erg hin-
dei'lijk w'àren voor de plaatsing van de vele tafels,
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stoelen, bureau's en kasten, telefoons, vertaal apparaten
enz. Om aan zo'n interieur een gezicht te geven, en een
aangename werksfeer te bereiken, was, behalve goede
vorm en plaatsing der installaties, een soort. jong-
leren met kleuren en lijnen nodig. Dit wordt dan een
spel op zichzelf, dat niet veel meer met architectuur
te maken heeft, maar dat als handig spel een bekoring
hebben kan. In dat geval zou ik nu graag een schilder
ingeschakeld hebben, maar ten 1e was er geen geld en ten
.2e vind ik dat het voor een schilder onterend is het vuile
werk van de architect op te knappen, terwijl hij voor
het goede werk maar hoogst zelden in aanmerking
komt. De weinige schilders die in het UNESCO-ge-
bouw een stukje wand te behandelen gekregen hebben,
bleken m.i. zo weinig voor hun taak berekend - dat
dit mijn mening over kleur in het interieur niet gewij-
zigd heeft.

Dan is er nog dit: door de vele communicatie-mid-
delen, waarover we thans beschikken wordt de schaal
waarop we iets zullen waarderen steeds groter; ook
zijn de afstanden die men wil kennen en beleven steeds
groter. Het moet van enorme invloed zijn op onze zin
voor verhoudingen. Dit wil niet zeggen, dat alles groter,
grandioser moet worden; integendeel, is het niet juist
de aandacht v66r en kennis ván het allerkleinste, de
kern van het atoom die ons de grootste kracht heeft
doen ontwikkelen? Iets dergelijks kan in de architec-
tuur gebeuren.

Verder is een goede eigenschap van het nieuwe bou-
wen: het vermijden van de zucht naar volledigheid.
Elke ruimte is steeds een deeltje van het gebouw, en elk
gebouw maar een deeltje van wijk, stad en omgeving.
Dit deel zijn houdt in dat het openstaat voor het an-
dere; geen afsluiting dus, maar uitbreidings- en combi-
natiemogelijkheden. Ik zie in deze architectonische op-
vatting een parallel met onze maatschappelijke houding
van samenwerking, waarbij ook ieder deel is van een
groter gebeuren.

Tenslotte nog een enkel woord over een heel gevaar-
lijk onderwerp vooral voor de jongeren: dat is de
quaestie van de populaire genieën en virtuozen in ons
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vak. De tijd hiervoor is voorbij m.i. In de catalogus van
de tentoonstelling 50 jaar moderne kunst op de expo
te Brussel, zegt de inleider o.a. "Het feit dat het Cu-
bisme zijn etica in formules heeft kunnen samenvatten
verklaart zijn enorme verspreiding over de wereld,
verspreiding die het gevaar meebrengt van een snelle
uitputting en een nieuw academisme. De talrijke talen-
ten hebben de zeldzame genieën niet vervangen". Dit
mag voor het Cubisme in de schilderkunst zo zijn maar
voor de moderne architectuur, die zich ook snel over de
wereld verspreid heeft, geldt deze uitspraak beslist
niet. De eigenlijke vernieuwing komt nog, en hierbij
zullen gelukkig gekozen teams van jonge talenten de
richting zelf bepalen; dan zullen de vele talenten de
genieën vervangen.

Er meer over te zeggen zou verwarrend kunnen zijn,
(wat het misschien toch al is). Mag ik dan eindigen met
U ijver, levensvreugde, eenvoud en soberheid toe te
wensen, en een beetje geluk!
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A. van Domburg

ERVARINGEN MET DE FILM

Mijn ervaringen met de film zijn die van ons beider
leeftijd: wij zijn even oud. De evolutie, die zich heeft
voltrokken tussen "De vergiffenis van grootvader"
(duur vijf minuten) en bijvoorbeeld "Un condamné à
mort s'est échappé" van Robert Bresson (duur twee
uur), en de schuchtere pogingen, die aan grootvader
zijn voorafgegaan, hebben de critische toeschouwer de
gelegenheid gegeven om conclusies te trekken, die lang-
zaam aan tot filmwetten zijn gegroeid. Alle artistieke
eisen, die wij thans stellen aan de filmkunst, zijn de-
ducties, geen aprioristische regels. Zij zijn op natuur-
lijke wijze voortgekomen uit werkzaamheden in de
practijk.
Geen sterveling heeft in de jaren negentig er ooit

aan gedacht, dat men in de kinotops bezig was een
nieuwe kunstvorm in te leiden. Dat hebben zelfs de
eerste ondernemers niet gedaan, want hun bewering
dat zij een nieuwe dramatische kunst hadden uitgevon-
den, is meer het resultaat van een eerste poging tot
filmreclame dan van de overtuiging dat een nieuwe
dramatische expressie om erkenning smeekte. De uit-
vinding van de filmfotografie immers was, hoe ver-
bijsterend als technische prestatie ook, niet meer dan
de uitvinding van de fotografie der beweging. De sta-
tische foto werd vervangen door dynamische weerga-
ve, maar meer dan een weergave was het dan ook niet.
En hiermede is gezegd, dat elke "film" uit die eerste
jaren, indien hij al aan de kunst raakte, op z'n best de
weergave van die kunst kon zijn en dus een tweede-
handse aangelegenheid.
Men kan hierbij een merkwaardige en ietwat para-

doxale overweging maken: voorwaarde tot het ont-
staan van een latere filmkunst was die technische uit-
vinding niet. De film uitdrukking heeft eigenlijk een
fotografie der beweging niet nodig om nochtans film-
uitdrukking te kunnen zijn. Vele jaren na die uitvin-
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ding heeft de Belg de Keukeleire in zijn, overigens mid-
delmatige film "Le fondateur" aangetoond, dat een
filmbeweging kon ontstaan uit louter statische voor-
stellingen. In genoemde film namelijk gebruikt hij fo-
to's, grafieken, statistieken, straatbeelden en wat al
niet - stuk voor stuk statische voorstellingen - om
een opeenvolging van beelden te bereiken, die in een
bewogen volgorde een vloeiend, dat is bewegend ge-
hçel vormen. Strikt genomen kan de film het dus stel-
len zonder het bewegende enkelvoudige beeld. De be-
weging ontstaat dan uit de samenhang der beelden, in
een dynamische opeenvolging geformuleerd.
Wèl echter kan men volhouden, dat de uitvinding

