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FmqRI bruning schrijft over:

n

en jonge generatie
,

in aanbouw"

De v~mw¢Km11gEH van ecu nieuwe geue hebbm njet ajjem
3<Mte dch Mvl4ueel te doen gelden, maar ook ooüoctkL Ook ajB
collecüvlteit willen % xlcb U3 een zeWtmdigheid, een op Achzelf
maLbd ve| p~verm, en d L8&t3t£ b vaak aterker
nog ¢J&xj de eemB, t hét jongt lndNidu mf ~ W wdulg tot
~ overt mlf~dlgheld 18 gerUpL Ook vmM4&r hun geppetUk op Ld "partö perSomekaa, betzU m uftgwv®
ó bet m~ vm An Annbouw", m yermmeltmMêl @,
~k de kÜrt0 ,,vUmmmDmdlng" &chtAenn eKpBöeerL ,,oen Edo be~mg m mpre3entmet tmjd (tmcht te) g¥rvm de b
jetterk1mdLg0 werkzamnheid 'mrï mn mhmvem in Nd «i
Vdmmi." ')
Ik acht de w&&rde vmn deWeWke b]%mheEELKlg om meer cWj een
reden t&meWk twµW. &m vl kmcn oclb fnHcbten,
bjb M ~® a oen }<xig BchrUver een Wkhdd W aj
Ckn Met. Ook m(m6k b reptatjet: mm Kari Ach .,HnÜ0tt¢" m mam, QM&t de mver1!e mkurs er mgejd
bet wümd komm iu8&t een bfc)em}eLfnK ala de kier bedoejde
tnform0ert noch mt whüg t ¶mn een be~d
m«$ewurkw, rjoctj b gbdd van ~ genemtk, edo uitgebrdd, ab het Wl me<jewUrkerB wIl mggeroeren- Mm herkent
de mogetUkheden v&d ê6Xl Yxig djchter zelden aan enkele gedichten'n GOM gedicht bewµt hier &1 even wmnig a^ een mecht redlchl
t Nfdo kunnen &&ïj heel &Mere fmtomn to wUten mm dan het
voorhaMm H%t- Ve: e)ke gmeratie heeft h1k&r t©ócypcrg
cu be1m^t eigmUk bcK)fd=kelUk Uit btjloom in den aan);
hun werk Kkk wel ,,~" Qn (hét Is «mu mlh opvajlend goed).
mA&r bet Ib njet r'eprmmt&ud voor een geiiemW (evenmin &J9 u d&t
wlf z$n)- Het ,.NgMddf' eert genemüe — om op een goeden 'lag
~rl tn het niet vaa wn leverwtang 8tjlzmgEn u vem en
dan BIechu deg dk werkelük repreHnt&uer waren voor =
müe, over te lMm.
Infomwüef, 3 loq'd bj weLnfg Lnmrucuet, cd nog mfiMer
mpnt&ueL Wmt nt weet mm, &18 men de lectuur ervan bedncHgd bmttt Tm ~Mm dat er cm m Pngeren um (Me mtsBchien met niet veel modB met nóg z«ü'n m wij kunnrn worden
ujtgebreld, ook U verzekert daxi het prcmpectm. dM ,^rr1jwe} ajjc
leden deter JoDKMte genemtle !r!er vmegmjwrµordlgd
mm.
Ten
twmle del men opnieuw bevestigd, wat men rM!dB van eldem W1R,
nj. dat er oMer de rm enkele mellj6 den mmredg m.
— m&ajr at m wdMg omtrmt ek ghdd vmn ,.een
e°'- Tm de+ cMtdekt men dat ¶1 mmm bloem ook
Wtemt mSMddend Jl&i1 Qn v¶)qt degenen, We hiermede v®r het eemt
met bet werk der jangm'm kenn!8m&km: fl) omWt mke1e der be~8ten vcMtrekt cmvoldoende of minder gehtkjdg vm"tegmwDördlgd
ün (A- v. d. Veen, AMjé¶, Lehmmn, v. lIAer, DuHM); en b) omdM
met-w=n]Uk-benMdm Her ld kunnen m ~ werk rln
m Rchzclf eens voor 'n keertje overtmtfen hebben. = ten vIerde
mt~R mm — nt mm W omï kImdLKB mxnenmr.llsnR ~&
~d1en K® — nt het gemlddelde peij 4er Wdr&m]
vermen3te!#k fB, Fmtrwel: ~ mrdlmBtel5khdd uzgt weinig; m W
de e d mn 8m >e[lgrd die dcb met vuur cd enümj4e ~ en W een EegevEn mt met ¢hthou~mB en bj
verdwenen blUkt.
Alles bU e regt Eoo'n b)oeuijedng Uj8 det woo heel veel, noch
over de wBrkeISke m<]EetWkbed% mn de ®chWvem Kt=derltjk. noch
qvut öe mmmtat We m to mmen vormen. HXJ m dit ~W6c
Rmm boekt ook mkele teleumtelüngen. Lehm&nn. een der m~
cKyrmymnkelUke tmentm, doet hier ncuekf
mA&r dLu1netk3
wer.
Bertw A&fjm, de tegmWl vmjj ühmmm, mmr nentg niet mlMer
d. idnkt ~9 Iii het niet. V&ij H8ttum. dje blUkerjB LUn
. Frkrla non O&Dt&t" een vruchter cd grooter W@t 18 gebleken
~ un ,,Pdpimt" deed verrnoedm. la met EÜn bUdmge hier
MlermLnC ge]ukjdK. Het t v&Ti Va-n Uer. ,,Vn
v&h een
Br|K&dkt' 18 , (%
eeo mmjer p
meerdêrm
K~tig mm, het bWft ver bmedm het peil van EÜn gevoelSge,
nve cd peTmó&ü«e:
tntvree8mUR dgm demtehoorm
de fk moer gedlchtm ~ Ik Khreet
üter gtng hun geluld verloren
hde~engtenfk im.
Ckdlchten door anderen lat,m lezen
En ux) voor kort te loor laten ~,
Ze weer W vtndm aln van een w
Uit een vóór m gew~ beg~:
Zoo kéért wM cem W uiden
Vervreemd Mb nSeuw weer tot OÏl8 m.
Ik tmm + kmm te .I.-. ,.,....I...L,
mt bloot komt fh een enkele Mn
Ik 1UmK w&htcje velemAjen
i»t fk mUn efg'en 9tËHj vemf&
KMkt het § d verhalm
Wm Ik vemcholen KaMmr wie wat Wnd Ik eena het Hed

