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IRI BRUNING SCHRIJFT OVER:

Eouis de !&ut6cm
HET Lb mfj, ook tUdel)8 de lectuur van ,,Vrou-

en dndeljjk weer opgehoven, meegedragen

wen"' ), het l8&tBte, onlang8 vemChmen boek
vm LmM de Bourtxm, nlet recht dLUdelUk gewordeK] of deze miteur nu Went bMt af Met. NatuurlUk hü beRt muMkenbare kwaliteiten, r ik M8,

uit kolken, zwart en grimmig-dlep,

"7'k;

vond hjj un üel, die, moe van vragen,

+'

vrfjwel
doorloopend,
twee
emnüeele
dingen:
oomprQnkelUkhdd en per8oQnlUkheid.
Ik heb de Bourbon'w evoluüe niet geheel gevolgd;
mWchlen b}Ukt wel, 8j8 ik zeg, dat ik 8lecht8 zfjn
twee verzenbundeb ,,Relwerhalen" en ,,Zwervtnf'
km, «t ik un ontwikkeling (bUrLa) geh6él-met heb
gevolgd, maar ik km, m ,,Vrouwen", nahwdUks gv'"
]ooven dat Ik ~ bel&ngrUke periode ginMt heb.
Hetgeen mtuBBchen geen8LmB wil zeggen,\ dat het
werk van deben &ütêur inmlddel8 gean ¥langrUke
vDrdemen wu hebbm gemaakt.
/
,,Rdwerbajen" wm wBlLBwaar een per8oQdlUke uluü
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(het Btond vol remhu8centie8), maar yêt W88 verzorgd, gevoelig, de klank had Qnmj8kébaar karakter,
de 'verzen w 6ebouwd. ,,zwervlng:mte dit COn"j
8cierlueu8e karakter welhaast ten eenenmaje; het w88
vlak, Mordig : haast- en maatwerk. ,,Poverito", het
uitvoerige, drie-deellg godlcht over den e
van
A-88j8ië, waarmede de buncïel be8loot, wm vlakaf een
onding: aW gedicht tonder meer dom, en om de
gesimuleerde bewogenheid waarmede het onderwerp
behandeld w&b min of rneer errerlUk. Ik wIl er u enkele
Hr9pheIl lilt Cit9êNM
,,Gedenk, o Heert dat één clio U niet kende
maar groot verlangen droeg naar al Uw «hoon
g t gmoot In rookende Wvmm
en Mstand deed van heel zUn hé loon.
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En wm verwonderd, niet om rnerwcbenoogen,
,

« voorgewaande vriendschap, 8nel bedrogen,,
die trmjmis neerwierp in zfjn woon." etc.
Enkele BtxUpljen, verder üen we FranclW8 gaan
,,......tot hen, waar m In groote tmjchen
t«i, maar nochtan3 in enkelheÜ|
armen hef¢end, U Bmeeken te verlo8+n
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Het 8lot Mdt aldum
,,Maar eenmaal Bioten wolken oryaÜrl Bchreden

en angBug taatte hti het douke(r af.
dat, vMgezogen aan LÜn kille ,~,

w&arhl um oogen en um handen bleven wonen,
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'n Derge]Uke grove grapjamerU

(naar

aanleiding

oogpunt, verwerpelUk, hatelUk, Ongeveer uit dlenzelfden
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tÜd dateerde een pwerk, ,,De Knrlaberg" &J8 Ik
mfj den titel wel herinner, waarmede Ik 8]echt8 op-
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pervlakklg kenïükte, doch dat üch op al even
mlrüg v6rkW\kk%» Ym ~ hoi\e T€4g\'^\« Ïb
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buiten ging.
,,Vrouwen" nu, een bundel van vjjf verhalen, is in

375Me

Looverre een belangTUke vooruitgang geworden, «t
de vorm zuiver en verzorgd L8. Het 18 gelUkm&tLg, beireligieuBe groot8pr&ak ve rdwenen, ook elk reljgieu0
einLment Zb weggewaaid; het ib net loo p]DLBeuÏ]K uit
z(jn work weggewWd ak het er êëIjB blnlLenw&mde;
het verwoei bod 8poor'loo8, dat men die perdode van
hel|j!"e ontroeringen nog 8lecht8 aw een IIl|8verBtajjd,
een p()3c, een forceeren van zjjn elgel]lÜkBt wezen kan
verMaan. Ook cüt ,,einde" beteekent, &rtl8uek ge8prcµ
ken. een ,Nooruttgang": een zuivering.
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BTERFDAG VAN GOETZ
VON BERLICHINGEN

Dm £3evi Juli 156£ 8tÏ6T/ ón Homberg da rülder met dc: (µéren haM,

der, welhamt koel geBchreverl En niet alleen 18 elke
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Goetü yun Berlichin qen, <iiÜ door
Goethe'a u)on6el8pel tot cm van de
maeM popuküre fóguren 0 gewur&n
ücm ck Duit8ch6 µwchiedenw. Goetu
werd in het jaar 148Q op JagMhauNcn cum de JctgM geboren en uerloor
op am ?$8tB jaar een hand tUden¶
een gevec:hC. HU liet dch ¢3éh 0Bep'm
hand maken m nam (k am latara
"Leum nog aai aan mm6Ven 8CvYd.
O.a. vocht hjj ook tegen dB Turken
en de lrTamchen