van de fotografie der beweging de aanloop is geweest
tot het ontstaan van de filmkunst en dat die beweging
een dimensie toevoegt aan de gecreëerde beweging, die
uit de orde der beelden ontstaat. Dit zou duidelijk blij-
ken uit de practische oefeningen, die de eerste mannen
van de film met veel ijver gingen volbrengen.
Het spreekt wel vanzelf, dat de pioniers van de film

na hun eerste wonderlijke opnamen van rijdende trei-
nen en dobberende bootjes, zo snel mogelijk overgingen
naar het menselijk conflict. Wat lag meer voor de hand
dan dat men het drama en de klucht op celluloid ging
fixeren, en hoe kinderlijk verheugd was men niet, toen
men eenmaal de eerste lieveling van het publiek, Mary
Pickford, in alle primitieve bioscopen van de wereld
kon vertonen. Het succes van die onderneming was zo
groot, dat aan de theorie van de nieuwe dramatische
kunst eenvoudig niet meer te twijfelen viel. De theorie
houdt het zelfs tot onze dagen vol, althans bij hen, die
zich om welke vorm van kunst dan ook alleen druk
maken om het geldelijk gewin. Zij zijn het bij voor-
keur die een hoog woord hebben over de kunst, die uit
alle films straalt, waaraan geld verdiend wordt.
Maar intussen hebben die pioniers in alle eenvoud

en argeloosheid de voorwaarden geschapen, hoewel niet
ingezien, die later als noodzakelijk voor een zelfstan-
dige filmkunst zouden aanvaard worden. Zij hebben
gedaan, wat hun instrumenten hun voorschreven te
doen. Wie een schaar ter hand neemt en een stuk
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papier, en zich opmaakt om met beide iets uit te voe':"
ren, kan de dwàng niet ontgaan om met de schaar in
het papier te knippen. Niemand zal er aan denken om
de schaar in het papier te pakken en over te gaan tot
de orde van de dag. De eerste spelers niet de schaar,
de lijmpot, het celluloid, de camera, de mensen, bomen,
wolken, rivieren, hebben gedaan wat hun te doen
stond. Toen zij hadden ontdekt dat de camera niet per
se stil behoefde te staan, hebben zij haar onmiddellijk
in beweging gebracht, verbaasd over het effect. Toen
bij de projectie van hun opnamen het ene beeld aan-
zienlijk groter was uitgevallen dan het andere en daar-
door een andere gevoelswaarde verkregen had dan oor-
spronkelijk bedoeld was, hadden zij zonder het te we-
ten de close-up uitgevonden, die later door Griffith
tot een trouvaille zou worden verklaard. Hun pogin-
gen om ongewone ietwat caricaturale vormen tevoor-
schijn te toveren, leidde tot de camera-instellingen, die
aan een bepaald object een bijbetekenis verleenden. En
de manier waarop de beelden elkaar opvolgden, brach-
ten de filmers al spoedig tot het besef, dat een beeld
slechts dramatische waarde kan verkrijgen door zijn
verbinding met een ander beeld. Een aangezien de be-
weging, die door zulk een opeenvolging ontstond, niet
het resultaat was van fotograferen maar van compo-
neren, lagen de kansen voor een eindeloos zich herha-
lend spel wel voor de hand. Onder andere de kans om
een verhaal simultaan op te bouwen: het was een
kwestie van knippen en plakken.

Al deze zaken, die pas later als uitvindingen, doch
in die eerste jaren als argeloze toevalligheden werden
beschouwd, hebben de ontwikkeling van de film be-
paald. Stuurlieden aan de wal, maar ditmaal werke-
lijke kunstenaars, schenen op dat ogenblik te hebben
gewacht om mee te gaan doen. Zij zagen, eer dan de
pioniers zelf de enorme mogelijkheden: de camera die
de objecten uit hun natuurlijke staat in een filmieke staat
kon brengen; de close-up, die een directe aanslag deed
op het gemoed; de camera nogmaals, die al rijdend de
toeschouwer midden in de handeling kon voeren; de
creatieve schikking der beelden; de vrijwel ongebrei-
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delde mogelijkheid tot simultaan monteren; de moge-
lijkheid om met verschillende camera's uit verschillen-
de gezichtshoeken het drama te benaderen en daarna
uit de verschillende fragmenten een geheel nieuwe wer-
kelijkheid voor de dag te toveren .. het was voldoende
om de kunstenaars die op de uitkijk stonden ervan te
overtuigen dat volstrekt nieuwe formuleringen mogelijk
waren om vorm te geven aan wat er in hen aan gemoeds-
bewegingen omging. Zij waren het dan ook, die de
experimenten overnamen van de argelozen der eerste
jaren. Zij gingen de eerste avantgarde vormen op ver-
schillende plaatsen ter wereld, want het zat in de lucht
en de geest waait waar hij wil. Claude Autant Lara,
René Clair, Germaine Dulac, Man Ray, Alberto Caval-
canti, Kirsanof in de Franse avant-garde; Moholy Na-
gy, Hans Richter, Walter Ruttmann, Fritz Lang in de
Duitse; Eisenstein, Pdowkin, Wertof, Kuleschof, Dow-
sjenko, Romm, Turin in de Russische, hebben de be-
wijzen geleverd dat de filmcompositie in genen dele af-
hankelijk behoefde te zijn van het toneel of de beelden-
de kunsten, maar dat zij een zelfstandig leven leiden
kon als een soevereine bewegingskunst. In de Franse
avant-garde was het Lara, die met zijn film Fait divers
duidelijk en nadrukkelijk en opzettelijk aantoonde, dat
de dramatische spanning niet te danken was aan het
spel der acteurs, maar aan de compositaire werkzaam-
heid van de filmer, die ten onrechte regisseur werd ge-
noemd. Hij vertelt een volledig moorddrama'tje door
kleine delen van drie menselijke lichamen zodanig met
elkaar af te wisselen, dat de toeschouwer uit die opeen-
volging van beelden een gebeurtenis kon aflezen. In
Duitsland bestaat Ruttmann het om met behulp van
een slapende vrouw, een dreigend tekenfilmpje en een
wakkerschrikkende vrouw een nachtmerrie te suggere-
ren in zijn film "De Nibelungen. En dit was een van
de plaatsen, waar de zelfstandige filmexpressie gebo-
ren werd ... met het gevolg overigens dat dit histo-
risch fragmentje prompt uit de Nederlandse versie van
de film werd weggeknipt. En in Rusland heeft Kule-
schof in die dagen drie kleine filmpjes gemaakt, die
drie mensen bij elkaar brengen, die elkaar nooit hadden