W ik UWd mt bülf dm
~ tot mU weerkomt, m Ht Met
Wfj Mat mkt, m dM Wn M.
Dtt njW1ed~ vUrtegeDwoÜmgd = ka:n men neig, gelUk gwgd,
% meerdem tlguren vBmgten€n. Stelt tMe bloemlezing dua En mkem
(Km¢htm tokur,
toa ook mkele (ül het

kj=e) vm- Zoo q& aan FNek van L~Iweo met zUn ~
ette HAnxio van Wageovoorda pubüceert ond«r dm niet gebeej
oUmpmnke!Uk1tn titel ,^r¢h«)lQg~je Vmht" ~
opmer
mrcµphm ctk Ik Mer gmrnêY"oor u ovemchrUf:
De mA&n 8ta&t moe !en de kringen
van « verdunde avondmbt;
ik heb au de verloren dLngea
uit een ved K&i1&&j geviM---.
De reliquieën cr symboim
V&lj Qïl3 verjaard, Lnüem geloof,
dat wjj elk&nder &&nbevoIetL
en weer elkaar hebben mid.
ui liggen w ~n kxia en dwa.&B,
verveend m Imn geen haI}deA,
de muu &voMwfnd heeft MaM
an t de meM ult op de lmden.
»i bcwm cbe vere clhigen
¢Uo Qp©&An tn do avmddamp.
wmruit de kWne Krajm BprWen.
Mngt DKjg een enn Wnp,
e
um P-Wd~m — uiet l^ mchta m gÜv(jem — vertocmmi
gU~rWk0 ndgtng In m¶mTwt&&nbqMr-vw&gbnd gemUmer over te
gmn — ondamü & pl&BB fu~.
Eric v8a der 8~ eöu grmg +, lr v&ll ~%W wlllm
~ hejderder ook- Fu behcxx:t 4er ïjiet tot de uürwt beÉ~clm,
maar KI evmnatn tot de &nerjonmen, tot de germatb ,.ttj bouw",
Robert FmnquLneE van wien meerderen tmgm kcmtereIL b~Ü hier mkebe vedbe ik met dm wIl de
wereld met ~:K~m Met na ~; u wrmm ~ mkel kjmr
Wnd v1meêl beeüL cd hun rhythmo km Ik, fn ~ """-'""" '7 ~
mjddel]Uk m bet mythme van Hoomlk af AchterbeUg, met verkm
Ik OU, gubbeT, RrtükeL KüP m p1b met bandm m wjêtEtj m R&
gem mt op uLUn bemmHot grootMe gMeelte van jn AmbouW' wordt b genomm
cloor gmdk±l4 Er komt echter ook verh&lmd p m voor, da. van
DubM0d& Cixxlb m Ajjij8 B Met het p ~ Crcme bekmdm
% (m bedandt ook hµekf ) m hd ..k e" vao m
Tachüg, cjoX AI wordt het dm &Mea, mtoder wUdjQmg m zoo, n·er"veerd. ZGn ochêü L9 gee4ug en onmlaken met
kunde ±
«hreven, niamr dit teruggmpeQ maakt toch ook ~gmI]8 den indruk van ,,verzanden".
- De open~ng, &jth&n3 t>p het gebied van
verMjmd proza, i8 Anna BWmm met haar ,,Singeld~j&".
Voortre«cWk m. ocherp, permxmlUL Kerk V&tl Atmo«eer. Elke
tnmutat w dM trlvWó Mngejd vreemd; de ~ m
hlemm t te mppen, vooral &AXl het 8jot. W ~etwUteld bed
btkonder. Dit !9 een vun de welnfge bQdmgeri
(mtmcïüm wel
do
eenlge) w8ajrbU men ~nkIde!ltfk t, een getK)re[1 talmt ontmoet
te hebben.
Het e~y Lb matig vertegenwoordigd; declhw door twee proeven, W
men ScheperW ~houw1nNn over Lmdm niet meerejcmt. D. A- =
