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HENRi BRUNiNg
SCHRUFT OVER : MAUR|iE GILLIAMS

ELtAs OF HET GEVECHT MET DE NACHTEGALEN

' M ET dit boek ') Yvindeo wy — plot3e}W uér
ver »vci1 Dct mvë&ü v8d de lkeratuur van dm
~. ZeW waar  ütemluur — W a- mm&

Holst. SWuerbafL H. de Vrim - h&&x exDepoQn~
hoogtje~tm naderde, beteekent dü werk eeo g
u]üoljderWke. ook afmD&rWke werei4 beider en

emmam bewegeod om een g mgen L

jdaunce Gi werd met La  e om

Ce w&aruk onge cvüeve kmcbt van = p
dat dQQr en door gevoelig. njagt3cb en uitèm pc-

ii;k i& maar cm heel de wQnderTUke. w(xlderrÜpe be-
wuswereld w8&nn deze Bchmver (al8 met ©t boek

betrekt. ja, deze erve 3ensjbi tjteït. dit onrusrtig ge-

bïoiogeerd speura der jui3terer).je zinnea naax het
heImelUkste leven der dingen er. net l]e]me]Ük3u! beven
in ücbzelf. dit ongemeen lucide en doQrdnAg~ m

ten FYven ) ÉëW der voortvlucb en mm-
smjmkste 3enmüa — dit alla werd toch" meer dan

ce n zeldzaam verslaan baar maken van een zeldzaam

knapenleven. (^]gewoc)n en voor velen wellicht ver-
raac!se!d in subtiele, obscure ervaringen, beweegt dit

geschrift zich toch slechls rond dat ,.ongewone" het-

welk men qLengE¥'oIge v'an een lichtehjk dwaas . dc-
mwmend wd) 't ^jgemeen-men8cheuµ[e" Is

gaan noemen Het is (om nogmaals van een misver-
, stand gebruik te makem aldoor ,.groot-menschelük".

groot en men3cbeWk. ai onuitspreke!yk droef. Dit ver-

bmj onthult tleeler zakeo dan allersubtielste en
ongeev ernoüe3: onmi~lijk daarachter zim

wn het wreed welhaast weerloos' te groMe gaan van

cm broo*a vomeWken knaap, zijn wjj getuige vm
een stuk groote. duj3[Lere ncK>d]ot3traglek: de omïerbid-

MÈke um waatZn mD y99r 9eze Be ~C te
grame)e knaap pbot3e]ing en bïjoa btEndenng3 gevan"
gen bleek na een te eïooze overgave aan eeo ~Üf
dat als tegengit genomen en wekjra genoten werd en
dat niet. niet dadelijk altba« &is vergif werd her-
kend ; mt werd geoomea cv@zcer als opged rongen,
opgedrongen evenzeer d«r mgm aard en aanleg al8
dck)r die be@e wezens aan welker catastrophale macht
dit jonge weerlooze leven zich niet kon oMtrekken, —
eenvoudig omdat het zich de noodzaak van dit onttrek-
ken nog niet bewust kon zïjn — Heel dit proces is zoo
clairvoyant beschreven, zoo zinrijk en tegeljjk zoo ge-
heimzinnig in zfjn rmdseiachtige tafereelen mmenge-
voegd, zoo dwingend en onbezweerbaar opgeroepen in
zijn lar,Kzame. schokkende st',gingen naar het tragisch
lot. dat men, als men dit benauwend boek ten einde
heeft gelezen. ièt3 gelijk een vemteening ondergaat.

Neen. meo kan niet zeggen dat wE}ias" een wOP-
Huwend" of .,temoedigend" boek is. Albert Verwey
heeft — naar .Elckerlyc" deed verluiden — cmlangs
gezegd: .,De m zichzelf verdeelde mensch, en de rnemcb
van een bijzooder verfijnd gevoelsleven, hebben hm
tijd gehad. De dichter kan nu niets anders zQn dan
de brenger van de nfeuwe. toekomstige mm." Als
men deze (hetzÜ in aiïe bescheidenheid .gezegd) ais
men deze min of meer diïreue uitspraak ondeTschrUn,

