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Hnaüe van gevwüghekL Dchert8 en oanehajmce. Haar proza W
Fp*elBch €[] m tntelljgent en ook verramend genuanceml an
ond&nkB hun liChten gamg, ztµ1 hanr verhMen v&&k doomrmxt van
grauw verdriet.
Ook in ,,Mm de 'Nachtmerde" ') rwLj3eert xg mcrcAe,
R0voe.l[ge
d5ngen. maar aLn geheet i® dft ®preK)kje Met gedmgd. De geen|gheid
18 hfer n~ cem 'n keertk gefp, CD waar % bftter, butend
wil mn, vervalt ai meerdere mMm Lot een mbebouwen grutheld.
In een u)mokje moeten ®k de meppen ..gprQok~htW' worclm
uitqedeeid, meu k&xi er njet ,,mo ma&t' mm omoppem pNtacn
/gc1µ Andemon M&t kon geleerd hebben). Ik doet hier op opmerkingen Ub de navofgende:
,.TnjuR (de mchtmerrle) Kaapt£!. Ze gfng een beetje. mkkelÜker
liKgea op het &troo, e met een voo~t een 8t&pFe]tje Rken
twar mn to« g~p = van AW mutfelde bet
efnd om te tien hoe het Mllep, om terLBlotte tri ~p te vMlen met
h&&r kop op bl&du drlm".
,=nkende &Kbepen. mrTk in de muwe mmten. kldne ioodm
kogek, bajonetten, mn; merwchen die helg
warden vw
·nm. mmimchen die ·t·peWk om Lich heen el: vme~uller&;
h6t beek kvm &&Al n&rd«L W tut Hot allm onder de K&rdei. met «u
~I6Len!m en ~ri b~vLek het m";
,,JU' rel ie, ,J4l Mw ik Re mb v lt. Aja Lk '0 morgcm
thuk kom, Ia ze jtü8t uftgegaan. En vmr ze terug is mkt ik Uweer
wé® Het L3 een heel ge1ukkig huwe[0k."
Dit mxt geeMlgbefd 58, zacht uitg«wukt, ho'g&l gmt. Eeri 8proQkje
kan wrang ce cyuLBch 9im zixjder d&t dmt'ta« een fnbreuk wordt
qemmkt op ae rechten en mogeWkheden van cm uprookje, mmr
Mvmde p]&t[tudc3 h»mn meer thutx In de Meer van een +
ru1enb~9e. dM m ontvangst In de pm11emmd vt (met dank
vóór de veie - of wetMge — moefre, RAn de mmmgtelHng beMeed ).

HENRI BRUNING SCHRIJFT:

Ot'er

ookjes,

zakenlieden in het heden en
liefde in het I]erle(len
De gartjvende vmrmeB ~ eeo vüdge genemtb en er voor
cHes op uit, onekndtg m onidnWg gevoetfg, öneumg cNep, onefndlg
vrouwel(jk te m. WU ~tm omgeven (Ik hm burl& geFcb reven ,,vergevm") van ,.hè" vmuwtjm,
uüjk,
onpeütAre
wezcntjW dk v&tè attertfe tot cjtfertfe cd vba bemmng tot ber1lxunK
gingen, en dle met elk ofT«rtje «i mneT. Al MjMr, «ï mer en verklmr·
c}er werden. Êrj op deri mbO nn
d¶e mchtmoedige jem9vTouwt» pwm«tu d&jj Kmemjtlk een ,,prof^". 'd utUd wat groezeW en raar per. w1«no opdmcht het vood,! Kbeen, voor eetz
vQ}gende gentraUe ,,den g~t" voor goed vt te rmken — 'n
opzet, wmrin uren vmweI vejkomen 18 gcMmgd. Het aijm nogal
v, knkedg en criaot vervelend, en het w8a te v«rzien dak er
op U die fUnh£id tm md(mgmnde?Ukh&d een t¶kehe resetie zou
volgenDe «hrUveDde vrDuwtm vm & huidige gcneratk hebben dm onk
— dat moet tot hun eer g=gd wUrdcn
dlé kW vajj den molm
niet beet. uj vertWenwen nu vrUwe| het mdcre ultemte, a
u eveo Wk QpgÜkgd. ZU m voor Keen kleintje vermard; m u". och.