576



Dntmoet, maar die, wederom dank zij een geraffineerde
associatie van opnamen, een volkomen aanvaardbare
handeling schijnen te spelen. De bedoeling van al die
experimenten was geen andere dan welbewust aanto-
nen dat men in het filmmedium een nieuwe uitdruk-
kingsvorm had gevonden, die wonderbaarlijke moge-
lijkheden bood.
Na deze opzettelijke en zeer cerebrale experimen-

ten ontstond spoedig de bewogen toepassing van de
nieuwe vindingen. Zo kon de close-up van Griffith tot
een triomph worden in Dreyer's film "La passion de
Jeanne d' Arc," die voor een goed deel uit onontkoom-
bare close-ups bestaat. Zo kon de ritmische verbinding
van statische foto's tot een poëtisch ritme worden in
Dowjenko's "De Aarde", waarvan de eerste vijf minu-
ten, bestaande in een gedragen ritmiek van vrijwel sta-
tische observeringen, als een van de levendigste exem-
pels van filmkunst blijft gelden. Zo kan een analyse
van Eisensteins "Panteserkruiser Potemkin", met name
van de schietpartij op de haventrappen van Odessa en
van de dreigende zeeslag aan het einde van de film,
aantonen, dat zij een verschrikkelijke werkelijkheid sug-
geren, dank zij de compositie, door Eisenstein tot stand
gebracht, en allerminst dank zij een soort openlucht-
spel door enkelingen en massa's uitgevoerd. Zo kon in
later jaren De Sica in zijn "Fietsendieven" een wereld
van genegenheid en kinderliefde demonstreren door een
grote en een kleine hand, die elkaar gretig vastgrijpen,
in close-up te vertonen. Aangenomen, dat die twee han-
den nu eens niet hadden toebehoord aan de grote en
de kleine acteur in die film ... het effect was er niet
anders om geweest. In dat geval zou De Sica gedaan
hebben, wat Kuleschof hem vijf en twintig jaar eer had
voorgedaan.
Toen de geluidsfilm kwam, verdween de avant-garde

als zelfstandige onderneming. Het was een kwestie van
geld: de enkelingen konden hun experimenten niet meer
bekostigen. Dat werd aan de industrie overgelaten, in
afwachting overigens van de onoverwinnelijkheid van
de geest, die door alle industriële voorwaarden zou
heenbreken om zich te kunnen manifesteren. Artistiek
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gesproken veranderde er niets aan de filmwetten. De
mogelijkheden kregen een dimensie méér en nog een
bij de komst van de kleurenfilm. Het begrip "geluids-
film" ontstond. Helaas ook het begrip "sprekende
film", alsof het spreken de grote winst mocht genoemd
worden. Aanvankelijk viel de film terug naar de to-
neelimitatie, maar op dit stuk moeten we ons niet te-
veel wijs laten maken. Er bestaat immers geen enkele
film, die helemaal aan de toneel vorm is overgeleverd.
Denkend aan de schaar en het stuk papier, kunnen we,
zonder gevaar te lopen te worden tegengesproken, vol-
houden, dat het instrument zijn eisen stelt. Zelfs de
meest laffe nabootsing van het toneel leidt nog altijd
tot een werkstuk, dat in anderhalf uur een paar hon-
derd maal een nieuwe aanloop neemt. Nooit zal een
film de fotografische weergave zijn van een toneel~
voorstelling. Wie er naar gestreefd heeft, zoals Lau-
rens Olivier in zijn "Henry V", is bedrogen uitgeko-
men en heeft reeds na de eerste honderd meter zijn
pogingen moeten opgeven. Want een film is niet het
spel vàn beelden maar een spel I1;lètbeelden.. ,
Goed dan: het geluid was gekomen en men maakte

cr een gulzig gebruik van. Al wat geluid kon geven,
moèst geluid geven. Maar de grote meesters van de
film (Ruttmann allereerst, Wertof, Lubitsch, zelfs Chap:-
lin en vele anderen) hebben van het eerste uur begre-
pen, dat het geluid als begeleidende factor geen film-
geluid kon zijn, maar als contrapunt enorme waarde
kon hebben. Ruttmann's "Melodie der Welt" belijdt
dan ook het contrapunt en vele jaren na hem zal de
Nederlander Van de Horst in zijn film "Prijs der zee"
meer dan wie ook het geluid verheffen tot een element
dat aan het optische beeld gelijkwaardig is. Het moge
waar zijn, dat de visualiteit in defilm primairlijkt, Van
de Horst heeft aangetoond dat in de geluidsfilm, die die
naam verdient, het geluid evenveel recht heeft, mits
gebruikt als contrapunt, nadat overigens reeds in 1936
Max de Haas in zijn "Ballade van de hoge hoed" een
magnifieke en zeer humoristische botsing van beelden
en geluiden tevoorschijn had geroepen, en wel met zo-
veel suggestiviteit, dat de grote Amerikaanse documen-
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tarist Robert Flaherty de ;;Ballade" een meesterwerk
noemde, een voorbeeld van geluidsfilmexpressie.