b moet men dït boek GÜze7tspr"ekend verwerpen. Maar

men negeert dan dat er een dmefheid is, een tragiek
C Hercules Seghew spmk erva n. J eroen Bosch. van
Gogh. Slauerhoff, A. Roland Holst) waarby het niet
alleen horribel wordt nog over normen (en dm ïiog
wel ,.toekomstige" I) re spreken. maar waar:bU men
ach schMmt zélf nog een norm. een zekerheid te be-
Mlen. Er um eeuwiger (en ook wreeder) werkeltjkhe-
den dan ..normen", werkeiijkheden die door geen nor-
men worden aangerand omdat ze door geen nonnen
OcRt zu Ren worden orrgettaan gerha.akt (hoe gaame men
ach m7ks zou w1T7en suggereeren ). Een boek als. dit
is zijn eigen norm: er is een leed dat z i c h z e I'f recht-
vaardigt-

v *
0

,,Elim, at bet gevecht met de nachtegalen" verMak
ket ncxxllottig en onher3telbaar zichzelf ontredderen,
het zichzelf geestel#k vergrftigen vm een b, over-
gevoelig knapenkven. Op het oude Kempfmhe land-
goed, het plechtig uitgestrekt dom¢n waar g'tncent
Ehas Lasalle z[jn jeugd d~brengt, ve hQ zich
durend teml het geheel m wezen doordringend m
®tzenuwend bemmuR dat het ievm daar — verwij-
derd ert oomachüg gewordm — sjeebt8 vergeef3 aan-
gekweekte groclbeid. nuuekxjs geluk en zeLfbed~ w
'gewem. Zijn famihe leeft er m een fcilterende riuL

afgezonderd van de wereld trot3cH guur, verveeEd m
grauw- EW wer>dt aa af van deze kwellende werke-
lnkheid der m en vembanst zich m de totaie
afnng Y"a.3 zµ wilde droomen. Hem tergt cm
werkeWkhad waar de dir. gen nim mer genoeg m
3iéchts vergankeÈnk wortelschieten in de zwarte aarde
van drcuefems en vervehng, waar net hem. telkens aÏ8
füj zich Lüt @Ïl drcmnn opricht in die werkeIÜk-
Leid, te moede wordt alsof hij boven op den muur van

m rde v Ln het vuur van den vµnd
wordt get- Z 0 n werkeWkbexL zy' jarde" (en
¶mw~) wordt de beuneLµhtM der 8pmkekK= dn-
gen, het my ge ver met de onbe-
nade dingem het j»drrjgen hunner gebetmm tot bet

' ii a' m één lgvend w tot in mxlverenGe bhr.dbed
\DmgebeLmem"mmgrak£n-Metgehed zUn roeke-
joK= (al te K) vErbee~8haxuuxmt geeft
W och over &&d ea  W Lanejuk huivermd
 gemakt wordt gjg door een noMt vermoede &t-
mo«feer v8xi doodel$ke eid, -- aj8 bervoM
bY Ld de' dingen om hem tbeeIL m&&r d= vele n

nog v m eigen öcxAeWke '""""' ' '"" " '"
 Wn prWte yugd werd 8jdu8 een kwellend. zelf-
kwelkM en vekt cvproepm m geMeptg genieten
~m~angen
@ki. bev te herbebevm: bet v
v8d mdwetf. m W gaµ um tante HenRëtte, de m-
bezielde dingen genegen met eeo oneindig droeve ver-
tmzmg. Een oneindig droeve verbaztng over het leven.
,,De scherven van een gebroken bord haai ik van de
vaalt om ze op een eenzaam-heilig plekje weg te
stoppen- Dagen en na£±Lu2n Liggen u q&&f de werkende
pLanten en keverkens te luisteren; wr ik ze uiet
de vuigers uit de grond te voor8ch> graaf, 18 er uiter-
lgk niets aan hen veranderd; doch ai um 8j8 g+

drenkt met .de groote, ere gehe der
aarde. waar de dooden op het kerkhof vertrouwd uiee
=- Over het hc>afd werp ik ze weg, om ze daama
angstvallig te zoeken m m ®gerust te rnakm als er
één domme scherf ontbreekt. Ik sla ze met een hamer
aan gruis. opdat ze niet mEer zouden bestaaj% 8terker
van geheimen doorstrengeld dan ik m#zelf gevoel."