och, wat Z> aj cru m vrUgevochte[L mt z\jn UJ bmtaaj m onMhanketUk, wM BtaAj] m met bdde beenen op den grond, wat am ze
Ln de wol geverfd, en w&t = Fe dit ajles Donchal&nL Dot-&~-datul«-zoo-maAr-he!«ew66n-k, net &l0ol dat 'n meh r komt
, mnen! = tiebben met hun mstcrtjc8 va.ïi vmeger voll@g afgerekend; k begmnen dl kldne, Y¢rhmr1Ukt¢ &llletjew v&r herkennen
uit te Kooten &Jb ze mmr mm even het vermoeden hebben d8t
leu op het tegendeel van vnündlge ftµjhdd. etc. gelSkt. ZU z\jn, bU
«n oppervWkkige ve%euµdnK met meergenoemde 6umen3m totaM
jndem", maar mt men WU nauwkeudger toe. ~ Conrt men,
«t u HeetAer' un en, op tim wµé. 6êt) 1tjHe lev van
vm Schmdel,o ,.AMem en Emder°'! m = eender. omcM u ·Lechw
op mdere wjjxe eenzelfde gebrek aan
m.hr.ppeme
persoQoWkhetd
eamounee= en tn at mmouneeren eveo &rg€l~cpverdreven, even
ajlemg um- Ook het modeme vmuwtje heeft Mbodte de ..oneLndfgheld" vm) haar EevQe]ens te demcmatreeren, % dEtnongtreert echter
gwu onelnage fUnhdd, maar een Qnaj1djg !6k-hebtmi: &&kj &Üé$ wat
voor ms gewone memchen nW eageT!d waarde vertegenwQQmgtKon het rwakke ge~ht ~ vToeE¢r njet ethj9Ch, niet fUnNm&ard,
uict bé8chmomd en met m genoeg "tm. — memrrUuw c. Eggink
mLrUft ¢KKdjéüK m doodnljchter ajw Ql V&tj der Veem ,.CMenfngen"
be8p=kt: ,Ik Mjü edo Wgen. au In d beelden een Wme> nlnk
emtjBch dement RhulIt, maar Ik moet onmldde]FUk bekennen, mc
Ik mar met erg van op de b ben. Wei van öe emHek, r Met
v&jj dmar$ &Kgpl¢ge|Wm in émderbemmte ten-"
Nietwaar, nt Ib Mnk d! Zonder b«ot v»e!'. zonder gêne.
bèèl .,g". We wmi m hU: Kmm± 13 % & hmte!' éri m
viDdt bet de meest nonmje mak van de wereld, ze vtndt het ,,onandW do d&&r TOM m kordmt
(,.otiemd!r' KoMmt} voor
uit te komen. Nceil Ln hur Fa n1et8 verdmngen, njeH krom gid.
ook u b weer (andem en toch eender}...... onetndig-ftjn!
GIJ v. of mejuffrouw KL&&ttjt Egg1tlk gevüeng ka, kntftÏjmteE] ?
— Kam nu! D&ij kent m het üK>cKme vruuwtP niet! Wr ¢kuï
Hever eenm ,,Vm der Veeo vertelt om over de naRgheden van een
~. dM ~ de Kd gHmCtm wordt, op de wtlze vBm
een d&gboek. Het fM 4jitmaaj heel akelig en mmber en men wordt
mr«M door uxweel tegenA)ag".....
,,dit Mekje herinnert m mbermepel#k amn bet cmde rmlLmae, amj Herman Robbem btWoorbeeld.