Na dit alles kan men zich niet verbazen dat ik nog
geen woord gesproken heb over die convexe en con-
cave fenomenen, die wij filmsterren noemen, over de
Garbo's, Bardots et tutti quanti, die goede sier maken
in de filmreclame. Over .hen kan men zeggen dat zij
lieve of nare mensen zijn, talenten of prutsers, maar in
geen geval dat zij creatief werkzaam zijn in de film-
makelij. Zelfs de meest geniale prestaties der spelers
komen nooit verder en kunnen nooit verder komen dan
de studio, het atelier. Hetgeen zeggen wil, dat zij altijd
zullen verwijlen in de orde van het toneel. Na het ate-
lier komen zij er niet meer aan te pas. Als ze dan toch
over het witte doek zwieren in de situaties die wij
waarnemen en in de verhoudingen tot alle andere ver-
schijningsvormen, die zich in een film voordoen, dan
kan dat alleen krachtens de compositie van de film, dat
wil zeggen krachtens de werkzaamheid van de filmer.
Paradoxaal gezegd kan men dus stellen dat alle rollen
worden "gespeeld" door de filmer. En dit leidt dan
weer tot de conclusie dat al wat film heten mag docu-
mentair van stijl moet zijn. Met andere woorden: dat
de filmer ziin levende en dode objecten als gelijkwaar-
dige composie-elementen behandelt: de sprekende mens,
de zwijgende mens, de spelende mens, het dier, de bo-
men, de meubels, het licht, het donker, de stilte, het
geluid, de kleur, de afwezigheid van de kleur, enz. Uit
al deze, geheel buiten de orde van het filmische liggen-
de zaken, brengt de filmer, de filmcomponist, de ma-
ker, de poëet een synthese tot stand, die het filmische
oproept, dat is: de geordende beweging van zichtbaar-
heden en hoorbaarheden, die elkaar bepalen, elkaar
voorbereiden of vervolgen, elkaar markeren tot accen-
ten; waaruit de grote melodische golf ontstaat, die wij
Film noemen. Deze melodische golf brengt de filmer
tot stand "al naar zijn kunstenaarswil en welbehagen".
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\Villem Attdriesse12

OVERPEINZINGEN OVER
50 JAAR MUZIEK (1908-1958)

Wij, die uitgenodigd zijn, aan deze reeks beschouwin-
gen mede te werken, zouden wel allen met dezelfde op-
merkingen en excuses kunnen beginnen. Wij moeten
namelijk over onszelf praten, en dat is een ietwat de-
licate aangelegenheid. Men krijgt een gevoel, alsof
men in een spiegel kijkt, een amusement, dat klei-
ner wordt, naarmate de leeftijd vordert. Maar goed,
ook ik heb op mij genomen, antwoord te geven
op de vragen, die ons zijn gesteld. Laat ik bij
het begin beginnen: hoe stonden we in onze jeugd, of
liever: hoe stond ik dus tegenover de kunst, in het bij-
zonder tegenover de muziek, die toen, ik wil niet zeg-
gen, eigentijds was, maar die toen richtinggevend was.
Dat kon ook muziek zijn van componisten, die al wa-
ren heengegaan. Nemen we het tijdperk van 1908-1918,
de tijd tussen mijn 20e en 30e jaar. In 1908 had ik mijn
studietijd afgesloten, en daarmee begon de periode van
verwerking, van groter bewustwording, van langzame
groei naar een zelfstandig oordeel. Belangrijker is ech-
ter, dat in die periode zich in de wereld de ramp
van de eerste wereldoorlog voltrok, waarbij Ne-
derland nu wel niet als oorlogvoerend land betrokken
was, maar waarbij het wel degelijk meegesleurd werd
in de ontreddering, de geestelijke inflatie, de morele
kater, de innerlijke onzekerheden van de jeugd,
de waardevermindering, vernietiging en herwaardering
van .cultuurbezit, tal van nouveaux riches, die met
hun conjunctuur-goud eigenlijk geen weg wisten. Het-
geen waarover wij nû nog klagen, de verwarring waar-
in wij leven, de wereldvijandschap, de verwijten die de
jeugd ons maakt, de nooit meer opgehouden onzeker-
heid, het leven in angst, voor mij is dat begonnen in de
eerste week van augustus 1914. Van de krampen, waar-
aan de wereld toen is begonnen te lijden, is ze nooit
genezen. Maar ik zou spreken over een periode, die 5
jaar daarvoor begon. Er heerste in ons land een na-
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Victoriaanse rust. Onze ouders spraken over de laatste
oorlog il1 West-Europa, dat was de Frans-Duitse
van 1870-1871, in de volle zekerheid, dat wij geen
van allen wel ooit een oorlog zouden beleven.
Ons eigen Nederlandse muziekleven stond onder

germaanse invloed. De figuren die de eigentijdse in-
ternationale muziek vertegenwoordigden waren Ri-
chard Strauss, Gustav Mahler, en hoogstens nog Max
Reger; we waren nog zo provinciaal gebleven, als ik
het. zo noemen mag, dat de faam van een Debussy,
wiens Après-midi d'un Faune al stamt uit 1892, nog ko-
men moest. Willem Mengelberg, de dirigent van ons
belangrijkste orkest, dat van het Amsterdamse Con-
certgebouw, musicus van ongewoon formaat en van
fascinerend karakter, zelf zoon van Duitse ouders, was
in de kracht van zijn leven, en al 9 jaar daarv66r, in
1 !l99, had Strauss hém een zijner grootste orkestwer-
ken, Ein HeldmIeben, opgedragen. Dit alles was type-
rend: Deutschland iiber alles, ein Heldenleben, opge-
dragen aan een krachtfiguur: Willem Mengelberg.
Mengelberg, bevriend met Strauss zowel als met Mah-
Ier, verdedigde hun werken met al de macht van zijn
enorme dirigeerkunst. Toch, in latere jaren, zou de
problematiek van Mahlers symphonische kunst hem
méér tot zich trekken dan Strauss' vaak overrompe-
lende compositorische virtuositeit .
. Mahler brandde op in een verterend innerlijk vuur,
en zijn werken, waarin hel en hemel elkaar ontmoeten,
en de vreugden en droefenissen van het aardse leven
mede bezongen worden, - ik denk hierbij aan het nog
altijd ontroerende Lied von der Erde, - geven een
beeld van zijn innerlijke gesteltenis. Subjectief, zoals
ook vroeger Beethoven subjectief was geweest; en de
Mahler-cultus in Amsterdam ging, mede door Mengel-
bergs voorgaan, zover, dat men Mahler hier wel de
Beethoven van onze tijd noemde. Strauss brandde niet
op in verterend vuur. Hij wist het in ánderen te ont-
steken, en menigeen, waaronder ook ik, onderging de
macht van een kunnen, dat zó suggestief hartstocht
wist uit te beelden, en zelfs verder ging dan dat, als hij
Salomé liet zingen: "Ich will dein Mund küssen, Jo-
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chanaän."
Max Regel' leefde in een andere wereld dan

Strauss en Mahler, de wereld van het orgel en de ka-
mermuziek, en als hij orkestwerken schreef, behielden
die toch altijd nog kamermuziek trekken. Mij boeide
zijn liederen, zijn grote Orgelfantasie op Wachet auf,
ruft uns die Stimme, en zijn Variaties op een Thema
van Bach. Ik had het Conservatorium verlaten met een
diploma voor piano, en vond in Reger de enige van
dit grote drietal, die dat instrument met zijn kunst
had bedacht. Misschien geeft deze uiteenzetting u al
enigszins een beeld hoe ik het toenmalige muziekleven
in mij had opgenomen. Ook ik bewonderde deze tijd-
genoten, ieder naar zijn aard, en ik trachtte die te de-
finiëren zonder in redeloze verering of ook redeloos
afwijzen te vervallen. Maar wél had ik het gevoel, dat
wij muzikaal gesproken een Duits wingewest waren.