Of de Bourbon evenwel een talent Is waarop men
venvachtingen kan bouwen, ik Zcju bet, Ee]Uk ik reed8
zdde, ook na deze bcmaeid zeventig btjldLÜden, niet
De Wf vemaim, m dit boek 8:.men8dvoegd,

ver-

mmm meer door hun curiêü8 zich notwtkkelend verloop dan door een penetrante p8ycbologie;
kWr, riwüg van voordracht, maar

zjj

de analyse,

zjjn
cUe

te LUn, 18 gemeenlUk het tegendeel van clairvoyant. De
Bourbons werk wlsselde --- in de afgeloopen Jaren —
wel van accent en thema, maar thema en accent verdiepten zich niet noemenmvuard. 'n Enkel detail Lb
ploWeürig vend Bcherp; ploWüng treft
een
ffjne (of navrante) notitie, maar gemeenlfjk Bpe|evaart
®ner

,,dlepünntge"

mlgaüm overrompelend, te enneneeren;

hU

wekt

voortdurvnd de Bugge8tSe de domeinen van het WtzoIlder]tjke en teer blzondere te bewonen, maar het
p8ychL8ch gebeuron daarunder verloopt maar poover
voortclurend met de Btt'rn van een ander: van Fülke,
GllH&m8, van M&r8lnan soma; hU 8preekt over themab,
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van een heilige) vLnd ik, niet bet mimt uit arWüek
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vermkt van zHver-koeLe dauw."
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met luchten violet, met boomen blauw,
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Dan mg zfjri blik het land, het wonder-schoone

en vck banaal. Hij opreekt (maar hoeveel 8chr&ler)

hem meetrok In een grol]dloo8 graf.
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probleuiatlek. Hij verBtaat ulWtekend de kurwt vlot,

de wereld van Edo groote eenzaamhµd."
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hjj 8lecl)L8 aan de opporvlakte
·

4

. ..

'.ij. k

uteedB dLudelUk de preteaüe heett ujtemt eherpdnnlg
want daarin vond M zooveel taffen hoon
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donker in het verweerde Hchaam 8liep.

kunnen zeggen.

Geen rtwt geuoot en wfjl hjj grooCe liefde
moeizamer meedroeg op de 8tr&at
en in het KilÜ8, wmr aj gebeureu griefde
x(jxj groot gemoed en tx)veI)aardRche Bt&at.
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over trag1Bche problemen, die hem niet eSgen zfjn,
die geen penlÜk beüt werden; het BctjUnt allé8 dan,
voor vlervjjfde geleend: geleende Bpullen die niet zonw
der 8ma8k en bravour, d.wm. ultemt tmcheiden (zonder grove grapja88erÜ thaiw), gedragen worden.
Er W, in cüt werk een voortdurende tweeBlachughdd
waar te namerï: een bang naar v0rfUnjng, cerebriük
tdt en gecompüceerdheid, m een fond van &rUelooïe
wjuInel]ta]jtat
en annü8kellbar0
oppervlmdEhdd,
Men tmpeurt deze twealachügheld ook m het wlnpüier
ver8chÜn8el, dat deze &üteur, die verknocht blUkt aan
Rllke, het eigen pruza opdr~t aan Anton Cooleu.
Grooter tegenpolen dan Rjlke en Coolen LU[j nauw+
um denkbaar. Onw|]lekeuI1g Ijj8t het vermoeden, dat
hier 'n hacheIÜk-onLulvere wa&rdeBcbatung Lu het opel
18. Ik vind ecu dergel(jke opdtacht even zDnderuu6 ca
verdwht aLo ecu Qpdr7mjt van het clgen werk &&u
Theun de Vrla wanneer meu duldeljjk gebiologeerd
wij DchUnelj door het proza van Wmman.
Ik wil hiermede geerwüm zeggen dat Theun de
Vriw en Anton Coolen Lh hun geure K deugdelUk0
BcribejlteIl @L maar het komt mtj voor, bU een opdrucht aan Coolen boveu werk daA aan Fülke moet
doen denken, dat men ofwel Rilke niet verüaat, oh
wel de beteekenW van een overlgerw gno onverWeIj8telÜk Iemand 8j8 Coolen KhrUujelUk vvemcbaL
En ik vrêè8. eerj(j"k g=Ü, au dit iaaWte bU de
Bourbon het geval 18. Ik vréé8 ook, dat Coolen hem
au forid meer ligt, meer zegt, dan Fülke. Ik V=8 dus
ook, dat de Bourbon zich met zjju werk (nogrmalQ
ia een verkeerde richting beweegt, en dat, voor Q[j
begaafdheid , Jij ujll huidige richüng weinig moge]Ukheden zjjll weggelegd, dat hjj hier, vrjj
8poedjg,
vmtloopt.
Er 18, m deze verhalenbundel, wehüg wardoor men
het vertrouwen kan üfj toeKed&aA dat de Bourbou
in het genre dat hU m ,,Vrvuwm" trachtte te verwerkelfjken, nog e«j opKnerkejUke 0tUKLng m bereiken.
Wel valt uit veel de mogeujkhejd van een bijcj MglÜden ututr een popu)ah' ®ciwe (dat Qve]iKen0 volBtrekt niet otjverdjen5telUk hoeft
te lUi])
u
te
ldden. Z\jn Lngenleus en m6Bleldend eïwceneeren, met
'n tikje cneµzlllI)lgheld, 'ii tikje kntjment&utett, 'ij
ükjo blzarivrie, doet me reeck een pK)[)ul&jr &üteur
verinoeden, hoezeer ik hier de BchUu tegen mB weet.
Maar luat oijb afwachten, Ik wemch nleW liever
dan bedrogen uit te koinen.
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