[He km ook zodeW dnüler9ga hebben €tl om met ck ge}tjkrmugheW
on opp~&kkjghejd( i) ~ een mo~en al door m&&r dmr-verteljen
Qvér nj« be~KrUke levm en hun mik minder b¢wjgmke KebeurWkh." — Nktwmr, wat heeft 4e grjjxe ejlmöe van een on@
l&tjgrUk men3cb au e beteekmen 7 rüeu Lmmm. Een onb0l&ngrUk
h W K h. en w&t v(K)r reden Wu er kun %L BLÜ
te bWvm otaari bU ux)'n Qerveüug, wlem Leven m WWW lcód nieW
^8" heèct, mem armz&ughaj juiat hierin bmtaat. ML elko
,.Qegc vw/c" % zjjn g€v&l ren ridieule visie Is- rïg b aÏ1een
m&ar een ordtnüre aardwunn, die dcKjdgew~ wordt platgetrapt.
We Mmnm e niet meer zegg%, ~ daA het ,Jk, A heel erg
akelig É& ma&r kom, vertel om Kever eens iët8 hei&ngTUkeN!"
Ach. WK w&t een mujoverU om het teKendeél te mHen mn het
oneindtg-teede re kun3tzuBLertja tuwben de Veïuwxhe den nea, maar
hoe onetndig ateRel. hoe gBIUkel0k bnt m hol W hun beider punt vm
uttgmg
Cjuk F[enriëtLB van Eyk berinoert m¢ki19 In Wkt mi en In hMr toon
&ajj een LeO te DMrukk0lUk%~]de murKK!e. Ook uj Bcteert Wwqïen emi fêt8 te (yTerd~en ten mn gegprt4rje nonchalance en onverschllügheld. Mmr bij haar 8chµt m dit meer een vt en
verweer tegen hmr eigm cmjrgcvc>¢ljghej[L dNüi een rmctie op het
geëxajteerck gegrien. gaLÜp m gevÜ"l van een vorige genemtie zq
is een veel dje)tErlUker (ca daardmr beheeter co
opcmtaner)
mtuur m mcjütfrvuw C. Eggmk, die °t liet8t m&&r met gTÜf Ke«but werkt Ctl bU wier geploeter in overall men &IWd moet denken
&&h een m$n&r gcNmgd bal-maaqué tmveRti. Henriëtte van Eyk
d&&TenWm bereikt Ooillb Cëlk tue, geheel perke
ClZ &p&rte
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Ab meti ZOOjüÉBt Van 8eheMeW Zeven Tuinen heeft gc]e£¢n. ckM
Tontm Bmngem ,,Maarten Storm" ") aan &Jr een Kldne, wëldoendC
v¢rrnNchsng. n& het mldHh verjj1m vnm den mm. cndergmt
men een eken (ypmcht|ng bU het Ren van den Merken en ~ben,
met fómchc tmkkên getetKehdtn wM·mcneh, dfët Mm Storm W
De hQmaperBoon van dit boek, Mmrtm 8torm. W de kider van een
gTootbedrÜf. mt !mgmmeTh~ u¶tgrcMt tot een mmt wereldcmcern;
dlt werelcMmcem Bto·rt d&n w In etkmr, en met détAck gmt
wk MMrtm Btorm ten onder. Het f~nee~de m b4mdem van
een figuur 8j3 Storm Ib echter, d&t tgj veel méér werd dan een ,,reud'
op wkcnEebied, Ajlereerat staat hjj voUr onsï a]8 een hevig ge
slontcrde, vee]mag gdnteremeerde, vehemente ,.WlHkhdd". In
cme utng ~~rt de RrUver. vooral myaöloKL^, ulQtekende momcntm. 8j becft de n&t·gek~eniN en. later, bet Wneel
van dk ïmmg Lngalikte t&bjMja. dan veel V8ï'l een «hulmtcrt dio
ia e]k&ar mjct- Het komt m echter voQr, mt de 0chtÜv¢r bU het
uitbcelden ~ &e figuur min cd meer geldd werd door oen uitg+
Apmkca d6dMn voer = co]lega:&, u dichten etc , meer in het bÜder voor hün d6mcw1oWtke, bun ejgendunkeiQk beBL&g
kgKen op het prt¶nleKe ¶mn mAchug en p~Wg leven! Het ie nu
emmaaj roo, dM dkhtem voor ~¢m en andema dk likt tot
hun k&me behoomi, wanig éérbied koe9tcrm, Teo oorecbtc, zegt Broiïxcm. met CHt Nek. en W teêkent een t&kenmm. die ujtgmrUken
c!le bedoeling heete te domorwtreem ut. u die hw1g-)evmdan met
Ké In Mi&&r1m 8taruw bk2&k verm kun ~ element
rmn branie en psychologfehe grrK)Wr&Ak L8 dit bQEk d&ii mk niet
vreemd én. ..... mMert bet. Het menm]e1tjk phenomeen, ver
w\] verux'.ht worden verbhm te m, wordt gel. en d=
overmving WOrdt de uitbeelcHng op meer ~ ~ pmu noodlotüg.