En hoe werd in ons land gecomponeerd? Drie com-
ponisten traden vooral, en ik houd mij nog altijd aan
het jaartal 1908, op de voorgrond. Dat waren, in chro-
nologische volgorde, Bernard Zweers, toen 54 jaar,
Alfons Diepenbrock en Johan Wagenaar, beiden 46
jaar oud. Tot Zweers stond ik in een bijzondere ver-
houding: hij was namelijk mijn leermeester. Zijn hoofd-
werk, de grote Symphonie getiteld: "Aan mijn Vader-
land" was voor onze vaderlandse toonkunst een be-
langrijk document, het was de roep naar een eigen Ne-
derlandse kunst. Nog meer dan in de instrumentale
muziek zocht Zweers echter de verwerkelijking van zijn
denkbeelden in het woord, in het vocale element. Hij
was getroffen door de nieuwe schoonheid van onze
taal, zoals de dichters van 1880 die hadden geopen-
baard, en stond op het nobele standpunt, dat een volk,
dat zichzelf respecteert, ook tonen moet, zichzelf te
kunnen zijn. Is het Zweers gelukt, een nationale toon-
kunst te scheppen? Zeker niet in alle opzichten. Maar
om dit zuiver te beoordelen, moet men terdege besef-
fen, welk een periode van geestelijke dufheid en bur-
gerlijke braafheid in de 1ge eeuw niet alleen de muziek,
maar ook de bouwkunst en de literatuur hadden be-
leefd. Reeds het. heimwee naar het eigene was al winst.
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De Nederlandse musici uit de 1ge eeuw hadden hun
wijsheid van Duitse leermeesters gehaald, Zweers zelf
had in Leipzig gestudeerd, en was ondanks zijn natio-
nale tendensen als vurig Wagneriaan teruggekomen. Is
het te verwonderen, als na dit alles, na jaren van
dorheid en onzelfstandigheid, in korte tijd in ons land
nog geen autonome compositiekunst ontstond? Wij zijn
een volk van schilders, en voor mij heeft Zweers' mu-
ziek altijd meer haar affiniteit beleden met het karak-
ter van de sch66nheid van ons land, dan met het volks-
karakter. Wagnervereerder als Zweers was ook, althans
in zijn jeugd, Alphons Diepenbrock, man van grote
eruditie, classicus, bevriend met, en geestverwant van
belangrijke figuren uit de straks reeds genoemde lite-
ratoren- en dichtergeneratie van 1HHO, welke de taal
nieuw smeedden en met striemende woorden de duf-
heid en de burgerlijke zelfgenoegzaamheid te lijf gin-
gen. Toen ik Diepenbrock in 1909 leerde kennen, was
zijn grootse Te Deum, evenals zijn Missa al enige jaren
oud. Vooral het Te Deum laudamus, een extatische
hymne, waarin de mystiek van het katholicisme de
componist bezielde en die mede zijn inspiratie tot een
v66r hem in ons land ongekende adel van geest en ge-
moed verhief, vooral dit werk had Nederland voor
zijn betekenis de ogen en de oren geopend. Ik herinner
mij levendig, dat ik Diepenbrock's woning in de Am-
sterdamse Johannes Verhuiststraat voor 't eerst binnen-
ging. Toen ik tegenover de componist zat, die, mii ove-
rigens zeer hartelijk ontving, voelde ik dadelijk, dat ik
voor deze man toen te jong was. Een volwaardig ge-
sprekspartner op zijn niveau kon ik nog niet zijn, en ik
vind het geeen schande, dat te bekennen: ik was oner-
varen en een pas afgestudeerd conservatoriumleerling.
De componist maakte op mij een aarzelende, wereld-
vreemde indruk. Als men zijn door Eduard Reeser uit-
gegeven verzamelde geschriften leest, dan bemerkt men
echter dat Diepenbrock ook heftig kon zijn, fel kon
reageren en polemiseren. Hevig zou hij het Duitsland
van. 1914 verfoeien, dat België schond en het recht met
voeten trad. Maar de ombuiging in zijn kunst naar de
franse. cultuur had zich toch al daarv66r voltrokken.,
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Waren bij Diepenbrock Duitse, en later Franse in-
vloeden (Debussy's Impressionisme) voelbaar, bij Jo-
han Wagenaar vinden wij de muzikale stromingen uit
de nabuurlanden eveneens terug, de virtuoze orkestra-
tiekunst van Berlioz en Richard Strauss inspireerden
Wagen aar tot het rijke en stralende kleed, waarin zijn
orkestwerken glanzen. De Utrechtse componist had
een muziekdramatische ader, hij wist scherp en raak te
typeren, situaties te scheppen, spanningen te wekken,
hij beschikte over geest en humor, ook over ironie en
scherp observatievermogen. Zijn orkestwerken hebben
vaart, zij leven intens, het handwerk is perfect. Heb-
ben Diepenbrock en Wagenaar bewust naar een eigen
Nederlandse muziek gestreefd, zoals Zweers dit had
gedaan? Ik meen van niet. Aan de andere kant is het
vraagstuk van het nationalisme in de muziek er een, dat
méér studie eist dan er gewoonlijk aan gewijd wordt.
Is, om maar een punt te noemen, het samenvloeien van
nabije grote cultuurstromingen in een klein land mis-
schien al niet een nationaal kenmerk? En is voor vol-
komen autonomie niet een historisch fundament nodig,
sterk genoeg, om op te bouwen?
Men spreekt in de laatste jaren van universalisme,