.Hij leeft in dit genieten ïjiet meer zichzelf ; bet
steeds bedwebnerider en huiverender ondergaan van
een cosmische levemrt wordt Üjkj leven. HU leeft
niet meer de werkel4kbeid der dingen rcmdom, maar de
dingen der werke@Lheid omspint hÜ uiet zÜn ver-
beeldingsbartstocht die alles smarLelÜk en verwarrend,
beangstigeRd en verrukkend verleugent: UanMormeert:
tot een middel om met verhoogder bewwtz*j de doode-
ljjke eenzaamheid der wereld te n. m trekt de
dingen Lob uit bun concrete. reëele verbandem zooajs
hij de plantjes uit den grond k3trekt om de witu
worteltjes te betasüm: ze worden, door zjjn ver~-

ding omsponnen. als up bQotje= zjjn mysterie
paviljoenen. welke m laat wegdnjjven op bet beekk
~ het landgoed. Deze verleugeaing wordt steeds uit-
slwtender ujn eenigm = verrukkende werke|gkhwd;
al het andere wordt toevalligheid en uitgeht: zijn
ik, het leed der mensctjem de naa.rgeesuge werkebYk-
held om hem heen- Hjj weet hoezeer deze verrukkerxie
pÜnen hem innertjjk dloopen. hoe zij hem innemk ver-
giftigen en = levenskrachten oÏjtzenuwen, maar kg
kan er zjctt niet meer aan mttrekken. m moet er
zich uhee] aan overgeven, hoezeer hÏj voelt dat elk
daer leugens sleehW éénmaaj kan genoten wordm
en voor het overige een lauwe herhaling zoMer 8maajk
zal zijn; hoezeer hij voelt dat CE weldra nieW meer
zal Dverbl4ven om bet knagen van ün hart te 8tiilem
geen leugen. maar dan ook g ,ik" meer en geco
werkelQkheid: sIechu een ondragelYke Leegte; h
zeer W voorvoelt dat hk zoekend naar nieuwe k+
gens. slechts vinden kan ,,wat vanzelf uiteenvalt". Nog
beseft W bti oogenblikken dat u uit de om8tnkkiRg
van dit drooraen mtaan zou kunnen wegwandelen,
terug naar de aar« maar W wi6f de kracbt. De
aarde heeft hem niets "te bieden. Het troublante en

vervoerende verweer tegen de werkelÖkheid 13 &lkng8
een stille. onbezweerbare bezetenheÜi geworden. m
voelt zich omstrikt door een gruwelbke en faoatieke
voorbeschikkWg; tlËl laat zich oTn8tnkken. ZÜ 18 üjn
ondergang maar ZQ 16 tevetjs zjjn eerüg geluk g+
weest; weldr% al te 8~g immeF8 zal u %n plaat»
krügen in die koude. grLLze wereld waar geen enkebe

vervoering meer zjjn deel zal x$n. ·

Maar w hjj dan. Met". ·d8 jong architect; m
deze wereld t, ervaart b# boe onberroepeljjk u
vaa de werkejÜkbeid vervreemd i± Als een gr~e-
Joq8 ootrede pcx)gt hY nog Qn iDnert#ke defor-
matie te ontkomen, poog" h# nog — na .dim uvond
in het bosch toen jij. met jor.gens rollend en stoeiend
doarbem de .,L', .. -.-...-.en van = fan en
bizar teuipelgewroch t, aai tjµ verbeden vet zeide
— het leven volgens wé gemeenzame voc)rsterhng der
waarschynIQkheid te aanvaarden. Vergeefs. Van ZQR
,.vriendschap" voor diea zich Meeds meer in de aarde
wortelenden schilder hè men zich tenslotte
alleen die onuitwischbare mededeeling v8b den d:
,,plots wierp hjj een vast en bard saamgeknede sneeuw-
bal VN Én uj#n geaat."  zou zich aan die
mindere wereld moeten overgeven om zichzelf te
·edden: hfj poogt het mm: hij poogt het nmr alle
zjgderL; Hlkem weer tracht % %j mtwcxte)d beven
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wm&~we~ÜkhmHw

tm. mur XUr ~Wm  tot ma .

% bddeB Cv tOC kU &io = hïgew1kke¥de meet-

kundige fTguren, um p!oWjinge &mrQnomï8che bevtie-

png. 't bouwen van een &rbeider8=k waarin % (hoe

L wü8kjmchW en i£Lelbeetueej at mtwerp ook
) 8iëcbt8 meetkge verbou&ngen beleeft Het

= gen weliswmr om aan m rr-ortdde ver-
beeldingen te ootkoul= maar ook pogingen om de

werkEL4khejd der meIl3cbeD ojet te ~ ëlb tegeiÜb4

docb hoe hulpeloos rvMm, 18 bet  tmcbten het Qot-
mpende keren nog ieü ,.=, nog eenigertd

mOdé' te ont1u=lm. iét3 dat hü bezitten kan en

vaMhouden en dat bjg niet beboeft te v (omdaL
het zonder verraM iS). Neen, het leven herovat KU

er ach njet mee. Evenmin &1g met bet ontten van

den gpeelmakker AfoyMus die op de wencMig welke

zUn prilste jeugd nam. Ujq'[j dm invloed beeft

gebM. Evenmin &J3 het opgevm van un morbbde

amdiWgm cnn Lk± te laten doordrenken door

het wanne, stralende licht van zonnige middagen. —

Het @1) de Ldatste, kracbtelooze en nuuelooze pogin-

gm een verziekt verbeadmg8k~ te m. het c

tact met de aarde Lè hen'. Het mocbt Met tmten.