Storm vmrdt dm cmder de mkenlui mt lord Bymïi oMer de dichtera
: M doet cm je dik. m hU doet mk bcll beetje dik dün. Maar
Mmi , 6 Mie pelUkhd~thoa het tegendeel van een
nul; »oo ook Mhartm 9torm, en dat mi, aridmW albe overm~ge
bmüe mxi dm mlrÜver. de zekcrhdd hehcmdm met JAmrteo Storm
voor oen ujt»onderLUh Ke u Kmn. deo gW dX op veie
p|&&~ $uWt werd g m merbc mtgebeeid. bewÜgt wh vddoende,
at yyÜ In TQanj8 BNru cm mmyer *k.er mme-, dLe M
m, d&t men hem in het ¢k* hoüdt. Mür m moet zich bo«]ea vc>ot
bFM m ooderckmderm. Buitm de mkmwere)d W =Il daar Met bÓÓ
gev«ug v..-,..
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,,Eea uetdeukton6 uit het Oude Friealmd" ') bltjkt cm
ultemt
tmchaMd. oen met Kul&ak en hefdenheld geRhrevm ~K te mHet W ook In dit oFpaeht n8ruBtjek" (ftlngevnelg), dat de mhrtjv¢r
zIch 8t Mnnen de peTken hÈcËd van mn tment. bit talent heeft
nkW macbügs. rmar binnen de begmnzing van Qn u]Qge!akbedeu
beweegt de echrfjver ~ volkomtn m én uüvNr, m met ecu gmote
betjee~LLng- Dit ~K wil noodt meer mMmm dam het lm, en wat
het $8, k hct goêa Het 18 goed v8n &tm&eer, gped van pWchojogie,
goed look 8ierlUk) van KhMftuuT. gured van uftbee]dhlK.
Man kan lUh eren hebtim tegen een hl8tDrbcheR roman (mk
deze rum8jl BWelt, § Du Pemm ..8chiand8^j In Holland", Zn den
t% toen de regmteM&rmüm bier de ~k ra mn&n hMdêti), men
kan. zeg Ik. tegen een hfstwMehen romnn ©t hebben.
omdat &1 de requiakten, noodlg out ecu verfeden tjjd weer aW een
levende werkel(jkheïd voor om te plaa, Meeds heringen pproeperï &&Tl tÜÜnee]k]eedU tij mideru t«meeË*pu|leD (dit ,,êCbtheid"
moeten mggcreeren zonder ooit echt te mm, maar ook m dit opzicht
legt de mchmver een weidde beBcheLdeLLhm. beihee=htheLd en
tmcham Ban den dag. bët m¶Heu-bemhrmng werd tot een MMmum beperkt, mmr deaondmk8 la de atmodeer dkn tÜd. m
beter, is de ummDer m 088 ljade8hbtone, Kb hier WtgeNMd
ücb tu die ckgm moet hebbeu &tgwpeejeL teer dQkQrMn~ opge"
"oepen-
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N,V, km. QueMo'o Uitgevem-MU., ^=e (tweede druk).
NUR & vm Dkmar n.v., Rotterdam, 1%9.
G. F, CMlmtmh N.Y'm Uktgever, NUkerL