en bedoelt dan natuurlijk op de eerste plaats de kunst
der zeer groten, voor wie het denken en voelen binnen
het kader der nationale grenzen te beperkt zou 'zijn, en
die tot het universum, maar laten we voorlopig zeggen:
tot de gehele wereld spreken. Alles goed en wel, maar
dit sluit de aanwezigheid van nationale eigenschappen,
nationale factoren niet uit. Bach was een echte Duit-
ser, Mozart een echte Oostenrijker, Corelli en Vivaldi
waren echte Italianen, en deze componisten verrieden
hun nationaliteit in hun kunst evengoed als de pioniers
der in het tijdperk der romantiek opgekomen Z.g. na-
tionale scholen. Misschien heb ik straks, bij een blik
in de moderne kunst, gelegenheid hierop nog even te-
rug te komen. Na de oorlog van 1914-1918 ontstond
die wonderlijke mentaliteit, die in 1945, na het einde
van de tweede wereldoorlog nog in veel heviger mate
optrad: een mentaliteit van excessen. Het evenwicht
was dermate geschokt, dat tijd nodig was, het weer te
\
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herstellen. Door de afkeer van de duitse politiek kre-
gen velen ook afkeer van de germaanse kunst, en de
belangstelling voor Frankrijk's componisten werd na
1918 aanzienlijk groter. Daar kwam bij, dat Frankrijk
kon bogen op mannen als Debussy en Ra vel op de
eerste. plaats, en veel jongeren, die de aandacht mede
boeiden. Volledigheidshalve moet ik hierbij opmerken,
dat Debussy en Ravel wel voor 1914 waren begonnen
door te dringen, maar na 1918 kwam wat men zou
kunnen noemen de grote doorbraak. Deze Franse
school had een nieuwe muziek, een nieuwe aesthetica
gebracht, die eerst aarzelend, maar dan bewonderend in
ons land werd ontvangen. Ook mij trof zij als een on-
gckendc verrijking, als ecn landschap met nieuwe, on-
vermoede vergezichtcn. Aarzeling in de herkenning van
deze schoonheid heb ik nooit in mijzelf ontdekt .
.Deze kunst brak niet alleen met wat verstard was

en bevroren in geheiligde tradities, maar zij was van
nieuwe idealen, van een nieuw levensgevoel vervuld.
Naar universalisme heeft Debussy zeker nooit bewust
gestreefd, hij was plus français que Ie parisien, om een
veelgebruikt gezegde te variëren. In zijn latere werken
voegt hij ..de woorden musicien français achter zijn
naam, een duidelijke aanwijzing, dat hij ook in de mu-
ziek frans wilde spreken. Ik heb weleens horen zeg-
gen, of ergens gelezen, dat Debussy er bezwaren tegen
had, dat men hem een impressionist noemde, en dat hij
dáárom met nadruk zijn musicus-zijn wilde accentu-
eren. Toch is de verwantschap van zijn kunst met de
impressionisten, dc schilders groep van ongeveer 1860,
Manet, Monet, Degas, moeilijk tc ontkennen. Ik ver-
moed echter, dat het voorzien van een etiket, dat in de
nieuwere werken over muziek en musici zulk een ont-
stellende omvang heeft aangenomen, de individualist,
die Debussy was, in hoge mate irriteerde. Intussen
kwamen uit datzelfde Frankrijk andere geluiden. In
1913 schrcef Igor Strawinski zijn ballet Le sacre du
Printemps, met de ondertitel: Tableaux de la Russie
païenne, beelden uit het heidcnse Rusland. Het sloeg
als een bom in. Bij de eerste uitvoering, op 29 mei 1913
te Parijs kwam het tot hevige protesten, men werd met
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ruwe hand uit de sensitieve dromen en uit de in pianis-
simo gekoesterde dissonanten van Debussy's impressio-
nisme weggerukt en stond plotseling tegenover een uit-
barsting van levenskracht, een muziek, waaruit de
damp der Russische aarde scheen te stijgen, een heiden-

. se bezetenheid, die zich uitsprak, neen uitschreeuwde
in klankorgieën, en in een overbetoning van het ritme.
Het ritmische leven heeft door Strawinski enorme im-
pulsen verkregen, en de jonge franse componisten
zochten na deze bominslag, en na de échte oorlogsver-
schrikkingen andere wegen dan die, waarop Debussy
hun eerst was voorgegaan. Was voor Debussy de mu-
ziek een taal, waaruit men de persoonlijke dromen en
mijmeringen van de componist herkende, Strawinski
stelde zijn kunst later welbewust buiten zijn gevoels-
leven, en blies haar, om het zo eens te zeggen, een eigen
gevoelsleven in, waarbij de wetten van de taal der
muziek haar vorm en inhoud tegelijk waren. Een vol-
komen objectieve kunst dus. Intussen, hij wisselde in
zijn lange leven meermalen van inzicht, maar bleef, en
misschien mede daardoor, steeds in de belangstelling
staan. Toch, én men wil nu eenmaal, dat degenen, die
hier voor u staan, hun eigen zienswijze uitspreken, toch
zijn mij van Strawinski: Petrouchka, zijn Vuurvogel en
zijn Sacre du Printemps het liefst. Zijn Piano-sonate
in een verwrongen, droge neo-klassicistische stijl en
zijn pianoconcerten zeggen mij niet veel, en wát ..zij
zeggen vind ik niet prettig om te horen. Maar de Sacre,
met zijn losgewoclde oerkrachten blijft mij een pheno-
meen in de muziek van de 20e eeuw.

In het tijdsgewricht tussen 1914 en 1945 kwam
Duitsland op de achtergrond. Maar de ontplooiing van
de moderne muziek van nu kan niet bezien worden
zonder twee andere bijzonder karakteristieke figuren
uit Oostenrijk en uit Hongarije, Arnold Schönberg en
Bcla Bartok. Het kan niet ontkend worden, dat Bartok
op velen overtuigender heeft gewerkt dan zijn Weense
collega. Hoogst begrijpelijk, want Bartok's muziek
heeft nooit de indruk van wilsmuziek gemaakt; Hij
maakte zich in zijn ontwikkeling los van de oude voor-
beelden, maar legde een band tussen zijn muziek en de
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volksmuziek. In zIJn latere jaren wist Bartok te
komen tot een synthese van de artistieke erva-
ringen van zijn leven, en juist door de synthetische
kracht, die uit zijn latere werk straalt, en mede door
de loutering, die de werken, kort voor zijn dood ge-
schreven, tonen, zien velen Bartok als de belangrijkste
figuur van de componisten zijner generatie. Met Schön-
berg ligt het geval wel heel anders. Ook hij begon met
volgeling te zijn, van Wagner en van Mahler, maar hij
wendde het stuur om, of liever hij trok de uiterste con-
sequenties uit Wagners Tristan-chromatiek, die de su-
prematie van de tonaliteit, de tonale eenheid al hevig
geschokt had, en gaf die tonaliteit de genadeslag. Ato-
naliteit werd nu het voertuig, waarin zich zijn muze
voortbewoog.