m"m ·ehrtjrt over ,,~ taMe en IAmcm eeMg d rewj. m
minder lndrüigend dm de toou zou d vemj. Arthur V&Il R8jÜwµ dmrmtegm levert een Léér Inerkw&&TdLg m ook «:berp W
formul~ *QQg over ,,HMf-weten". — Niet zoMer mding
~ mm hier EL Gom»ru, ecu onder de }cmgerm (en niet Ween
cmder de ~~) wgemm d m: hU hM tmuwm ook
wel met e«üp vewm vemgenwöömgd mogen mEm &p&rte 8&nmjkhdd vun ~ bjóëmmtng ven de fotdB;
dt meeute auteum — tn hcK*e fniek m~ — hebbetj
hun geugdLg gdaat, en Bp«mj w»r dm gt)eld. btm v±
eeuwigen. Men ktjkt er met welg~len m&r (en de mteum-zelf v+
moedelUk Met uiLnden; ze um het bekljkm waard. dm cjUf>&, —
om. die mn LAhm&m met %d (OC het) mtje.
Achterin vindt men de vemcM~de blmphbme derhedeu. m
mmmlgo gmmjlm b ook dmrvan 6pec$&&l werk mn&ajrL
Zoo KtLrUft Eric der 8tem:
,,Kric V&lj dEr 8t~n:
gebo m 1%7,
Zn Holl8n& ble« daar niet &lleeD.
mmr bleef er ook n% Lij lévm."
~mabnD noteert (minder proakelijk): ,.MUn &der W ~
tefn ge bU de wIlrt en mtjR vMer Ia eemte Huurman m
kmWM ht Ik geen zeemm ben. duw Ik ab degujer&a%
Ik ben 1.77 meter bmg. weeg 70 kg., heb eenlgo µren Kehockeyd m
en nu &th1etjeX. Ik 0jchrUf vemen mndE 1936. ]un we"
tmtaat uit het Lmitwren anderen. CMtiek xhrUf ik Met omdat
ik er W lul voor ~ en h6t m mot amu+r't Dc km echter m
M9 goede Mbrekende er1üek ÏBvêrm "
En JcAm e (d&t K&ii IjOCÏj wil Ik u %thQudm) vermeldt;
M heeft edeeld d&t M In 1012 b Gmt g'etKKm W:
Dc>ctor Kj ecjooDrniN3hB wBttm8ch&ppem (gepmmQveerd op th~: BeBaouwinKe[l over ie Ecoo,omlö).
PTMr Dul
~ en lettervm % de Damemomj8mBchQol in Gmt; m~tEur ~
N&tl BcmwverlQr~; mm~ der N& Fedemüe
der Bquw- m Open Werkm vajj Belg1ë; th&jw oMer de wapem §
Mt der erie. FtMacbur van Werk, Crle,
Voetjleht eïi cLe reeM. WtWk merk« aan het vlaam·che dagblM Vooruit- B in Ontwaking, Do V1&alü ~
W TWang)e bleu, GroM mbddcrm1jIerwrbe, , Hoo©Br Levm t,
O&3c, Peilen. De Stancl Calon Fblygbtte, De Zw«p, UfleAnlwl,
Onze Wd. Elf van de Poëzde, Die We en Belfort, EkKem
Nieuw Vlaan&ren, ^ Vmdenker, PotMek en Cultuur, WIl m Weg.
Het I~We Nteuw8, GrwA Nederlmd, KroMek v@ Heden
Kurwt m Kultuur, Vormm, Het Hoe W~~
Ahmmak
Voonüt im RadXbodB S&rUv, Al&k 't Z&j ~ F&&n 1939. LA(=&
De 8owjet-Uhle, ~ L^nd, Ckndek.
ncbebrKm&tmvm6l]en^l&tum,thK[jmcm8rde¶mpem&]mutt»·
t der arttl]en6' door b bemheWenbedd W WEgevm. In
keWkhdd moet htl m-g ·tm der v
tuchtv In mt w&kk" Lm..-..?
HENRI BRUNING,
') d door K- ukkerkencer; el P. LeopoWB Ujtg.-MU N.R
te Den ~.