Een snel geërgerde pnkKerbaarheid. een wflÏoo3 be-

rmten, een telkens weer afguden naar die fascinee-

reRde Ktm vm ejjende die W de te ontvlucb-

tm, al kmchtel en al oMe~der 18 bet ame

vm un ..m+t met de ?mchtemen". De weg naar -
het leven is onherroepelÜk voor hem versperd- De

krachten van d broozen 8ubtjelen, v®en geest

un geMoopL oMmnuwd. ootre§rd. IMerdaad: J^
~c que m rêvêe gat8 toüµi ma vic." ztm jeugd

Es te zeer vervuld geweest van dfe poëne welke Ma+
'man eens — naar aanleiding van Hendrik de Vrfa

 'wien dit ^k .trouw 8omttjd8 sterk hèrt

— treff end als ,,sluiprnoore" karak tm-
~+. Het reëele leven birmentredend. bltjken =

krachten verbruikt. De' werkeWkhefd doodt hem —
onverhoeds en onhoorbaar — als cm 8[)üj bet Lnsectje

dat m een Wl gWi mg vemtikt geraakte.

" AW men dTt boek Wt beeft. =  EHad' leven

bewogen worden (meer dan bewegen) tusschen den

eersten zin en het laatste tooncel: ten den on-

middelljjk bepakoden vaW: ,.Wanneer Aloysiw om

bart vemtrust. hangen we in de werkeujkhe!d ond+

Meboven &)9 betociverde apen'", en het Mot wmr Eha9,

als door een geweldig droomenmonster aangezogem

hangt vastgekleefd aan de metaleri Uaven van een

hoK'g8~nmg1~~- Vanaf dit gebóo]cjlKeerd begin
(AlcNmu8 w83 het. die. dit drocmenmonA« in hem

wekte) ziet men Elias, dezen gracfelen knaap, wIens

oogen soms ongemeen konden staan smeulen van OQr

bet~elde, roe inmgheid. vQongezogm wor-
den.  boek lang rtgezogtn n  at

onbezweerbaar etnde. m &Fdoor hemt men, tusxhm

dit begin en dit einde, hoort Wen, &Ï3 in dien gruwe-

WkerL, meest hopeloozen nacht welke in dit boek be-

schreven werd — & kmge~ken e van de WKr-

dehoevm n aan deTb D&mteuPrm grond: een
cMstere woede tegen een onontkoombare voorbemhfk-

King Dan is het 3til. vreemd stil. Wm bet niet, opnieuw,

of daar, ergens in die 8tjlte, enkel maar ~ zieke

boM werd neergekmjd?
Ach. de ~m, de ~Jc3. deze mjmteneu9e p&vÉË-

joenen: wrak en bemodderd = ze op een uitgedroogde

plek gestrand. Zooals K ajujd wel had gevreeuL

Neen, de voor8peuing v8a taote Henriëtte 18 Met

~&arhm gewoMen: de wDrtemeg van het Ëoeg+

rukte plantje heboen zich niet meer in de aarde vast-

gehecht. Mi38chien wilde zg het ok niet, deze

trot»che, gure, te vrouw. 18 het ver-
woeden ®jILIBt, dat deze tante Hmriëtte (hoe mee+

temk werd dtm: Ieerende, geeM~eke vrouw

besch reven I ) EliaS leven méér nog beef t vernield
(bewust onderm#nEnd) dan ^joy3iu8, dj% onbewuat

vm de gevoWeZ de jemooóe van het droombes

in bem wekte ?
* _ *

Doch men moet dit boek zetC lezen. Elke vivjsecm
a

vemieh bet e wonder van at beek. Zelfs de

woorden die ik overnam werdéR bard en MI.

HENRI BRUNING.

') Maurice gjnj8m3:  tjf ket gevecM rnet de
nacht%ajeIk — Uitg. J. M. Xeulmboff, Amsterdam,