Uit de atonaliteit werd de Dodecaphonie, het
12-tonenstelsel geboren. Want atonaliteit is een ne-
gatief begrip. Geen tonaal centrum meer, geen even-
wicht van waarden tussen de tonen der uiteengevallen
toonladder: de 12 tonen, waaruit de chromatische scala
bestaat hebben allen gelijke betekenis gekregen. De ar-
tistieke zin van componisten als Schönberg en Alban
Berg drong, dit negativisme beseffend, naar positieve
richtlijnen, en uit de atonaliteit groeide het zogenaamd
12-toonsysteem, de dodecaphonie. Een der uitgangspun-
ten van deze theorie is: om elk overwicht van de bete-
kenis der tonen onderling te voorkomen, mag geen toon
uit de rij van 12 weer optreden, voordat de elf andere
zijn aangewend. De componist kan een 12-toonsrij
opstellen en gebruikmaken van allerlei compositiemid-
delen zoals omkering, kreeftengang, ritmische varian-
ten, contrapuntische finesses, enz. maar voor de
orthodoxen in de leer blijft het straks genoemde uit-
gangspunt wet. Het lijkt allemaal een bedenksel, her-
senwerk. Maar daar is toch in ieder geval Alban
Berg, die op deze grondslagen bouwend, zeer emotio-
nele muziek wist te scheppen. En daarom zou ik iets
minder ver willen gaan dan de musicoloog Hugo Leich-
tentritt, die in zijn opstel Ueher die Dauerwerte
. der musikalischen Kunst heeft gezegd: "Muziek zonder
tonaliteit is. in tegenspraak met zichzelf, een zinloos
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hersen prod uct."
Had de Weense school werkelijk gelijk met te

stellen, dat na Wagner de tonaliteit een tragische
dood moest sterven? Of zijn degenen, die hardnekkig
en zonder omzien wilden voortgaan op de weg, door
Wagner een eind weegs afgelegd, het spoor bijster ge-
raakt? Acht jaar vóór Schönberg was Claude Debussy
geboren, die eveneens door Wagners tonaliteits-evolutie
W:lS getroffen. Debussy echter kwam tOt een regeneratie
der muziek, die niet op negatieve beginselen berustte,
Er waren dus toch ook nog andere mogelijkheden om
uit de impasse te komen.

Een der ernstige gevaren van dit alles noemde
de Zwitserse componist Willy Burkhardt in de
Schweizerische Musikzeitung van maart 1955, Hij
zegt daarin: "ik weet van meer dan één geval,
hoe een jong componist van officiële zijde de raad
kreeg 12-toonsmuziek te schrijven. Dit zou de enige
richting zijn, die toekomst heeft." De enige richting?
Terecht zegt Burkhardt, dat de idee, waar een Schön-
berg zijn gehele leven mee geworsteld heeft, hierdoor
tot een conjunctuuraangelegenheid dreigt af te dalen.
Neen, de dodecaphonie kan slechts, meen ik, en dan
nog als ze gehanteerd wordt door wezenlijke kunste-
naars, beschouwd worden als een der vele middelen, die
de moderne compositiekunst ten dienste staan. Intus-
sen, hoe reageerde Nederland op de nieuwe, en in som-
mige opzichten revolutionaire stromingen van de grote
buitenlandse vernieuwers? Hier komt vanzelf de naam
Willem Pijper naar voren, en man die weliswaar, zelfs
sterk beïnvloed door Mahler en Debussy, zijn aanvan-
kelijk epigonisme beleed, maar die, ik zou haast zeg-
gen, met verbeten lippen om innerlijke vrijheid vocht,
een vrijheid, die tenslotte in een zeer geconcentreerde,
constructieve en scherpzinnige muziek tot uiting kwam.

Op fel hekelende wijze schreef hij critieken en wierp
daarin alle knuppels, die zijn scherp intellect hem maar
verschaffen kon, in alle hoenderhokken, waaruit een
hem mishagend gekakel had geklonken. Hij nam het
risico, in zijn kunst te worden misverstaan, en hij kende
geen tolerantie. Men kan dit slechts bewonderen, Pij-
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per had karakter, misschien dan een moeilijk karakter,
en zijn kunst heeft dat evenzeer.
Het zou verleidelijk zijn, namen te noemen van

Pijpers tijdgenoten en van velen, die na hem kwamen,
maar dit is geen les in muziekgeschiedenis; ik sprak
over Willem Pijper, omdat hij de eerste was, die la vita
nuova, het nieuwe leven der moderne muziek in ons
land op hartstochtelijke wijze in woord en toon ver-
.kondigde. Er volgt nu nog één Nederlandse naam, die
van Henk Badings. Ongetwijfeld een man van groot
talent, veelzijdig begaafd, oud-leerling van Pijper. On-
danks dat, want Pijper toonde later nooit affiniteiten
mctde Duitse school. De lijn van Bading's kunst is,
en nu spreek ik zuiver persoonlijk, minder strak gehou-
dendan die waaraan Pijper vasthield, de waarde van
zijn 'werken is ongelijker, hem interesseren ook tal van
moderne technische ontdekkingen, en hierbij denk ik
aan zijn belangstelling voor electronische onderzoekin-
gen. Alvorens hierover een paar woorden te zeggen
merk ik op, dat in de eerste jaren na 1945, waarin de
tweede wereldoorlog eindigde, de antiduitse stemming
in ons land nog aanmerkelijk groter was dan in 1919,
toen mede daardoor de Franse kunst hier sterk favoriet
werd, Na 1945 was er een kleine invasie van Engelse
(ik denk vooral aan werken van de vruchtbare Benja-
min Britten), en van Amerikaanse composities. Ik
kan echter niet zeggen dat deze stroming ons muziek-
leven veranglicaniseerd heeft.
De experimenten met electronische apparaten zijn

~.lllgetwijfeld interessant. Maar het is mijn overtui-
ging, dat zij ons slechts op zijwegen van het pad
dei' toekomst, dat vol geheimen is, kunnen voeren. Zij
kunnen ons merkwaardigheden voortoveren, die ver-
rassend zijn, maar ze kunnen ons niet nader bren-
gen dan we al zijn, wat het wézen der muziek betreft.
Aan het eind van deze zijwegen ziet mijn verbeelding
robots staan met griezelige handen, met stopcontacten
als vingers. De muze huivert, ze schenkt schoonheid
waar ze die geven wil, maar de mens is daarbij onmis-
baar. En die zal zich altijd op de eerste plaats moeten
bedienen van instrumenten, die op anderen kunnen
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overbrengen wat in hem zingt, waarvan hij droomt, en
wat in hem leeft. N6g iets wil ik noemen, een der
nieuwste verschijningen in de muziek, of laat ik lie-
ver zcggcn, naast de muziek. Het is uitingsvorm dcr
abstracte muziek. Een der voormannen is de Ameri-
kaan John Cage. Ik ben als de dood, dat hij nog eens
in Nederland zal komen. Een zijner bewonderaars,
de Amerikaanse componist Virgil Thomson, vertelde
enige tijd geleden in het Engelse muziektijdschrift The
Score o.a. hct volgende over hem: "Toen John Cage
ongeveer tien jaar geleden via Chicago uit het Verre
Westen naar New York kwam, bracht hij een aanzien~
lijk aantal composities mee. Deze waren geschreven
voor diverse grocpen van slaginstrumenten, gewone en
ongewonc. Gewone instrumenten zijn die, welke voor
muzikalc doeleinden gemaakt zijn, zoals tam-tam, kerk-
klokken en dergelijke. Ongewone zijn die, welke nog
niet in de muziekpraktijk zijn opgenomen. Zij beston-
den bij Mr. Cage uit bloempotten, remtrommels van
auto's, electrische zoemers, watertobben en vele andere
bronncn van interessante karakteristieke geluiden. Ca-
ge's ecrste concerten te New- York werden gegeven
door enscmbles, waarvan de spelers deze en nog vele
andere instrumenten bespeelden en waarbij hij zelf di-
rigeerde." Moet dit, zult U vragen, wellicht een uiterst
gedegenerecrde vorm van amusementsmuziek voorstel-
len? Neen, dit alles speelt zich af op het gebied der se-
ricuze muziek. Er komt echter nog meer. "Cage heeft
de tradionele aritmetische verhouding tussen de toon-
hoogten vervangen door een aritmetische verhouding
tussen de duur der tonen onderling. Hij heeft het ritme
geïsoleerd als muzikaal element, en het een onafhanke-
lijkheid gegeven, die het te voren niet bezat."
Maar John Cage heeft zelf in alle bescheidenheid

verklaard: "Wil men dit geen muziek noemen, best.
Menbehocft het niet eens kunst te noemen."
Dames en heren, ik hoop, dat deze overpeinzingen

een' verstaanbaar antwoord waren op wat men mij ge-
vraagd heeft: mijn verhouding te kennen te geven te-
genover vroeger en nu in het beleven der muziek. Ik
dank U.
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KORT BESTEK

Melpcmonc dcscending of:
waarom mogen wij niet lachen?
Het bezoeken van de schouwburg blijft een zo dure

en vooral ook zo riskante zaak, dat de schrijver van
deze regels in de afgelopen jaren veel toneelvoorstel-
lingen heeft gemist en het voornemen heeft zich er
ook in het komende seizoen vele te ontzeggen. Het
woord "duur" is hier in een ruime betekenis gebruikt:
men betaalt niet alleen veel geld, maar men moet ook
veel tijd spenderen om zich een plaats te verzekeren,
als men niet op een van die uitkoopverenigingen ge-
abonneerd is. Riskant is de zaak, omdat de kwaliteit
van het gebodene vaak verbijsterend laag is. In het
seizoen '58-'59 heb ik een dieptepunt meegemaakt, dat
ik om een nader te verklaren reden aan de vergetel-
heid wens te ontrukken. Het was "Orpheus descen-
ding".
Van Tennessee Williams kan ik, na drie stukken

van hem te hebben gezien, zeggen dat hij geen toneel-
schrijver is. Het lijkt wel toneel, want de heer Wil-
liams is niet onbekwaam in het dr gaturgje spelen,
maar het is het niet; en met name Orpheus Descending
is een zó medioCl'e stuk dat het óók door een van onze
Nederlandse sentimentele rot jongens had kunnen zijn
geschreven. De Schmiere waarmee Arnhem dit stuk
bracht was navenant. Zelfs Caro van Eyck kon deze
huilerigharde bende geen enkel punt voordeel ver-
schaffen.
Maar nu mijn vriend naast mij. Hij zit al vijfen-

twintig jaar in de filmzaken moet U weten. Hij zei na
afloop: "Zelfs de minst verfijnde bioscoopexploitant
zou geen film durven brengen, zó verschmiert geschre-
ven en gespeeld. De critici zouden er al hun sarcasme
op loslaten, en terecht, wat zouden ze ons laten lachen!
Het merkwaardige is nu, dat de toneelrefeIten alles
maar serieus lijken te nemen en ons nooit laten lachen.
Hoe komt dat nou?"
Het antwoord is, geloof ik, dat het toneel te serieus
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genomen wordt. "Dat is geen antwoord," zegt u,
"waarom wordt het toneel zo serieus genomen?" Goed
dan: omdat het zo duur is. Ieder van ons betaalt er
belasting voor en enkelen kopen nog kostbare 'plaat-
sen ook. Daar past dus bedachtzame kritiek, geen spot,
denken onze goede Nederlandse recensenten .
. Zij hebben ongelijk. Dat geld gaat toch over de balk.
Waarom mogen wij dan niet een beetje lachen?

A.D.

ti
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Het adres van Ank Steenis, secretaresse der re-
dactie, is met ingang van 1 augustus 1959 ge-
wijzigd in:

CA VALJÉPLEIN 128, PURMEREND
telefoon 0 2990-1438



Druk ker ij "N IM0"
Kerkstraat 48-50, Manniekendam

Telefoon 0 2995-336

zal ook U gaarne adviseren bij het

drukken en uitgeven

van: boeken

periodieken

verenigingsorganen

proefschriften
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